Torstai 27.7.2017
Raahen Teatteri, vapaa pääsy
15:00 Artistitapaaminen: Raahe City Funk Unit & Ikui Doki
Torstaitori, Härkätori, vapaa pääsy
17:00-19:30 toiminnallista ohjelmaa kaikenikäisille
17:00 Psyyken kitararyhmä
18:00 Ikui Doki (FRA)
18:30 yhtye Pohjois-Pohjanmaalta
Ruiskuhuone, 15 €
20:00 Raahe City Funk Unit / suomalaisen rytmimusiikin aarteita
21:30 Raahe City Funk Unit & ranskalaiset vieraat

Perjantai 28.7. 2017
Pyhäjoen kirjasto, vapaa pääsy
14:00 Jone Takamäki & Markku Ounaskari
Raahen kirjasto, vapaa pääsy
16:00 Artistitapaaminen: Raoul Björkenheim ja
Senegal Drums -yhtyeen jäseniä
Raahen Teatteri, 15 €
18:00 Ikui Doki (FRA)
Ruiskuhuone 30 €
20:00 OK:KO
21:30 Oddarrang
23:00 Ylva (FIN/SWE)
00:30 Rantajatsit DJ

Lauantai 29.7.2017
Iso-Kraaselin saari, vapaa pääsy
11:00 Jone Takamäki & Markku Ounaskari
Raahen Teatterin kesälava, vapaa pääsy
14:00 Senegal Drums, konsertti kaikenikäisille
Raahen Teatterin kesälava, 20 €
17:00 Rantajatsien Workshop band + Raoul Björkenheim
18:00 Orchestra Nazionale della Luna (BEL/FIN/FRA) + Raahen Laulu

www.rantajatsit.fi

Ruiskuhuone, 30 €
20:00 Maarja Nuut (EST)
21:30 Rantajatsit DJ
22:30 Krakatau & Senegal Drums (FIN/SEN)
00:30 Jamit / isännöi Kari Ikonen trio

MAARIT KYTÖHARJU

RANTAJATSIAALLOT KUTSUVAT

Raahen 29. Rantajatsit kutsuvat
kuulijoitaan heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Jazzretkelle
on tulossa värikäs ryhmä artisteja
Suomesta sekä ulkomailta. Tällä
kertaa liikutaan jazzin rajamailla
ja nykyjazz käy vuoropuhelua perinnemusiikkien kanssa.
”Yllätyksiä riittää, ja tämä on
huippuhauskaa niin soittajille
kuin yleisöllekin!” Tämä Kari
Ikosen luonnehdinta Orchestra
Nazionale della Luna -yhtyeen

toiminnasta sopii mainiosti myös
festivaalin motoksi.
Rantajatsien upeat puitteet
eivät jättäneet kylmäksi viimevuotista yleisöä. Viime jatseilla
toteutetun kävijätutkimuksen
mukaan auringonlaskussa kylpevä Ruiskuhuoneen patio oli onnistunut ratkaisu uudeksi pääkonserttipaikaksi. Myös Iso-Kraaselin
saarikonsertti ja Raahen teatterin
konsertit saivat kiitosta.
Kolmipäiväisen festivaalin

ohjelmasta löytyy ilmaistapahtumia, paikallisten muusikkojen ja
vieraiden yhteisesiintymisiä sekä
tilaisuuksia tuttujen ja vieraiden
vuorovaikutukselle.
Tämän on kolmas kerta, kun
sain suunnitella Rantajatsien
ohjelman yhdessä Rajatsin hallituksen kanssa. Artistit, festivaalin
tekijät ja yleisö, me kaikki yhdessä
teemme tästä tapahtumasta ainutlaatuisen juhlan. Tänäkin vuonna
Rantajatsien toteuttaminen vaatii

monien vapaaehtoisten työntekijöiden omistautumisen. Haluan
sydämestäni kiittää kaikkia, jotka
omalla panoksella mahdollistavat
tämän hienon tapahtuman onnistumisen.
Tervetuloa Raahen Jazzjuhlaan!
Charles Gil
Rantajatsien festivaalijohtaja

KRAKATAU & SENEGAL DRUMS (FIN/SEN)

Raoul Björkenheim, kitara  Jone Takamäki, saksofonit, huilut  Eero Tikkanen, basso  Ilmari Heikinheimo, rummut  Yamar Thiam, tama (puhuva rumpu)  Libasse Sall, sabar 
Ousseynou M’baye, sabar  Pape Sarr, sabar

MAARJA NUUT (EST)
MAARIT KYTÖHARJU

Maarja Nuut, laulu, viulu, luupit

Raoul Björkenheim, Krakatau & Senegal Drums esiintyi Raahessa 1996.

