
HÖSTFEST-TIEDOTE
Julkaisuvapaa 30.10.2011

Sisältää artisti-esittelyt, aikataulun, lippuinfon, yms

Päivitys 30.10.:
* Jaakko Laitinen & Roinari päiväklubin esiintyjiksi
* Aikatauluihin muutoksia etenkin perjantaina

Akkreditoituminen Höstfest-festivaaleille, kysymykset ja haastattelupyynnöt:

Kyösti Ylikulju
p. 044-5789485
ylik@hear.fi

Vapaasti käytettäviä promokuvia:
http://www.hear.fi/~ylik/hostfest/2011/materiaalia/promo/
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HÖSTFEST!

Jyväskylän loppuvuoden suurin ja yllättävin musiikkifestivaali HÖSTFEST 2011 
järjestetään 18-19. marraskuuta Ylioppilastalo Ilokivessä, osoitteessa 
Keskussairaalantie 2

Hear ry:n järjestämä festivaali toteutetaan jo kolmatta kertaa ja ilmaisua on 
venytetty tällä kertaa äärimmilleen: pitkälti kolmekymmentä artistia niin 
Suomesta kuin ulkomailta esittää muun muassa huuruisen psykedeelista bluesia, 
garagerokkia, noise-folkkia, äänitaide-poppia, afrobeattia, underground-
runoutta, nykysirkusta sekä kuoromusiikkia.

Tapahtuman juontavat Väärä raha -yhtyeestä tutut veijarit Jaakko Laitinen ja 
Marko Roininen sekä Vakiopaineen Cuenta Cuentos -tarinailloista tuttu Kaisa 
Ahvenjärvi.

Ilokivessä ensimmäisen aukiolotunnin ajan häppärihinnat.

Yhteistyössä: Fonal Records, Helmi Levyt, Jyväskylän yliopiston 
ylioppilaskunta, Sonaatti, TNNet sekä Kopioteam, Levykauppa Äx, Taide ja 
Kehyskeskus Oy, Teijän keittiö, Vakiopaine, Ylä-Ruth ja Äkkigalleria.

Festivaalin ennakkoklubit ovat vielä tulollaan Tampereella 4.11. 
(yhteistyössä Fonalin kanssa) sekä Helsingissä 17.11. (Lavaklubin etkot 
Kansallisteatterissa Ryan Francesconin ja Vie sinä Leenan seurassa).

Lisätietoa ja yksityiskohtia kaikesta sekä lipputilaukset ja 
akkreditoituminen kotisivuilla:



http://www.hear.fi/hostfest

Suora lähetys jokaisesta keikasta Radio Hearilla osoitteessa http://
www.hear.fi

Höstfest-eventit Facebookissa:

HÖSTFEST http://www.facebook.com/event.php?eid=148397581898878
PÄIVÄBRUNSSI http://www.facebook.com/event.php?eid=120714258033972
JKL ENNAKKO http://www.facebook.com/event.php?eid=288957834463537
TRE ENNAKKO http://www.facebook.com/event.php?eid=281247385233230
HKI ETKOT http://www.facebook.com/event.php?eid=269493439756510

[ LIPUT ]

Liput ovat nyt myynnissä festivaalin kotisivuilla, Ilokivessä 
(keikkailtoina), Jyväskylän Levykauppa Äxässä ja Vakiopaineessa (Kauppakatu 
6). 2pv ennakkolippu maksaa 20 euroa, ovelta myytävä yhden päivän lippu on 
hinnaltaan 12 euroa.

Festivaalilauantaihin kuuluu myös Ravintolapäivän kunniaksi järjestettävä 
monipuolinen päiväbrunssi Kulttuuriravintola Ylä-Ruthissa (Seminaarinkatu 
19). Ohjelman sisältävä pääsylippu maksaa 6 euroa (vain ovelta). Brunssin 
hinta 5 euroa.

Supertarjous! Voit ostaa ennakkoon uskomattoman hauskan puuhapussin, johon 
sisältyvät kaikki viikonlopun liput ja tarjoilut, festivaalihöroskooppi, 
kartta, juliste, yksilöllinen puuhakirja, pinssi, tarroja, Hear-eläin (koru, 
jonka voit halutessasi myös vaihtaa toiseen tuotemyyntipisteessä) ynnä muuta. 
Puuhapusseja myyvät Höstfest-nettisivut ja Vakiopaine.

