
Torstai 26.7.
Raahen kirjasto (vapaa pääsy)
15:00 taiteilijatapaaminen: Mikko Innanen

Härkätori (vapaa pääsy)
17:00 Työllistävä Vaikutus
18:00 Raahe City Funk Unit
17:00-19:30 Miltä kesä kuulostaa?
Ruiskuhuone (ennakkoon 20€ / portilta 25€)
21:00 Mopo
22:30 Putro Mopolla

Raahen kirjasto (vapaa pääsy)
19:00-03:00 Yö kirjastossa

Perjantai 27.7.
Pyhäjoen kirjasto (vapaa pääsy)
14:00 Mikko Innasen Maakuntalaulu-uudistus (trio)

Raahen Teatteri (vapaa pääsy)
16:30 30 v. paneeli: Rantajatsien festivaalijohtajat  
keskustelevat musiikista

Raahen Teatteri (15€)
18:00 Kahden Miehen Galaksi

Ruiskuhuone (ennakkoon 30€ / portilta 35€)
21:00 3TM
22:30 Claudia Solal & Benjamin Moussay (FR)
00:00 Don Johnson Big Band

Lauantai 28.7.
Iso-Kraaselin saari (vapaa pääsy,  
maksullinen venekuljetus)
11:00 Mikko Innasen Maakuntalaulu-uudistus (duo)

Raahen Teatterin kesälava (vapaa pääsy)
14:00 konsertti kaikenikäisille

Raahen Teatterin kesälava (20€)
17:00 Gourmet + Raahen Laulu

Ruiskuhuone (ennakkoon 30€ / portilta 35€)
20:30 Raahe City Funk Unit + vieraat
21:30 Papanosh (FR)
23:15 VIRTA
00:30 Tanssijamit / isännöi Le Bal De Papanosh

rantajatsit.fi

Festivaalipassi 80 € Perjantaipassi 40 € Lauantaipassi 45 €
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30 VUOTTA HUIPPUJATSIA, YLLÄTYKSIÄ JA LEPPOISAA TUNNELMAA

PAPANOSH (FRA)
Raphaël Quenehen, saksofoni  Julien Molko, saksofoni  Sébastien Palis, piano, urut  Thibault Cellier, basso  Jérémie Piazza, rummut

DON JOHNSON BIG BAND
Tommy Lindgren, laulu, rap  Kari Saarilahti, kitara, basso, rummut  
Johannes Laiho, kosmettimet  Pekka Mikkonen, saksofoni, huilu

VIRTA
Antti Hevosmaa, trumpetti, laulu, elektroniikka  Heikki Selamo, kitara, laulu, elektroniikka  Erik Fräki, 
rummut, lyömäsoittimet, elektroniikka  Mika Savolainen, miksaus  Jere Suontausta, valosuunnittelu

KAHDEN MIEHEN GALAKSI
Seppo Kantonen, urut  Joonas Riippa, rummut

”Konsertin energia lähtee liik-
keelle Mopon ja yleisön vuorovai-
kutuksesta ja rakentuu siitä mitta-
viin sfääreihin.”  Näin Mopo-trio 
lupaa  päräyttää 30. Rantajatsien 
päälavan ohjelman käyntiin.

Juhlavuoden esiintyjäkaar-
tissa kuullaan sekä tuttuja artis-
teja festivaalin vuosien varrelta 
että uusia, yllättäviä kokoonpa-
noja. Tapahtuman ohjelma on 
tänäkin vuonna tiukasti ajassa 

kiinni, ja painottuu jazzin roh-
kean kokeilevaan puoleen. 

Olen saanut kunnian suunni-
tella 30. Rantajatsien ohjelmiston. 
Tässä festivaalin taiteellisen joh-
tajan roolissa ovat minua edel-
täneet Annamaija Saarela 2009-
2014 sekä Pertti Kinnunen, joka 
johti festivaalia sen ensimmäiset 
20 vuotta. On mukava osallistua 
heidän kanssa paneelikeskuste-
luun perjantaina 27.7. Raahen Te-

atterissa.  
Vuosien varrella Rantajat-

sien tekemiseen on tarvittu lu-
kuisa joukko vapaaehtoisia ja 
tänä vuonnakin mukana on noin 
60 talkoolaista huolehtimassa 
markkinoinnista, juhla-alueiden 
rakentamisesta,  lipunmyynnistä, 
artistien kuljettamista ja tarjoi-
lupuolesta,  jazzkahvilasta sekä 
oheisohjelmista. Suuri kiitos teille!