Minkä viestin haluatte lähettää Rantajatsien 2017 yleisölle?
Krakatau ja Senegal Drums nousee Rantajatsien lavalle luomaan
yhdessä riemukasta musiikkia ja
näyttämään että erilaisilla kulttuureilla on paitsi paljon annettavaa
toisilleen, myös hienoja keinoja
viestiä keskenään. Näinä rauhattomuuden ja muukalaispelon aikoina
pidämme tätä tärkeänä viestinä.
Tarkoituksemme on julkaista myös
uutta materiaalia ensi vuonna.
Pape Sarr, kuinka tärkeää teille on
tutustuttaa yleisöä senegalilaiseen musiikkiin ja kulttuuriin?
Tämä on meille tärkeä asia.
Olemme kiitollisia, että festivaali
antaa meille mahdollisuuden
esiintyä kahdesti, tavata yleisöä ja
muita soittajia. On ilo palata tänne
21 vuoden jälkeen!
Suomi ja Senegal ovat maantieteellisesti kaukana toisistaan.
Siitä lähtien kun olemme asuneet
Suomessa, olemme halunneet
rakentaa siltoja meidän kulttuu-

riemme välille. Tulimme tänne
vuonna 1988 Yamar Thiamin
kanssa, kun Hasse Walli kutsui
meidät soittamaan yhtyeessään.
Ousseynou N’Dyaye ja Libassé
Sall tulivat vuonna 1992 silloin
kun Galaxy perustettiin. Musiikki
kertoo meidän kulttuuristamme.
Kaihoa ja iloa voi ilmaista laulamalla, vaikka kieli on kuulijoille
vieras. Myös liikkeet ja vaatteet
kertovat meistä. Olemme esiintyneet ympäri Suomea ja näin tämän maan kulttuurin eroavaisuudet ovat tulleet meille tutuksi.
ARTISTITAPAAMINEN PERJANTAINA
KLO 16 RAAHEN KIRJASTOLLA
SENEGAL DRUMS LAUANTAINA
LASTENKONSERTISSA KLO 14
RAAHEN TEATTERILLA
RAOUL BJÖRKENHEIM & RANTAJATSIT
WORKSHOP BAND LAUANTAINA
KLO 17 RAAHEN TEATTERILLA
KRAKATAU & SENEGAL DRUMS
LAUANTAINA KLO 23:30
RUISKUHUONEELLA

KAUPO KIKKAS

Krakatau & Senegal Drums -spektaakkeli kruunaa Ruiskuhuoneen
päälavalla kolmen intensiivisen
päivän kaaren. Suomen maailmalla
tunnetuimpiin jazzmuusikoihin
lukeutuvan Raoul Björkenheimin perustama Krakatau keikkaili
1980- ja 1990-luvuilla ahkerasti
ympäri Eurooppaa. Bändin toisen
tulemisen myötä Björkenheim on
kutsunut kokoon uudestaan yhden
hurjimmista kokoonpanoistaan.
Krakatau & Senegal Drums tuli
kuin puun takaa Tampere Jazz Happeningissa 2016 ja ällistytti kaikki.
Nyt tämän suomalaissenegalilaisen
superoktetin uuden tulemisen toinen yhteinen esiintyminen koetaan
Rantajatseilla, jossa yhtye soitti
kesällä 1996.
Raoul Björkenheim vetää
Rantajatsien nuorten soittajien
workshopin ja esiintyy myös
workshop-kokoonpanossa kesäteatterin lavalla. Senegal Drums
esiintyy myös kaiken ikäisille lauantaipäivän ilmaiskonsertissa.