Hear ry:n jäsenille 2pv lipuista ja puuhapusseista 10 euron alennus. 
Alennusliput vain festivaalin kotisivujen kautta.
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[ VIIKONLOPUN AIKATAULU ]

PERJANTAI 18.11.



18:30 Ovet avautuvat, lipunmyynti alkaa

19:00 ELOKUVANÄYTÖS
      Xavier García Bardón (BE): CONGO LOVE :: ALAKERTA

Congo Love -elokuvanäytös tarjoaa virkistävän kattauksen visionäärisiä 
musiikkivideoita, tv-esiintymisiä, live-materiaalia ja muuta dokumentaatiota 
70- ja 80-luvun kongolaisesta popmusiikista. Esille pääsevät artistit kuten 
M'Pongo Love, Orchestre Bella-Bella, Trio Madjesi ja M'Bilia Bel. Nämä videot 
tekivät heistä tähtiä. Videot on koonnut ja esittelee Belgiasta saapuva 
Xavier García Bardón, joka tunnetaan myös nimellä dj Bongo Man.

Runsaan tunnin pituinen Congo Love -esitys alkaa perjantaina kello 19:00. 
Näytöksen aluksi Xavier Bardón myös kertoo videoiden taustoista.

20:15 TSEMBLA :: YLÄKERTA

Yläkerran ohjelmiston avaava Tsembla (Marja Johansson) tekee omien sanojensa 
mukaan psykedeelistä poppia. Artisti onnistuu kuitenkin välttämään 
popmusiikkiin yleensä yhdistetyt määreet käyttämällä materiaalinaan 
löytämiään ääniä. Näitä ääniä hän on työstänyt ja järjestellyt tietokoneella, 
mikrofonilla ja soittimilla muodostaen utuisia äänellisiä maisemia.

21:00 RYAN FRANCESCONI (US) :: ALAKERTA

Höstfest ylpeänä esittää: Portlandista, Yhdysvalloista saapuva Ryan 
Francesconi saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen. Francesconi lienee tunnetuin 
yhteistyöstään Joanna Newsomin kanssa - mies vastaa hänen uusimman levynsä 
"Have One On Me" sovituksista ja toimii musiikillisena vastaavana Newsomin 
bändissä ja projekteissa.

Ryan Francesconin sooloesiintyminen on lumoava kokonaisuus, jossa akustinen 
kitara kutoo yhteen vaikutteita niin amerikkalaisesta bluegrassista, barokin 
luuttumusiikista, bulgarialaisesta folkista kuin jazz-improvisaatiostakin.

22:00 TALMUD BEACH :: YLÄKERTA

Talmud Beach - nyrjähtänyttä bluesia esittävä Mäsk & Boogien sensitiivinen 
voimatrio rytmittää yläkerran alkuiltaa.

22:30 RYTQUE FEAT. J.K.IHALAINEN :: ALAKERTA

Kirjaimesta kuuluu ääni, painokoneesta herää rytmi, lausunnasta liusuu funk. 
Palkitun runoilijan ja kirjakustannuksen monitoimimiehen J. K. Ihalaisen sana 
ja runo astuvat estradille. Juuri neljännen albuminsa Sándor Välyn kanssa 
julkkaisseen Ihalaisen mukana Höstfesteille saapuu taustoittamaan jopa 7-
jäseninen retkue nimeltänsä Rytque Heinävedeltä.

Yhtyeen saattelee lavalle palkittu jyväskyläläinen Kamarikuoro Cantinovum.

23:15 RAMBLING BOYS :: YLÄKERTA

Vapaasti vaeltelevaa, variksensaappaat jalassa kulkevaa blues-pohjaista 



kitaramusiikkia. Nelihenkistä yhtyettä luotsaa kansainvälisestikin ylistetty 
musiikillinen nero Keijo Virtanen.