Monen mielestä parasta 

Rantajatsia on huippuluokan 
esiintyjien tarjoamat yllätykset 
ja elämykset yhdistettynä me-
ren tuoksuun ja kesäiltaan sekä  
leppoisat puitteet tuttujen ja vie-
raiden kohtaamisille. Tervetuloa 
nauttimaan  musiikista ja  teke-
mään  yhdessä jo käsitteeksi muo-
dostunut  Rantajatsitunnelma!

Charles Gil
Rantajatsien festivaalijohtajaM
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Ranskan pohjoispohjanmaalaiset 
tuovat räiskyvän ja perinnetie-
toisen hard-bopinsa Raaheen. 
Ryhmä vastaa myös Rantajatsien 
30 v. jamien tanssipoljennosta. 
Normandiasta tuleva Papanosh 
on ranskalaisen jazzin uuden aal-
lon parhaimmistoa. 2007 perus-
tettu Papanosh on julkaissut neljä 
levyä. Yhtye esiintyi Tampere Jazz 
Happeningin päälavalla vuonna 
2015.

Sébastien Palis, Papanosh juhlis-
taa Rantajatsien 30 vuotta kahdella 
konsertilla: ensin konsertti päälavalla 
ja sitten tanssikeikka päätösjameissa.  
Oman jazzilmaisun viljelemisen rin-
nalla Papanosh on jo monta vuotta ke-

hittänyt tanssittavaa bileohjelmistoa. 
Mitä voit kertoa noiden kahden lajin 
lavan tunnelmista?

Konsertilla ja tanssikeikalla on 
oma energiansa - ensimmäinen 
ruokkii pään sisäistä tanssia, 
toisesta syntyy liikettä koko kro-
palle. Molemmissa tapauksissa 
me keskitymme soundiin, ker-
rontaan, väreihin, energiaan – 
kaikkeen, josta musiikki koostuu: 
etsimme transsia! Rakastamme 
tehdä molempia!

Raphaël Quenehen, teillä on työ-
paja Raahe City Funk Unitin muusi-
koiden kanssa, ja vierailet myös heidän 
kahdella keikallaan. Mitä tällainen 

musiikin universaalin kielen välittämä 
kohtaaminen merkitsee sinulle?
 
Kohtaamiset kiehtovat minua, ja 
minun on vaikeaa ajatella musii-
kin tekemistä ilman vuoropuhe-
lua tai soittokavereita. Tällainen 
työpaja merkitsee kokemusten 
ja käytäntöjen jakamista, ei lu-
ennointia. Erityisesti ulkomailla 
musiikillisia kohtaamisia leimaa-
vat aina kunkin omat korostuk-
set ja kielioppi, omat kansalliset 
ja paikalliset lähestymistavat. 
Tällaisessa vaihdossa kuulemme 
repertuaarin kappaleiden soivan 
toisin.

LA 28.7. KLO 21:30 | RUISKUHUONE

Don Johnson Big Band myi en-
sialbuminsa listojen kärkeen ja 
uransa varrella yhtye on kerännyt 
monet kiitokset ja lämmittänyt 
mm. Kanye Westia ja James Brow-
nia. Luvassa hiphoppia, jazzia, 
dubbia, funkkia, elektroa ja count-
rya ja mukaantempaava esitys.

Tommy Lindgren, Don Johnson 
Big Band soitti Rantajatseilla 11 vuotta 
sitten. Mitä kuuluu ja millaisia bileitä 
on tällä kertaa luvassa Raahen Ruis-
kuhuoneen rannalla?

Ensinnäkin on todella hämmentä-
vää, että edellisestä kerrasta on jo 
11 vuotta! Muisto sen keikan mah-
tavasta, hikisestä tunnelmasta 

on edelleen vahva, ja Fantti oli 
mahtavan ainutlaatuinen paikka 
esiintyä. Meillä on kuudennen 
albumin työ aivan loppumet-
reillä, ja tuntuu hyvältä keskeyttää 
studiohommat hetkeksi ja päästä 
vetämään pari festarikeikkaa (lau-
antaina ollaan Qstockissa). Sekä 
soittamaan uunituoreita biisejä. 
Ruiskuhuone on meille keikka-
paikkana uusi, mutta luotamme 
täysin että Raahen meno on per-
jantaina vähintään yhtä kova kuin 
11 vuotta sitten. Koko illan ohjelma 
on myös hieno, erityisen siistiä 
päästä näkemään ja kuulemaan 
Teppo Mäkysen 3TM livenä!