Virolaisen uuden perinnemusiikin
kansainvälinen tähti Maarja Nuut
on viulisti ja laulaja, jonka esitys
on vangitseva sekoitus minimalismia, kokeellisuutta, kansanlaulua
ja live-luuppausta.
Maarja Nuut, matkustat esittämässä
soolo-ohjelmaasi ympäri maailmaa.
Minkälaista on tavata uusia yleisöjä ja
millä mielellä tulet Raaheen?

Rakastan uusien yleisöjen tapaamista, oli se kaukana tai lähellä.
Soolona esiintyminen suo paljon
vapauksia vuorovaikutukseen kuulijoiden kanssa. Vaikka se on jossakin haastellisempaa kuin jossakin
muualla, se on aina mukavaa. Odotan innoissani vilkkaan matkustuskuukauden päättämistä Raahessa.
LAUANTAINA KLO 20
RUISKUHUONEELLA

ODDARRANG (FIN)

Oddarrang sulauttaa yhteen vaikutteita jazzista, klassisesta musiikista, maailmanmusiikista ja
post-rockista. Mahtipontista meininkiä, vahvoja tunnelmia, tarttuvia melodioita, pehmeitä soundeja.
Olavi Louhivuori, Oddarrangin uusi
albumi on saanut innostunutta palautetta ja bändin maine on kasvanut
ympäri Eurooppaa. On ilo ja kunnia
saada yhtyeesi soittamaan uutta
materiaaliaan Rantajatseille. Miten
kuvailisit matkaa maapallon sisäiseen
myyttiseen kaupunkiin Agarthaan?

Odotamme innolla paluuta Rantajatseille! Luvassa on pääosin
Agartha-levymme materiaalia,
joka on kuitenkin ottanut uusia suuntia levynjulkaisun jälkeen tehtyjen keikkojen myötä.
Haluamme tarjota kuulijoille
moniulotteisen, dynaamisen ja
meditatiivisen matkan. Pidetään
hauskaa ja katsotaan, kuinka syvälle maan uumeniin tällä kertaa
päädytään!
PERJANTAINA KLO 21:30
RUISKUHUONEELLA

TERO AHONEN

Olavi Louhivuori, rummut, elektroniikka  Osko Ikonen, sello, laulu, elektroniikka  Ilmari Pohjola, pasuuna, laulu  Lasse Sakara, kitara  Lasse Lindgren, bassokitara

R A AHEN R ANTAJATSIT 27.–29.7. 2017
IKUI DOKI (FRA)

Sophie Bernado, fagotti  Hugues Mayot, saksofoni, klarinetti  Rafaëlle Rinaudo, sähköharppu

Sophie Bernado, Rafaelle Rinaudo ja
Hugues Mayot, harjoittelette ja esiinnytte vierailevina solisteina Raahe
City Funk Unitin kanssa. Esittäydytte
yleisölle artistitapaamisessa, käväisette
soittamassa Härkätorilla ja pidätte
konsertin Raahen Teatterissa. Pääsemme pian kuuntelemaan teidän omaleimaista ja moniulotteista kamarijazzianne. Mitä ”Ikui Doki” tarkoittaa?

Kun tuuli saa mobilen liikkeelle,
roolimme pyörivät ja pyörähtelevät saaden aikaan sointivärien
sekoitusta, kaksoiskuvia ja muita
kiehtovia harhoja.
ARTISTITAPAAMINEN
TORSTAINA KLO 15
RAAHEN TEATTERILLA
TORSTAINA KLO 18
HÄRKÄTORILLA

Kyse on pienestä mobilesta japanin kielellä. Olemme valinneet sen
nimeksemme, koska tehtävämme
yhtyeessä vaihtuvat jatkuvasti.

PERJANTAINA KLO 18
RAAHEN TEATTERILLA

OK:KO (FIN)

ORCHESTRA NAZIONALE DELLA LUNA (FIN/FRA/BEL)

Manuel Hermia, saksofoni, huilu, bansouri  Kari Ikonen, piano, moog  Sebastien Boisseau, kontrabasso 
Teun Verbruggen, rummut