23:45 DR.ROBOTNIK :: ALAKERTA

Dr.Robotnik julkaisee pitkäsoiton Helmi Levyillä syksyllä 2011 kymmenen 
vuoden tauon jälkeen! Legendaarisen Rikos Recordsin ydinjoukkoon kuuluvan 
artistin edellisestä live-keikasta on myös vuosia, mutta havaintojen 
perusteella aika on tehnyt vain hyvää ja keikkakunto on kovempi kuin koskaan.

00:15 PUISET HEILAT :: YLÄKERTA

"On sääli, jos massat eivät koskaan kuule Ville A.E. Suopajärven Puiset 
Heilat -yhtyettä." Nykyisin Turussa majailevan Ville A.E.:n esiintyminen on 
ikimuistoinen avantfolk-kokemus ja yhden hengen täysimittainen rokkibändi. 
Lupaamme.

00:45 HARMAA GETTO :: ALAKERTA

Viimeinkin Jyväskylässä! Harmaa Getto lukeutuu suomalaisen densohopin 
nimekkäimpiin edustajiin. Sanakirjamääritelmän mukaan kyseessä on 
"alkoholisteilta, profeetoilta, alkoholistiprofeetoilta ja 
uudelleensyntyneiltä itäsuomalaisilta shamaaneilta vaikutteensa ottanut hip 
hopin muoto". Densohopin kohutun superbändin jäsenistössä vaikuttavat 
suomalaisen folk-musiikin airut Joose Keskitalo, Paavoharjusta tuttu Lauri 
Ainala sekä Helmi-levymoguli Arwi Lind.

01:30 IGNATZ (BE) :: YLÄKERTA

Höstfesteille saapuva Ignatz on Bram Devens Brysselistä. Hän sinkoaa 
tiiliskivinä matkaan laulunsa, sähköisen akustiset kudelmat, kohti hölmönä 
rakkaudesta riutuvaa maalitauluaan. Lo-fi-mies kitaransa kanssa kuritti 
suomalaiskuulijoita sydäntä riipaisevilla kappaleillaan jo Flow-festivaalilla 
aiemmin tänä vuonna ja jatkaa nyt turneetaan Keski-Suomeen.

01:45 DJ BONGO MAN (BE) :: ALAKERTA

Illan avaava Xavier Bardón saa kunnian myös päättää illan eksoottisella DJ-
setillään. Tämä totuudenetsijä on samonnut Afrikan savanneja vuosikausia. 
Matkojen yksinäiset päivät huipentuivat iltojen kuumiin juhliin, joissa Bongo 
Man löysi kasvavan kiinnostuksen paikallisiin seiskatuumaisiin ja 
pitkäsoittoihin. Ei aikaakaan, kun hän alkoi koota villiä kokoelmaa Afrikan 
mantereen vaikeasti äännettävistä salaisuuksista.

----

LAUANTAI 19.11.

19:00 Ovet avautuvat, lipunmyynti alkaa

19:30 LUCIE NIEMELÄ :: ALAKERTA

Lucie Niemelän musiikissa hämyisten tsekkiläisten kellaribaarien 



kynttilänvalo kohtaa kuulaat ja kirkkaat pohjoisen lumiset aamut. Lucie on 
säveltänyt 11-vuotiaasta asti; ensin Tsekeissä, nyttemmin Suomessa. Ensi 
keväänä julkaistaan hänen esikoisalbuminsa "Doses", jota muusikko itse 
luonnehtii hyperaktiivisen romanttiseksi. Lucie on musisoinut myös Jaakko 
Laitisen & Väärän rahan kanssa.

20:15 VIE SINÄ LEENA :: YLÄKERTA

Vie sinä Leena soittaa pääosin Eeva-Maija Vehviläisen sanoittamaa ja 
säveltämää kaunista ja persoonallista, kolkkoakin, sielunpurkufolkkia. 
Intiimitunnelmaiset kappaleet palkitsevat keskittyneen kuuntelijan. 
Kokoonpanossa soivat akustiset kitarat, basso, banjo, haitari ja viulu. 
Syksyn keikoilla kuullaan ehkä useampiakin uusia kappaleita, ja viulistin 
hiljattainen liittyminen kokoonpanoon on nostanut vanhemmatkin kappaleet 
uusille tasoille.

