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Satasoi,oyhdistys ry 1edo,aa                                                                Vapaa julkaistavaksi 26.4.2022 

Satasoi(o aloi(aa jo kesällä Kesäillan yhteislaulut -4laisuudella Harjavallassa 
Näyhälänniemessä  keskiviikkona 15.6.2022 klo 18.30. Musisoimassa Porin VPK:n 
soi(okunta ja heiltä oma laula(aja mukana. 

Varsinainen Satasoi(o-fes4vaali järjestetään Kokemäellä ja Harjavallassa  
26. elokuuta – 4. syyskuuta 2022 

Elo-syyskuun vaihteessa Sydän-Satakunnassa konsertoivat  mm. Semmarit, Jukka Perko Avara & Hannu-Pekka Björkman, 
Freija, Pori Sinfonie(a sekä Jussi Syren & Groundbreakers 

Satasoi,o-fes1vaali koostuu tänä vuonna 10 konser1n sarjasta Harjavallassa ja Kokemäellä. Fes1vaali ajoi,uu tutulle paikalleen 
kahden viikonlopun väliseen aikaan elo-syyskuun vaihteeseen. Taiteelliset johtajat Eeva-Maija Talasma ja Markku Ollila ovat 
koonneet fes1vaalille monipuolisen ohjelman, joka tuo paikkakunnille useita nimekkäitä esiintyjiä. 

pe 26.8. Fes1vaalin avajaiskonserK kuullaan Harjavallan liikuntahallissa. Estradille nousee Seminaarimäen Mieslaulajat eli 
Semmarit. Mieskuorolaulun täysin omanlaisekseen brändiksi kehi,änyt ryhmä tuo Satasoi,oon tavaramerkikseen 
muodostuneen monipuolisen konserKshown, joka sisältää musiikin lisäksi liike,ä sekä muita visuaalisia elemen,ejä.  

la 27.8. Satasoi,o jalkautuu Harjavallan markkinoille sekä Peipohjan asemalle. Musiikista vastaa porilainen amerikkalaista dixie-
perinne,ä kunnioi,ava Meri-Pori Dixieband.  
Illalla on vielä luvassa klassisen musiikin konserK Kokemäen vanhalla yhteiskoululla, jonka esiintyjää ei vielä ole vahviste,u. 

su 28.8. KonserK on vaskimusiikin juhlaa, kun Kokemäen Seuratalon lavalle nousee Euphoria Brass Sextet. Yhtye  on suomalais-
japanilainen vaskiensemble, joka on jo viidentoista vuoden ajan hurmannut yleisönsä omaleimaisella soin1värillään ja 
posi1ivisella lavaenergiallaan. Yhtyeeseen kuuluu eturivin muusikoita suomalaisten sinfoniaorkestereiden riveistä.  

- 30.8. on vuorossa konserK Harjavallan kirkossa, jossa kuulemme Trio Harharetken kokoaman ohjelman herännäisvirsiä. 
Monipuolisia sovituksia ja vaihtelevaa soi1nkirjoa täydentää Risto Kuparin ohjelmistosta kertovat juonnot.  

ke 31.8. on vuorossa Kansanmusiikkikarkelot Kokemäen Seuratalolla ja esiintyjänä kansanmusiikkiyhtye Freija. Yhtye on 
peruste,u vuonna 2005 ja se on vakiinnu,anut asemansa yhtenä Suomen arvostetuimmista kansanmusiikkiyhtyeistä. 
Konser1n alku toteutetaan sään salliessa Seuratalon pihamaalla, jolloin yleisö pääsee osalliseksi Huutokatrilliin.  
Katrilli on eräänlainen ryhmätanssi, jossa tanssin vetäjä “huutaa” tanssin aikana koreografian. Katrilli ei vaadi osallistujalta 
osaamista etukäteen, vaan ennakkoluuloton hei,äytyminen yhteiseen katrilliin rii,ää. Katrillin musiikki on raumalaisen Timo 
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Ka1lan sävellys ja se on Satasoiton 1lausteos vuodelle 2022. Katrilliin toivotaan yleisöltä runsasta osano,oa!  
Katrillin jälkeen Freija konsertoi Seuratalon isossa salissa. 
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to 1.9. vuorossa on Jukka Perko Avara & Hannu-Pekka Björkman Harjavalta-salissa. Heidän ohjelmassa on  uusi teos 
 “Puku ommellaan hiljaisuudessa”, joka on saanut innoituksensa myöhäiskeskiajan kirkkotaiteessa esiintyvistä 
kuolemantanssikuvaelmista (dance macabre). 

pe 2.9. Pori Sinfonie,a esi,ää Kokemäen kirkossa edellisenä iltana Porissa kuullun kauden avauskonserKnsa uusinnan. 

su 4.9. Satasoiton konserKsarjan pää,ää Kokemäen Seuratalolla  Jussi Syrén & Groundbreakers, joka esi,ää perinteistä 
amerikkalaista bluegrass-musiikkia.  

 
Ajankohtaista valmistelu1etoa sekä lopulliset ohjelmapäivitykset tullaan julkaisemaan osoi,eessa www.satasoi,o.fi . 

Satasoi'o-fes+vaalin ohjelman ovat koonneet taiteelliset johtajat Eeva-Maija Talasma ja Markku Ollila.  
Satasoi'oa järjestää Satasoi'oyhdistys ry. Tapahtuman tuo'ajana toimii Tiina Starcke.  
Fes+vaalin mahdollistaa Harjavallan ja Kokemäen kaupunkien sekä alueen yritysten ja yhdistysten tuki ja yhteistyö.  
Satasoi'o on valtakunnallisen Finland Fes+vals -verkoston jäsen. 
 
Lisä-edot: 1ina.starcke@satasoi,o.fi, 040 488 6294
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