Okko Saastamoinen, odotamme innolla OK:KO -yhtyeesi konserttia
Raahessa. Teidän Kesäranta -hittinne
on kuin tilattu soimaan Rantajat-

sien lavalla meren äärellä. Kappale
ja keikkaohjelmistonne löytyvät tänä
keväänä julkaistulta kiitetyltä LAND
E. -albumilta. Mihin alueeseen viittaa
tämä MAA E.?
Niinpä, ihan mahtavaa päästä
soittamaan Raahen upeissa puitteissa! Land E. viittaa minun
kohdalla maalle, landelle. Sieltä
on moni kappaleeni saanut inspiraationsa. Land E. kuitenkin voi
tarkoittaa myös jokaisen omaa
paikkaa tai aluetta, johon meidän
musiikki vie ajatukset sitä kuunneltaessa.
PERJANTAINA KLO 20
RUISKUHUONEELLA

RAAHE CITY FUNK UNIT (FIN)

Henna Lind, laulu  Gabriel Korhonen, trumpetti  Juho Ilkko, koskettimet,
perkussiot  Jere Lilja, kitara  Jonne Aho, basso  Petri Sämpi, rummut

Kari Ikosen piano ja moog saavat
rinnalleen belgialaisen Manuel
Hermian saksofonit, huilun ja
bansurin. Maailmanmusiikkia
kuusta. Erikoisvieraana sekakuoro Raahen Laulu.
Manuel Hermia ja Kari Ikonen, olette
käynnistäneet jazzyhteyden Belgian,
Ranskan ja Suomen välillä. Se kulkee
kuun kautta! Mitä on odotettavissa,
kun Orchestra Nazionale della Luna
laskeutuu Raahen Rantajatseille 2017?
Manuel: Tyypillinen jazzkvartetti,
piano, saksofoni, basso ja rummut,
joka laajentaa sointiaan Moogilla
ja bansurilla. Jatkamme perinnettä
avoimena 21:n vuosisadan jazzille.
Mausteita Arabian ja Kuun autiomailta, sähköisiä äänimaisemia
tähtimatkoilta. Etsimme kallisarvoista tasapainoa järjestyksen ja
kaaoksen, komposition ja improvisaation, grooven ja vapaan rytmin
sekä sulokkuuden ja vimmaisuu-

den välillä. Olemme aito tähtienvälinen orkesteri, joka haluaa jakaa
uutta ja helposti lähestyttävää musiikkia ihmisille.
Kari: Vaikka ohjelmisto pysyisi samana, on jokainen konsertti täysin
erilainen. Kappale, joka eilen oli
balladi, onkin tänään vinksahtanut
tango, ja huomenna kenties balkanilaissävytteinen 11/8-teknobeat.
Kun joku soittajista valmistautuu
laskemaan seuraavaa kappaletta
käyntiin, on toinen jo aloittanut
soittamaan ja viemään musiikkia
johonkin uuteen omituiseen suuntaan. Yllätyksiä riittää, ja tämä on
huippuhauskaa niin soittajille kuin
yleisöllekin! Sokerina pohjalla
Rantajatseilla on yhteistyö Raahen
Laulun kanssa. Telluslainen kuoro
tuo Kuun orkesteriin uuden avaruudellisen ulottuvuuden.
LAUANTAINA KLO 18
RAAHEN TEATTERIN KESÄLAVALLA

YLVA (FIN/SWE)

Niillas Holmberg, joiku, runot 
Antero Priha, trumpetti  Asko
Keränen, iPhone ja efektilaitteet  Stefan Kvarnström,
synterisaattori ja perkussiot

PADAAR IMAGES

FENG DENG

Jarno Tikka, saksofoni  Toomas Keski-Säntti, piano  Mikael Saastamoinen, basso  Okko Saastamoinen, rummut

Haapaveden kansanmusiikkipiireistä ponnistaneen rumpali Okko
Saastamoisen kasaama kollektiivi
tuo yhteen nuoren sukupolven
muusikoita. OK:KOn keikkoja on
kuvailtu intensiivisiksi kokemuksiksi, jotka herättävät mielikuvia
ja syvää läsnäoloa kuulijassa.
Saastamoisen sävellyksissä on
paljon tilaa improvisoinnille.
OK:KO voitti viime vuonna sekä
Suomen Young Nordic Jazz Comets -karsinnan, että WeJazz
Rising Star -tittelin, ja julkaisi keväällä ensilevynsä.