Vie sinä Leena käväisee ottamassa ennakkoa festareille jo torstaina 
Kansallisteatterin Lavaklubilla, jossa yhtye esiintyy Ryan Francesconin 
lämppärinä.

21:00 MUUAN MIES :: ALAKERTA

"Jos kyse olisi elokuvasta, Muuan mies olisi varmaan mauton gangsterihahmo 
jossain Pekassa ja Pätkässä." Ismo Puhakka HS 5.3.2009

Ismo Puhakan nostalginen rillumarei-perinteestä ammentava tyyli ja 
elämänmakuiset haitari-iskelmät löytävät tiensä ihan uusiin ulottuvuuksiin 
lavalle kipuavan viisihenkisen yhtyeen matkassa. Keikoilla Muuan mies liikkuu 
Pekka Streng -henkisestä tunnelmoinnista aina psykedeeliseen rock'n'roll-
junnaukseen saakka.

21:30 THE SEEKRETS :: YLÄKERTA

"Primitive spooky garage! Vuonna 2009 aloittaneen turkulais-helsinkiläisen 
The Seekretsin tunnusomaisin ja erottuvin piirre on kaiken tekemisen 
taustalla kummitteleva horror-tematiikka. Inspiksiä ammennetaan vanhoista 
kauhuleffoista ja -kirjoista, eikä ole mikään ihme, että esikuvikseen bändi 
ilmoittaa muun muassa Crampsin, Joy Divisionin ja Misfitsin." Kuvailee 
Nuorgam yhtyettä "Autotallien aarteet - 7 kotimaisen garagepunkin nuorta 
toivoa" artikkelissaan

22:15 LAITASAAREN KEISARI :: ALAKERTA

Tätä ei ole ennen Suomessa nähty! Höstfest esittää: Laitasaaren keisari. 
Kahden pohjoisen legendan, edesmenneen Jolly Jumpersin ydinkaksikon sekä 
Radiopuhelimien rytminantajan muodostama liitto. Petri Hannus, kitara ja 
laulu. Marko Leuanniemi, basso. Jyrki Raatikainen, rummut.

23:00 GOATHOUND :: YLÄKERTA

Sounds like "the same riff played over and over again" tituleeraa Goathound 
itse musiikillisia linjauksiaan. Kertsiin ei ole kiire, kun Black Audiosta 
tutut herrat Ville Pirinen ja Vesa Lankinen krautrokkaavat bluesin ja 



sähköisten sävyjen sfääreissä.

23:45 YONA & ORKESTERI LIIKKUVAT PILVET :: ALAKERTA

Yonan valtteja ovat hänen persoonallisen laulutyylinsä lisäksi luonnollisuus 
ja vahvasti otteessaan pitävä intensiivinen tulkinta. Yona palkittiin vuoden 
2010 tulokas -Emmalla ja hänen toukokuussa 2011 julkaistu toinen levynsä 
"Vaikenen laulaen" on kerännyt huimia arvioita.

Yona & Orkesteri Liikkuvat Pilvet on 11-henkinen kollektiivi, johon kuuluu 
perusbändin lisäksi laulava jousisektio. Miksaajana toimii levyn tuottaja 
Didier Selin. Orkesteri kuvailee musiikkiaan "impressionistiseksi popiksi". 
Vaikutteet liikkuvat elokuvamusiikista jazziin ja vanhaan suomi- iskelmään 
urbaaneja hiphop-/reggaemausteita unohtamatta.

00:30 HAPANJUURI :: YLÄKERTA

Hapanjuuri on muun muassa Temppelin, Puppa J & Tasottavien ja Laulurastaan 
riveistä tutun Heikki Korkalaisen sooloprojekti tanssittavaa sähköistä 
musiikkia.

