SAMMON TAONTA – kansanmusiikkia Lohjalla ja Sammatissa!
”Taivas reikihin repesi, ilma kaikki ikkunoihin!”
Järjestyksessä kuudes Sammon taonta -kansanmusiikkitapahtuma järjestetään 6.7. Lohjalla
Lohjan kirkossa klo 19 ja 8.7.2017 klo 18-21 Sammatissa, Paikkarin torpan Sampomäellä.
Kuudennen kerran järjestettävän tapahtuman pääesiintyjä on Wimme Saari – joikuperinteen
kirkkaimpia tähtiämme. Toisena esiintyjänä Sampomäellä kuullaan laulaja-lauluntekijä
Markojuhani Rautavaaraa yhdessä WorldOrchestra -yhtyeensä kanssa. Illan aloittaa
lastenmusiikkiorkesteri Hääppöset. Orkesterissa esiintyy lastenkulttuurin, teatterin sekä
musiikin ammattilaisia.
Runon ja suven päivänä 6.7.2017 tuodaan tapahtuma Lohjan keskustaan. Kirkossa soi tuolloin
Timo Alakotilan ja Senni Valtosen ideoima sekä sovittama konsertti PsalttamusPelimannivirsiä Lohjan kirkossa.

Sammon taonta -ohjelma:
To 6.7.2017, klo 19 Runon ja suven päivän konsertti,
Lohjan kirkko: Psalttamus – Pelimannivirisiä.
Vapaa pääsy. Ohjelmamaksu 10 €.
La 8.7.2017 klo 18-21 Sammon taonta – Paikkari soi!
klo 18.00-18.45 Lastenmusiikkiorkesteri Hääppöset, Sampomäki
klo 18.30-19.00 Paikalliset pelimannit toivottavat tervetulleiksi Paikkarin torpan alue
klo 19.00-20.00 Wimme Saari & Tapani Rinne, Sampomäki
klo 20.00 - 21.00 Markojuhani Rautavaara, Sampomäki
Liput ennakkoon Lipputoimistosta www.lipputoimisto.fi, puh. 0600 95020
Aikuiset: 15 €, eläkeläiset ja opiskelijat: 10 €, 6-15v: 5 €, alle 6v. ilmaiseksi
Perhelippu, kaksi aikuista ja kaksi 6-15 v. lasta: 35 €.
Esiintyjät:
Psalttamus - pelimannivirsiä
Maamme eturivin kansanmuusikot yhdistelevät pelimannimusiikkia ja virsiä omintakeisesti
leveällä soitinarsenaalilla omin sovituksin ja sävellyksin. Mielikuvitusrikas lopputulos vie
kuulijan uuteen mielenkiintoiseen maailmaan.
Senni Valtonen, puhaltimet, urut, avainviulu, laulu ja kantele
Timo Alakotila, piano ja harmoni
Lastenmusiikkiorkesteri Hääppöset

Lastenmusiikkiorkesteri Hääppöset laulaa, laulattaa ja liikuttaa. Luvassa iloa ja vipinää!
Orkesterissa esiintyy lastenkulttuurin, teatterin sekä musiikin ammattilaisia. Hääppösten
esitykset ovat vuorovaikutteisia; lauluihin pyydetään aineksia lapsilta, laulu tai pari tehdään
aina kokonaan improvisoiden lasten ehdotuksista. Näin jokainen tilaisuus ja tapahtuma saa
mittatilauslaulun. Usein lavalla on pieniä tanssityttöjä sekä -poikiakin.
Wimme Saari & Tapani Rinne
Duo tuo saamelaisen joikuperinteen nykyaikaan. Ikiaikainen joiku ja modernit äänimaailmat
kohtaavat luoden ajassa kiinni olevaa musiikkia. Konsertti sisältää traditionaalisia joikuja
(esim. eläimet, paikat, ihmiset), täysin akustisia duo- ja soolokappaleita sekä elektroniikalla
sävytettyjä äänimaisemia. Uusi levy julkaistiin toukokuussa (Rockadillo)!
Markojuhani Rautavaara & WorlOrchestra
Markojuhani Rautavaara on suomalainen lauluntekijä, muusikko ja äänitaiteilija. Äänitteitä on
syntynyt vuosikymmenten varrella kymmeniä, joista 2008 valmistunut Puukko-levy on saanut
kansanmusiikkipiireissä runsaasti huomioita. WorldOrchestra kokoonpanossa kontrabasson
varressa on Kingston Wall yhtyeessä vaikuttanut Jukka Jylli. Kielisoittimissa ja
kosketinsoittimissa sekä laulussa Teri Mantere. Ipe Piipponen rytmittää lyömäsoittimilla.
Paikallisia pelimanneja
Tänäkään vuonna ei ole unohdettu paikallista musiikkiperinnettä. Paikallisia pelimanneja
kuullaan konserttien aluksi tapahtuma-alueella mm. Hiiden pelimannit ja duo JAB. Paikkarin
torppa on auki tapahtuman ajan, ja kahvia voi ostaa Museovahdin talossa sijaitsevasta
kahvilasta.
Tapahtuman järjestäjät:
Sammon taonta -tapahtuman pääjärjestäjänä toimii Sammon taonta -työryhmä, jonka
muodostavat yksityishenkilöt, aktiiviset lohjalaiset kulttuuritoimijat muusikko/ pedagogi
Lasse Aumala, muusikko/ tuottaja Pauliina Pajala sekä tuottaja Minna-Mari Roms.
Yhteistyökumppaneina toimivat Sampoyhdistys ry sekä Lohjan kesä ry.
Tapahtumapaikka:
Lohjan kirkko, Kirkkokatu, Lohja
Paikkarin torppa, Sampomäki, Torpantie 20, Sammatti (Lohja)
Facebook: www.facebook.com/Sammontaonta
Paikkarin kesä: www.paikkari.info
Lisätietoja & tiedustelut:
sammontaonta@gmail.com
Minna-Mari Roms
Puh. +358 50 413 5013
Pauliina Pajala
Puh: +358 50 535 0691
Lasse Aumala
Puh: + 358 44 374 0171
Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin!
Lisätietoa esiintyjistä:

LASTENMUSIIKKIORKESTERI HÄÄPPÖSET
http://www.haapposet.fi
WIMME & RINNE
http://saari-rinne.com
MARKOJUHANI RAUTAVAARA
http://www.rautavaara.org/