PE 27.7. KLO 00:00 | RUISKUHUONEKansainvälisesti kiinnostava 
VIRTA yhdistää musiikissaan 
pohjoismaisen jazzperinteen, 
post-rockin ja elektronisen nyky-
musiikin.

VIRTA, soititte Rantajatseilla v. 2013. 
Miltä tuntuu palata Ruiskuhuoneen 
rannalle ja soittaa tältä kerta festivaa-
lin päälavalla?

Hyvä fiilis! Muistellaan lämmöllä 
viimekertaisia Rantajatseja aina 
silloin tällöin bändin kesken. Tosi 
mukava palata takaisin Ruiskuhuo-
neelle ja päästä soittamaan omaa 
musaa auringonlaskun aikaan.

LA 28.7. KLO 23:15 | RUISKUHUONE

Kahden miehen galaksi on koti-
maisen jazzin voimaduo Seppo 
Kantosen ja Joonas Riipan Ham-
mond-rummut-projekti. Kanttori 
Kantonen ja hänen apulaisensa 
Rumpua Lyövä Marakatti poraa-
vat, sahaavat, naulaavat, tinaavat 
ja kolvaavat musiikkinsa mu-
kaansatempaavaksi jazzinstallaa-
tioksi.
Seppo Kantonen ja Joonas Riippa, 
Tervetuloa Raaheen! Kahden Miehen 
Galaksi iskee taas ja julkaisee pian uu-
den levyn. Ensimmäisen albumin nimi 
oli Um Jepa. Onko seuraavalle opuk-

selle suunnitteilla yhtä lennokkaasta 
nimiä, voimmeko saada siitä jonkun-
laista ennakkotietoa?
 
Tervehdys kaikki Raahen seudun 
asukkaat! Tulemme ystävällisin 
aikein ja saatte ENSIMMÄISINÄ 
kuulla uusia kappaleitamme te-
keillä olevalta ”Helmiä sijoille 
4-6” (työnimi) albumilta. Toi-
vomme, että nautitte ja jaatte ilo-
sanomaa kaikille. tv. Kaksi miestä 
Galaksistaan

PE 27.7. KLO 18 | RAAHEN TEATTERI

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

kana juhlimassa 30. Rantajatsia? 
 
On suuri ilo ja kunnia saada juhlia 
Rantajatseja ja vielä näin monella 
konsertilla. Rantajatsit ovat olleet 
minulle aina kesän kohokohta ja 
olen vuosien varrella saanut ko-

kea uskomattomia musiikillisia 
elämyksiä, niin esiintyjänä kuin 
kuulijanakin.

TO 26.7. KLO 18:00 | HÄRKÄTORI 
LA 28.7. KLO 14:00 | RAAHEN TEATTERI 
LA 28.7. KLO 20:30 | RUISKUHUONE

Raahelaislähtöisten muusikoiden 
kokoonpanon ohjelmisto koostuu  
juurevasta soulista, funkista, jazz-
klassikoista sekä suomalaisen ryt-
mimusiikin helmistä. Kokoonpano 
esiintyy Rantajatseilla jo neljättä 
kertaa. Lauantain konserteissa 
RCFU esiintyy yhdessä ranska-
laisvieraiden kanssa. RCFU hakee 
vauhtia Rantajatsien päälavakei-
koille tekemällä laajan kotiseutu-
kiertueen.