01:15 DXXXA D & HZZZT :: YLÄKERTA

Dxxxa D on omintakeinen runoilijaräppäri, joka muistetaan mm. 
uniikkialbumistaan. Ainoa kappale kyseistä audiovisuaalista elektroalbumia 
oli esillä kuukauden verran näyteikkunassa Hakaniemen torin laidalla viime 
kesäkuussa. Dxxxa D & Hzzzt yhdistelevät eri musiikkityylejä railakkaan 
eklektisesti kaikki kuviteltavissa olevat rajat ylittäen. Kaksikon tuore 
pitkäsoitto "Tunteet ja käteinen" julkaistaan Höstfest-keikkaa edeltävänä 
päivänä.

01:30 GASPARD OIL :: ALAKERTA

Gaspard Oilin elämästä on monia tarinoita, tosia tai ei, kenpä tietää. 
Puolalais-ranskalainen keksijä-lentäjä-kaivosinsinööri katosi jäjettömiin 
toisen maailmansodan pyörteissä. Herra Oilin perintö kuitenkin elää. 
Seikkailijan mukaan nimetty bändi tiivistää rockmusiikkiinsa vanhojen hyvien 
aikojen svengin ja sankarin taakseen jättämät särkyneet sydämet.

Yhtye takaa tanssihien jokaiselle Höstfesteiltä lopulta hymyssä suin 
poistuvalle.

02:00 MUSIC WONDERLAND :: YLÄKERTA

Yläkerran ohjelmiston päättävä ääni-ilotulitus. Hiellä marinoitua kepeää ja 
konstailematonta kamarinoisea Jyväskylästä.

Tampereella sanottua: "Music Wonderland tuli ja pyyhkäisi kaiken alleen. 
[...] Music Wonderlandin noisessa ja fyysisessä tekemisessä oltiin jo lähellä 
abstraktin ekspressionismin musiikillista puolta."

----



YLÄ-RUTHIN PÄIVÄBRUNSSI
LAUANTAI 19.11.

12:00 Lipunmyynti ovelta alkaa
12:30 JAAKKO LAITINEN & ROINARI
13:30 Monty Python -aiheinen ylläri + Hear dj't
15:00 JARI-MATTI NURMINEN
16:00 PEKKA KUMPULAINEN & YSTÄVÄT
17:00 JOOSE KESKITALO
19:00 Paluu Ilokiveen

Esittelyt päiväbrunssin esiintyjistä festivaalin kotisivuilla

Suora lähetys kaikesta:
http://www.hear.fi

[ YHTEYSTIEDOT JA LISÄTIETOJA ]

Katso lisää kotisivuilta, osoitteesta http://www.hear.fi/hostfest

Saat yhteyden järjestävään tahoon tällä tavoin:

email: festari@hear.fi
phone: 044-5789485 / Kyösti Ylikulju

Nähdään Hösteillä!

[ LOPUKSI: PÄHKINÄNKUORIA ]

Radio Hear & Hear ry pähkinänkuoressa:

Hear ry ylläpitää ja toimittaa nettiradiota, järjestää monenmoisia 
tapahtumia, esiintyy erinäisissä tapahtumissa monin eri tavoin, ylläpitää 
nettisivustoja ja palvelimia, julkaisee levyjä, ottaa kantaa ja sekaantuu 
siihen ja tähän ja tuohon, ja on puun lailla kasvava avoin yhteisö kaiken 
sekamelskan keskellä.

Höstfest 2011 kaikki esiintyjät

Dr.Robotnik, Harmaa Getto, Ignatz (BE), J.K.Ihalainen & Rytque, Kamarikuoro 
Cantinovum, Puiset heilat, Rambling Boys, Ryan Francesconi (US), Talmud 
Beach, Tsembla, DJ Bongo Man (BE), Congo Love Show (BE), Dxxxa D & Hzzzt, 
Gaspard Oil, Goathound, Hapanjuuri, Laitasaaren keisari, Lucie Niemelä, Music 
Wonderland, Muuan mies, The Seekrets, Vie sinä Leena, Yona ja Orkesteri 
Liikkuvat pilvet, Joose Keskitalo, Jaakko Laitinen ja Roinari, Pekka 
Kumpulainen & Ystävät, Jari-Matti Nurminen, Kone-Kekkone, Never Crü Old, 
Vessa-Matti Lorilori, Barry Andrewsin disko, Antti Tolvi, Avaruuskaiut. Hear 
dj't.