S. WOELFEL

Harpun, fagotin, saksofonin sekä
klarinetin harvinainen yhdistelmä
ja lähtökohtana viime vuosisadan
alun ranskalaisten säveltäjien
teokset. Ikui Doki päivittää klassista musiikkia nykyajan ilmaisuun. Pitkälle kehittyvissä kuvioissa kaikki muuttuu kiehtoviksi
ääniksi ja Debussy käy Afrikassa.
Moni-ilmeinen ranskalainen trio
tekee Suomen debyyttinsä Rantajatseilla. Yhtyeen muusikoita
kuullaan myös vierailevina solisteina Raahe City Funk Unitin
kanssa.

Ylva-yhtyeen esityksessä kohtaavat trumpetti, konemusiikki ja
joiku. Epätodennäköinen nelikko
työstää musiikkiaan lavalla. Yhtyeen keulakuva Niillas Holmberg
on palkittu saamelainen runoilijamuusikko-näyttelijä. Stefan
Kvarnström on ruotsalainen monien menestysartistien kanssa
työskennellyt tanssimusiikkituottaja-muusikko. Antero Priha on
suomalainen monen lajin menestysartistien kanssa työskennellyt
laaja-alainen jazztrumpetisti-säveltäjä. Asko Keränen tunnetaan
22-Pistepirkko-yhtyeestä.

JONE TAKAMÄKI & MARKKU OUNASKARI (FIN)

Jone Takamäki, saksofonit, huilut  Markku Ounaskari, rummut, perkussiot

Raahe City Funk Unit, sovitatte Suomen juhlavuoden kunniaksi suomalaisen rytmimusiikin aarteista omankuuloisia versioita ja teette yhteistyötä
ranskalaisen Ikui Dokin muusikoiden
kanssa. Millä mielellä tulette avaamaan Rantajatsien päälavan ohjelman?

Raahelaislähtöisistä muusikoista
koostuva bändi on päässyt tekemään yhteistyötä maailmanluokan jazz-muusikoiden kanssa.
Nyt yhteistyö syvenee harjoituksissa, joissa voimme jakaa suomalaisen rytmimusiikin hienoa
perinnettä eteenpäin. Harvemmin pääsee kuulemaan, miltä
kuulostaa groovaava komppaus
harpulla, tai miten fagotti soveltuu sektiobassoksi.
TORSTAINA KLO 20 RUISKUHUONEELLA JA KLO 21:30 YHDESSÄ IKUI
DOKIN KANSSA

Jone Takamäki ja Markku Ounaskari
olette tulossa soittamaan duona Rantajatseilla suositussa saarikonsertissa.
Miten yhteistyönne sai alkunsa?
Idea yhteisestä duosta syntyi noin
kolme vuotta sitten, kun kuunte-

limme peräkkäin toistemme sooloesiintymiset ja totesimme, että
meidän täytyy soittaa yhdessä.
Markku: Jonen kanssa soittaessa
yllätyn aina uudestaan ja uudestaan
siitä, miten vapaata ja inspiroivaa
yhdessä soittaminen voi olla.
Jone: Musiikissamme kuulee
kahden soittajan välistä harmonista ja inspiroitunutta keskustelua, jossa yhdistyy sekä yllätyksellisyys että kokemuksen tuoma
rauhallisuus.

Niillas Holmberg, mitä odotat Rantajatseilta?

PERJANTAINA KLO 14
PYHÄJOEN KIRJASTOLLA
SAARIKONSERTTI LAUANTAINA KLO 11
ISO-KRAASELISSA

MAARIT KYTÖHARJU

Raahe City Funk Unit ottaa käsittelyyn suomalaisen rytmimusiikin aarteita eri vuosikymmeniltä. Yhtye avaa päälavan
ohjelman torstaina esiintymällä
ensin yksin ja sitten yhdessä ranskalaistrio Ikui Dokin kanssa.