Petri Sämpi, Raahe City Funk Unit 
esiintyy tänä vuonna Härkätorilla, 
Teatterin kesälavalla kaikenikäsille 
sekä Rantajatsien päälavalla Ruis-
kuhuoneen rannalla. Te osallistutte 
Raphaël Quenehenin workshopiin ja 
ranskalaiset vieraat tulevat soitta-
maan kahdella noilla keikoilla.  Sen 
lisäksi teillä on oma kotiseutukiertu-
een juurin ennen festivaalin alkamista.  
Miltä tuntuu olla niin vahvasti mu-
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RAAHEN LAULU

GOURMET
Esa Onttonen, kitara  Mikko Innanen, saksofoni  Ilmari Pohjola, pasuuna 
 Veli Kujala, harmonikka  Petri Keskitalo, tuuba  Joonas Riippa, rummut

MIKKO INNASEN MAAKUNTALAULU-UUDISTUS
Mikko Innanen, saksofoni  Veli Kujala, harmonikka  Petri Keskitalo, tuuba

3TM
Teppo Mäkynen, rummut, elektroniikka  Jussi Kannaste, saksofoni  Antti Lötjönen, basso

CLAUDIA SOLAL & BENJAMIN MOUSSAY (FRA)
Claudia Solal, laulu  Benjamin Moussay, piano, koskettimet

30.  RAAHEN RANTAJATSIT  26.–28.7.2018 

Innanen yhteistyökumppanei-
neen säilyttää perinteiset maa-
kuntarajat ja -hallintorakenteet 
keskittyen uudistustyössään en-
nen kaikkea sisällöllisiin toimiin, 
kärkihankkeenaan perinteisten 
maakuntalaulujen uudella tavalla 
ja uudenlaiselta arvopohjalta esit-
täminen.

Mikko Innanen, viime vuonna 
käynnistetty ilahduttava Maakun-

talaulu-uudistus jatkuu ja kukoistaa 
juhlavissa merkeissä. Rantajatseilla on 
luvassa seikkalukonsertti Iso-Kraaseli-
saaressa. Kerrotko jotain uudistuksen jo 
saavutetuista etapeista ja etenemisestä?

Maakuntalaulu-uudistus on 
toistaiseksi edennyt pääasiassa 
aikataulussa ja suunnitelmien 
mukaan. Huolellisen kenttätut-
kimuksen jälkeen on nyt edetty 
vaiheeseen, jossa arrondisment-

tipohjaisen globaalis-spiraalisen 
maakuntauudistuksen, ns. Piippo-
lan mallin valmistelut voidaan 
hyvin aloittaa. Uudistuksen on 
lopulta määrä astua voimaan al-
kuvuodesta 2020.

PE 27.7. KLO 14:00 | PYHÄJOEN  
KIRJASTO | VAPAA PÄÄSY 

LA 28.7. KLO 11:00 | ISO-KRAASELIN 
SAARI | VAPAA PÄÄSY

Gourmet on jo keskeinen pala 
hienointa suomalaista jatsiperin-
nettä. Solistikuusikko on esittänyt 
kitaristi Esa Onttosen ja saksofo-
nisti Mikko Innasen sävellyksiä 
vuodesta 1997 alkaen. Gourmetin 
odotettu neljäs albumi ”En Garde” 
ilmestyi keväällä.

Rantajatsien erikoiskattauk-
seen sisältyy myös suomen paras 
freejazz-sekakuoro Raahen Laulu. 

Esa Onttonen, on ilo saada Gour-
met pitkästä aikaa esiintymään 
Rantajatseille, ja tällä kertaa on 
luvassa yhteisiä kappaleita Raahen 
Laulun kanssa. Te olette perustaneet 
Gourmet’n yhdessä Mikko Innasen 

Raahen Laulu esiintyy Ranta-
jatseilla 2018  Gourmet-yhtyeen 
rinnalla. Mikko Innanen ja Esa 
Onttonen ovat sovittaneet Raahen 
Laulua ja yhteisesiintymistä var-
ten kolme kappaletta Gourmetin 
huhtikuussa ilmestyneeltä En 
Garde -albumilta.

Raahen Laulun ensimmäinen 
jazz-esiintyminen oli  Rantajat-
seilla  2017 yhdessä Orchestra 
Nazionale Della Lunan kanssa. 
Kuoron historiaan painunee 
kansainvälisen orkesterin toisen 
nokkamiehen Kari Ikosen sanat 
”Raahesta löytyy Suomen paras 
free jazz -sekakuoro”.