Jone Takamäki & Markku Ounaskari -duo on sielun veljesten mielikuvituksien sulatusuuni. Jone
Takamäki on yksi kotimaisen vapaan jazzkentän persoonallisimpia
tekijöitä. Saksofonisti-multipuhaltajan raivokas ja herkkä ilmaisu
muistetaan mm. Krakatausta.
Viime vuosina Takamäki on keskittynyt japanilaisiin shakuhachi
ja hochiku-huiluihin mestarinsa
Atsuya Okudan oppilaana. Markku
Ounaskari on monipuolinen
rumpali, jonka herkkään tilannetajuun ja nopeaan reagointiin
on luotettu lukuisissa kokoonpanoissa ja niin groovejazzissa,
modernissa mainstreamissa kuin
vapaammassakin ilmaisussa.

Esiinnyin Rantajatseilla vuonna
2014 Roope Mäenpään kanssa
duona. Tämänvuotinen kokoonpano ja musiikkimme on toki aivan erilaista. Odotan samanlaista
rentoa meininkiä ja toivon, että
ihmiset tulevat konserttiimme
avoimin mielin ja musiikkimme
saisi heidät liikkumaan.
PERJANTAINA KLO 23
RUISKUHUONEELLA

SAARIKONSERTTI

Jone Takamäki & Markku Ounaskari konsertoivat lauantain seikkailukonsertissa Iso-Kraaselin
saaressa. Jatsimatkailijalle tarjoutuu taas oiva tilaisuus tutustua
viime vuonna vuoden retkikohteeksi äänestettyyn Raahen saaristoon. Vapaa pääsy, maksullinen
veneliikennöinti Ruiskuhuoneen
laiturista. Oma retkijakkara takaa
mukavan istumapaikan. Lauantaina klo 11 Iso-Kraaselissa.

JAZZTORI
HÄRKÄTORILLA

Torstaina torilla on ohjelmaa klo
17-19.30. Psyyken kitararyhmä
esiintyy klo 17. Ikui Doki esiintyy
klo 18.00-18.30. Yhtye PohjoisPohjanmaalta esiintyy klo 18.30.
Lisäksi Kolme pientä intiaania
järjestää toiminnallista ohjelmaa
kaikenikäisille.

TAITEILIJATAPAAMISIA

Yleisö on tervetullut kuuntelemaan ja jututtamaan artisteja.
Torstaina klo 15 Raahe City Funk
Unitin ja ranskalaisen Ikui Dokin
muusikoita tavattavissa Raahen
Teatterilla. Perjantaina klo 16
Raoul Björkenheim ja Senegal
Drums –yhtyeen jäsenet Raahen
kirjastolla. Vapaa pääsy.

JAMIT

Perinteisesti yllätyksellisiä päätösjameja isännöi Kari Ikonen
Trio.
Kari Ikonen – piano
Sébastien Boisseau – kontrabasso
Markku Ounaskari – rummut

JATSIRAVINTOLA

Ruiskuhuoneella on A-oikeudet.
Teatterin konsertissa on jazzkahvila. Ruokaa löytyy konserttipaikkojen vierestä tai läheisyydestä.
Myös kasvisruokaa.

DJ

Rantajatsit DJ on tänä vuonna toimittaja, muusikko, musadiggari ja
Pattijoen oma poika Veli Kauppinen. Tahdittaa myös Ruiskuhuoneen brunssia.

JATSIBRUNSSI

Ruiskuhuoneen jatsibrunssit la
ja su klo 12–15. Erityisruokavaliot
huomioitu.

JATSIJOOGAAAMIAINEN

RANTAJATSIT
WORKSHOP BAND

Ruiskuhuoneen jatsijooga ja
-aamiainen to 27.7. klo 10 Kylmälahden uimarannalla. Hinta 12 €,
ilmoittautumiset fb-viestillä.

ARTISTIVUOROVAIKUTUSTA

Rantajatsien tapahtumapaikat
sijaitsevat Raahen keskustassa.
Paitsi seikkailukonsertti Iso-Kraaselin saaressa lauantaina. Kaupungissa kaikille konserttipaikoille pääsee mukavasti jalkaisin,
pyöräillen tai soutaen.

Raoul Björkenheim vetää Rantajatsien nuorten soittajien
workshopin ja esiintyy myös
workshop-kokoonpanossa kesäteatterin lavalla. Lauantaina klo 17
Raahen Teatterilla.

Raahen Laulu on Orchestra Nazionale della Lunan erikoisvieras
Teatterin konsertissa Perjantaina.
Ikui Dokin muusikot nousevat
lavalle Raahe City Funk Unitin
kanssa torstai-iltana Ruiskuhuoneella.