Sekakuoro Raahen Laulu on pe-
rustettu Raahen kaupungin 300- 
vuotisjuhlaan vuonna 1949. Aktiivi-
laulajia kuorossa on noin 25. Kuoroa 
johtaa Mihkel Koldits. Raahen Laulu 
on vuosien varrella esiintynyt vaih-
televissa paikoissa erilaisilla ohjel-
mistoilla, tehnyt ulkomaanmatkoja 
ja osallistunut kuorokilpailuihin. 
Kuoron ohjelmistossa on perin-
teisen kuoromusiikin lisäksi mm. 
laulunäytelmiä, oratorioita, erilaista 
taiteellista ja viihteellistä musiikkia. 
Kuoro on aktiivisesti yhteistyössä 
muiden kulttuuritahojen kanssa.

Marja-Leena Jaatinen, Kaisa Luoto, 
Hannele Luovi, Anu Mattila, Eija Sil-
vola, Mirja Takalo, Tuula Vedenoja, 
Arja Vimpari, Marja Vuorenmaa, 
Petri Järvenpää, Lauri Ketovuori, 
Mihkel Koldits, Erkki Poutanen, Raimo 
Pärkkä, Jaakko Simomaa, Veli-Pekka 
Tuhkala, Eero Vähäsarja

LA 28.7. KLO 17:00 | RAAHEN TEATTERI

Laajan äänialan laulaja Claudia 
Solal ja kosketinsoittajavirtuoosi 
Benjamin Moussay vie kuulijan 
runollisiin ja unenomaisiin tun-
nelmiin. Jazz, pop ja improvisaa-
tio sulautuvat yhteen varmalla ja 
väliin rouheallakin otteella. Butter 
in My Brain -ohjelmiston eng-
lanninkieliset laulujen sanat ovat 
Claudia Solalin käsialaa.

Claudia Solal, we are looking for-
ward to your concert in duo with Ben-
jamin Moussay at Jazz on the Beach. 
During your first visit to Raahe in 

March this year, you had a walk on the 
frozen sea, for the first time. Has this 
experience inspired you poetical words 
for new songs to come?

Nature has always inspired me, 
in its seeming stillness and in its 
overflows. My songs talk about 
trees and birds, fire and rivers: 
the ones I wrote when back from 
Raahe are deeply steeped in these 
strong and new sensations!

PE 27.7. KLO 22:30 | RUISKUHUONE

MOPO
Linda Fredriksson, saksofoni  Eero Tikkanen, basso  Eeti Nieminen, rummut

Mopo ammentaa  jazzista, 70-lu-
vun punkista ja Suomen luon-
nosta. Mopo on ainakin vauhtia, 
haikeutta, anarkiaa ja kepposia.
Vuoden alussa ilmestyneen  Mo-
pocalypse albumin myötä yhtyeen 
ohjelmistossa on kuultu tutun 
räväkän revittelyn ohella sydä-
mellisesti tulkittuja balladeja ja 
harkittua groovea.

Linda Fredriksson, Eero Tikkanen 
ja Eeti Nieminen, Mopocalypse-
levyn julkaisun myötä Mopo on esiin-
tynyt ympäri Eurooppaa. Odotamme 
innolla teidän Rantajatsien päälavan 
avauskeikkaanne sekä Putro Mopolla 
-ensikonserttia. Levynne Mopo Zine 
-lehdessä Eeti kertoo, että jokainen 

keikka on uusi kokemus ja sitä on lä-
hestyttävä nöyrästi – kun se alkaa 
mitä vain voi tapahtua – mutta se 
kaikki on rakennettava. Miten hyvin 
tuo kuvaa suhdettanne tulevaan Ran-
tajatsien keikkaan?

Pitää paikkansa, että jokainen 
keikka on ainutlaatuinen koke-
mus. Konsertin energia lähtee 
liikkeelle Mopon ja yleisön vuo-
rovaikutuksesta ja rakentuu siitä 
mittaviin sfääreihin. Toisinaan 
settilistakin elää elämäänsä het-
ken mielijohteesta luoden nah-
kansa uudelleen pythonkäärmen 
lailla.

TO 26.7. KLO 21 | RUISKUHUONE

kanssa yli 20 vuotta sitten ja olette 
kumpikin säveltäneet sille noin puolet 
yhtyeen ohjelmistosta. Onko olemassa 
Gourmet’n oma sanasto, joka ruokkii 
teidän mielikuvitustanne? 

Kun Gourmet aikoinaan perustet-
tiin, meillä oli omat esikuvamme, 
joita olivat esimerkiksi Tom Waits, 
Carlos Gardel, Charlie Haden, 
Bill Frisell ja Ennio Morricone. 
Alkuperäinen sanasto pohjautui 
jossain määrin näiden artistien 
musiikkiin, vaikka emme heidän 
sävellyksiään ole Gourmet’lla 
soittaneetkaan. Osa sanastosta 
on jo toisen levymme (Six Acres 
of  Broken Hearts, 2004) aikoihin 
jäänyt matkan varrelle ja korvau-
tunut sittemmin uudella, kenties 
jopa itse keksityllä sanastolla.

LA 28.7. KLO 17:00 | RAAHEN TEATTERI

PUTRO MOPOLLA
Linda Fredriksson, saksofoni  Eero Tikkanen, basso  Eeti Nieminen, rummut

Putro Mopolla on Raahen Ranta-
jatseille tilattu konsertti ja yhteis-
projekti, jota varten Samuli Putro 
ja Mopo työstävät yhdessä Putron 
tuotannosta poimittuja kappa-
leita.  Ensi-ilta koetaan festivaalin 
avausiltana  26.7. Ruiskuhuo-
neella.

Raahelaislähtöinen Samuli 
Putro tuli alun perin tunnetuksi 
Zen Cafén laulajana ja laulun-
tekijänä. Sooloartistina jatkava 
Putro tekee tavallisille ihmisille 
tavallisista ihmisistä kertovaa 
musiikkia.

Samuli Putro, Putro Mopolla -keikan 
ensi-ilta lähestyy. Olette Mopon kanssa 
treenanneet aika intensiivisesti. Mitä 
sinulle merkitsee paluu Rantajatseille 
tällä erityiskokoonpanolla?

Raaheen paluu on mulle aina mer-
kittävää, koska Raahe on se paikka 
missä minusta tuli minä. Mopon 
kanssa saapuminen lisää kierrok-
sia, koska eka kerta on aina rutii-
nista vapaa. Oon ajatellut sen niin, 
että mieluummin raaka kuin tylsä.

TO 26.7. KLO 22:30 | RUISKUHUONE

Rumpali ja tuottajavelho Teppo 
Mäkysen (Teddy Rok Seven)  joh-
tama 3TM taikoo pois akustisen ja 
sähköisen musiikin rajaa. Akusti-
nen trio ei pelkästään hyödynnä 
nykysoundeja vaan sisäistää ny-
kymusiikin estetiikat. Minimalis-
mia, teknoa, syviä sävyjä, ajatonta 
ja rajatonta ja kaunista musiikkia. 
Teppo Mäkysen rinnalla Jussi 
Kannaste ja Antti Lötjönen. Tuore 
FORM-albumi huomioitiin hel-
mikuussa EMMA-palkinnolla. 

”Teppo Mäkysen 3TM tekee viiden 
tähden jatsia” — Soundi

Teppo Mäkynen, sinulla on pitkä 
esiintymishistoria Rantajatseilla ja nyt 
tuot oman 3TM-kokoonpanosi 30. fes-
tivaaleille.  We Jazz Recordsilla ilmes-
tynyt Form -albumi oli vuoden 2017 
kiinnostavimpia kotimaisia jazzjul-
kaisuja ja se palkittiin Jazz-Emmalla. 
Levyn mukana on hieno ottamistasi 
valokuvista koostettu ”source-book”. 
Otatko kameran mukaan myös Ranta-

jatsien reissulle? 
 
Otan kameran mukaan, koska 
kamera = puhelin. Hankin ensim-
mäisen älypuhelimen puolitoista 
vuotta sitten ja se on avannut mi-
nulle uusia mahdollisuuksia mm. 
valokuvaamiseen ja videoiden 
tekoon. ”Uusi” teknologia on mah-
tava asia, silloin kun sitä käytetään 
luovaan ja rakentavaan toimintaan.