TAPAHTUMAPAIKAT

MAJOITUS JA PALVELUT

Majoitusmahdollisuuksista ja
muista Raahen tarjoamista matkailupalveluista löydät tietoa
visitraahe.ﬁ-portaalista.

LASTENKONSERTTI

Lauantaina klo 14 Senegal Drums
esiintyy kaikenikäisille Raahen
Teatterin kesälavalla. Vapaa pääsy.
Äänessä puhuva rumpu.

29. RAAHEN RANTAJATSIT
Järjestäjä: Rajatsi ry, info@rajatsi.ﬁ
Festivaalijohtaja: Charles Gil
Ohjelmasuunnittelu: Charles Gil ja Rajatsi ry
Festivaalituotanto: Pertti Uunila
Anna Kippola
Johanna Penttilä, talkoot
Pekka Tähkävuori, tekniikka
Noin 50 talkoolaista
Konserttipaikat:
 Ruiskuhuone, Rantakatu 35
 Luotsitupa, Iso-Kraaselin saari
 Härkätorin puisto, Sovionkatu  Raahen Teatteri, Koulukatu 13
Lippujen ennakkomyynti:
Raahesalin lipunmyynti, Kirkkokatu 28, 2. krs / ticket.raahe.ﬁ.
Ennakkomyynti päättyy torstaina 27.7.2017.
Ruiskuhuoneen torstain konsertti 15 €
Teatterin konsertit pe 15 € ja la 20 €
Ruiskuhuoneen konsertit pe ja la 30 €
Päiväpassi pe tai la 40 €
Festivaalipassi 70 €, sis. kaikki konsertit
Härkätorin tapahtumaan torstaina vapaa pääsy.
Lauantain lastenkonserttiin Raahen Teatterilla vapaa pääsy.
Iso-Kraaselin saarikonserttiin vapaa pääsy. Maksullinen venekuljetus Museonrannasta.
Portilla maksuvälineenä käyvät Smartum- ja kulttuurisetelit. Raahesalin lipunmyynnistä sähköisen lipun toimitusmaksu 1,80 €.
Alle 12-vuotiaat aikuisen seurassa maksutta ikärajattomiin maksullisiin konsertteihin. Henkilökohtainen avustaja pääsee sisään
lipun ostaneen avustettavan seurassa.
Yhteistyössä:
Raahen Kaupunki
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Musiikin edistämissäätiö MES
Raahen Teatteri
Raahen Seutu & Raahelainen
Raahen Seudun Osuuspankki
Suomen Jazzliitto
Europe Jazz Network
AJC (Association Jazzé Croisé)
The Finnish Cultural Institute for the Benelux
Juliste ja graﬁikat: Tuomas Pohto
Video: Raimo Uunila
Valokuvaus: Ville Vainio

Yamar Thiam – tama (puhuva rumpu)
Libasse Sall – sabar
Ousseynou M’baye -sabar
Pape Sarr – sabar

Kiitos yhteistyökumppaneille ja kaikille mukana oleville!

RANTAJATSIT.FI

NELLA LUKKARINEN 8V.

Hovinarrin jatsilounas!

27.7. TO klo 11–15 11,50 €
28.7. PE klo 11–15 11,50 €
ja iltabuffet 16-21 15,00 €
29.7. LA klo 12–21 16,00 €
30.7. SU klo 12–16 16,00 €

Alennus
festarilipu
lla/
rannekke
ella

1€

Hotelli Raahen Hovi • Kirkkokatu 28
p. 010 277 4550 • www.raahenhovi.fi

Lomakkeet, esitteet, julisteet, käyntikortit, kirjekuoret,
henkilökortit, liikelahjat, ajoneuvo- ja liiketeippaukset,
tulosteet, tarrat, työasut, lakit, t-paidat, prodeeraukset

Muistix Oy | Juurakkokatu 2 | 92160 Saloinen
Puhelin: (08) 220 950 | painopiste@painopiste.com | www.painopiste.com

RAAHEN TEATTERI

Europcar Varauskeskus
 0200 12 154 (0,79 €/min +pvm/ppm)
varaukset@europcar.fi