PE 27.7. KLO 21 | RUISKUHUONE
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Europcar Varauskeskus
 0200 12 154 (0,79 €/min +pvm/ppm)

varaukset@europcar.fiRAAHEN TEATTERI

MM. NIK WEST, JUKKA 
ESKOLA & UMO, AILI 
IKONEN, TIMO LASSY 

BAND & RICKY-TICK BIG 
BAND BRASS…

WWW.ELOJAZZ.COM

30. RAAHEN RANTAJATSIT
Järjestäjä: Rajatsi ry
Festivaalijohtaja: Charles Gil
Festivaalituotanto: Pertti Uunila, Anna Kippola, Johanna Penttilä, 
Pekka Tähkävuori, Mika Isopoussu, Anne-Mari Kuisma + noin 50 
talkoolaista

Konserttipaikat:
Ruiskuhuone, Rantakatu 35 Raahen Teatteri, Koulukatu 13
Härkätorin puisto, Sovionkatu Luotsitupa, Iso-Kraaselin saari

Lippujen ennakkomyynti:
Raahesalin lipunmyynti, Kirkkokatu 28, 2. krs / ticket.raahe.fi
sekä netissä TIKETTI.fi
Ennakkomyynti päättyy torstaina 26.7.2018.

Ruiskuhuoneen torstain konsertti ennakkoon 20€/ ovelta 25€ 
Teatterin konsertit pe 15€ ja la 20€ 
Ruiskuhuoneen konsertit pe ja la ennakkoon 30€/ ovelta 35€
Päiväpassi pe 40€ ja la 45€ 
Festivaalipassi 80€, sis. kaikki konsertit

Härkätorin tapahtumaan torstaina vapaa pääsy. 
Lauantain lastenkonserttiin Raahen Teatterilla vapaa pääsy.
Iso-Kraaselin saarikonserttiin vapaa pääsy. Maksullinen venekul-
jetus Museonrannasta.

Portilla maksuvälineenä käyvät Smartum- ja kulttuurisetelit. En-
nakkohintoihin lisätään mahdolliset palvelumaksut. Alle 12-vuo-
tiaat aikuisen seurassa maksutta ikärajattomiin maksullisiin 
konsertteihin. Henkilökohtainen avustaja pääsee sisään lipun os-
taneen avustettavan seurassa.

Yhteistyössä:
Raahen Kaupunki
Taiteen edistämiskeskus
Musiikin edistämissäätiö MES
Raahen Teatteri
Raahen Seutu & Raahelainen
Raahen Seudun Osuuspankki
Suomen Jazzliitto
Europe Jazz Network
AJC (Association Jazzé Croisé)

Juliste ja grafiikat: Tuomas Pohto
Video: Raimo Uunila
Valokuvaus: Ville Vainio

Kiitos yhteistyökumppaneille ja kaikille mukana oleville!

RANTAJATSIT.FI

SEIKKAILUKONSERTTI SAARESSA
Mikko Innasen Maakunta-uudis-
tus esiintyy Iso-Kraaselin saaressa. 
Jatsivieraille tarjoutuu tilaisuus 
tutustua toissa vuonna vuoden ret-
kikohteeksi äänestettyyn Raahen 
saaristoon. Vapaa pääsy, maksulli-
nen veneliikennöinti Ruiskuhuo-
neen laiturista. Oma retkijakkara 
takaa mukavan istumapaikan. Lau-
antaina klo 11 Iso-Kraaselissa.

JAZZTORI HÄRKÄTORILLA
Torstaina torilla on ohjelmaa klo 
17–19.30. Työllistävä Vaikutus 
esiintyy noin klo 17. Raahe City 
Funk Unit esiintyy klo 18. Koko ta-
pahtuman ajan leppoisaa yhdessä 
tekemistä kaikenikäisille: ääni-
maiseman rakentamista mukavien 
jatsihöppänöitten seurassa.

MAJOITUS JA PALVELUT
Majoitusmahdollisuuksista ja 
muista Raahen tarjoamista mat-
kailupalveluista löydät tietoa visit-
raahe.fi-portaalista.

JUHLAPANEELI
Rantajatsien festivaalijohtajat 
Pertti Kinnunen, Annamaija Saa-
rela ja Charles Gil keskustelevat 
musiikista.  Perjantaina Raahen 
Teatterilla klo 16.30. Vapaa pääsy.

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

TAITEILIJATAPAAMINEN
Mikko Innasen vastaanotto tors-
taina klo 15 Raahen kirjastolla. 
Yleisö on tervetullut kuuntele-
maan ja jututtamaan. Vapaa pääsy.

LASTENKONSERTTI
Lauantaina klo 14 Raahe City Funk 
Unit tarjoilee rytmikästä musiik-
kia kaikenikäisille ja kutsuu mu-
kaan ranskalaisia vieraita Raahen 
Teatterin kesälavalle. Miltä Kesä 
Kuulostaa -äänimaisema. Paikalla 
myös Siiri ja Heppa Huoleton. Va-
paa pääsy.

TAPAHTUMAPAIKAT
Rantajatsien tapahtumapaikat sijait-
sevat Raahen keskustassa Vanhassa 
Raahessa. Kaupungissa kaikille 
konserttipaikoille pääsee mukavasti 
jalkaisin, pyöräillen tai soutaen. 

RANTAJATSIKLUBI
Rantajatsien ohella Rajatsi järjes-
tää klubikonsertteja ympärivuoti-
sesti. Tulossa: La 29.9. Raahen Te-
atterilla klo 19 L’Alliance Takalo.

ARTISTIVUOROVAIKUTUSTA
Freejazz-sekakuoro Raahen Laulu 
esiintyy  Gourmetin kanssa Raahen 
Teatterilla lauantaina. Yhteisesiin-
tymiseen on harjoiteltu kolme Raa-
hen Laululle sovitettua kappaletta.

Papanoshin saksofonisti 
Raphaël Quenehen vetää worksho-
pin Raahe City Funk Unitin muu-
sikoille ja esiintyy heidän kans-
saan sekä kokoperheen konsertissa 
että Ruiskuhuoneen lavalla lau-

antaina.  Lauantaipäivän konser-
tissa vierailee myös Papanoshin 
pianisti-urkuri Sébastien Palis.

TANSSIJAMIT
Perinteisesti yllätyksellisien pää-
tösjamien tanssipoljennon takaa 
Le Bal De Papanosh.

MILTÄ KESÄ KUULOSTAA?
Mukavaa yhdessä tekemistä kai-
kenikäisille: tule mukaan luomaan 
yhdessä äänimaisema. Torstaina 
Härkätorilla klo 17–20 ja lauan-
taina Raahen Teatterilla klo 12-14.

KOTISEUTUKIERTUE
Raahelaislähtöisten muusikoiden 
Raahe City Funk Unit juhlistaa  30 v. 
Rantajatseja laajalla kotiseutukier-
tueella. Ohjelmisto koostuu  soulista, 
funkista, jazz-klassikoista sekä suo-
malaisen rytmimusiikin helmistä.
Ke 25.7 
Klo 10 Kirkkokadun päiväkoti 
Klo 15 Arkkukarin Kyläriihi 
Klo 18 Vihannin kirjasto
To 26.7 
Klo 12 Raahen liikennepuisto (kei-
kan ajan ilmaiset ajot:D ) 
Klo 14 Raahen sairaalan kahvio 
Klo 23:30 Raahen Kirjasto

YÖ KIRJASTOSSA
Raahen kirjasto on auki klo 03:00 
asti. Omatoimikirjasto käytössä, 
kahvila auki ja Rantajatsit 30 v. 
serminäyttely auki.
Klo 19 Elokuva-esitys: Whisplash
Klo 23:30 Musiikkia: Raahe City 
Funk Unit -kotiseutukiertue
Klo 24 Elokuva-esitys: Whisplash

010 277 4550  •  info@raahenhovi.fi
Kirkkokatu 28, Raahe  •  www.raahenhovi.fi

PERJANTAI 27.7. 11–15: lounas 
11,50 €, 18–21: Iltabuffet 16 €
LAUANTAI 28.7. 12–18: Jazz-
lounas 16 €
VIIKONLOPUN SUOSITUKSET 
27.–29.7. Härän grillipihvi, 
BBQ-kastike ja lohkoperunat 
25 €  |  Pariloitua merilohta,  
hollandaise-kastike, tillipe-
runat 22 €  |  Broilerin rinta-
filee, inkivääri-kookoskastike, 
bataattiranskalaiset 18 €

Maukkaisiin 
jazz-hetkiin!

Elämäsi hetkiin. 

SARAH 12V.

tapahtumatekniikka - videotuotanto

PAINAA, TEIPPAA,

TULOSTAA

Muistix Oy
 Juurakkokatu 2, 92160 Saloinen

P. (08) 220 950, 0500 862 012
painopiste@painopiste.com  |  www.painopiste.com


