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Funky Elephantin lopullinen ohjelma julki
Tumman rytmimusiikin klubifestivaali Funky Elephant täyttää huhtikuussa 20
vuotta. Päätapahtuman kolme iltaa torstaista lauantaihin The Circuksessa
3.–5.4. käsittävät kymmeniä live- ja dj-esiintymisiä, minkä ohella yleisölle on
luvassa sirkusta, katutanssia, taidetta, visuaalisia elämyksiä sekä ghanalaisia
makuja. Sunnuntaina 6.4. ohjelmisto laajenee festivaalin päätösklubilla
viereisessä mbarissa vielä elokuviin.
Festivaalin viimeiset kiinnitykset täydentävät tämän vuoden teemoja. Torstaina
vietetään 20-vuotisjuhlia funky-legendojen, kuten omaa juhlavuottaan viettävän
Eternal Erectionin sekä Marjo Leinosen ja Cool Sheiksin säestämänä.
Perjantaina Funky Elephant vierailee syvällä afrikkalaisten rytmien äärellä, kun
afrobeat- ja highlife-legenda Ebo Taylor (GHA) saa tukea illan viimeisimmistä
kiinnityksistä, jotka tarjoavat yleisölle kaikkea burkinafasolaisesta tanssista ja
rytmistä Tripple 2:n ghanalaiseen räppiin sekä tämän päivän kuumimpiin
afrikkalaisiin klubisoundeihin. Vahvaa elektronista latausta edustavat myös
junglesuuruus Congo Nattyn (UK) dj-show, house-duo Cola & Jimmu, LAS &
Mikael dubstep-setteineen sekä DJ Polarsoulin orkestroima Elephantastic All
Stars huippusolisteilla.
Elektroniset äänimaailmat kuuluvat myös lauantain Funky Elephantissa, illan
päättävän Omar Souleymanin (SYR) “dabke-teknosta” lähtien.
Brassisoundeistaan tuttu Da Lata (UK) sekä uutta kotimaista elektrosoulia
esittelevä Tuomo tähdittävät iltaa. Maailmaa syleilevässä illassa tanssitaan
monimuotoisia liverytmejä Latinalaisesta Amerikasta Balkanille, mutta palataan
myös perinteisen funkin ja grooven juurille Suomeen. Viimeisenä kiinnityksenä
live-ohjelmistossa on debyyttilevynsä vastikään julkaissut Kaveri Special.
Sunnuntain päätösklubilla mbarissa voi tutustua filmeihin, kuten Hiski
Hämäläisen tuoreeseen Suomibreikkiä 1983–2013, joka on kattavin suomalaisesta
breakdancesta tehty elokuva. Kahdesta elokuvasta ja kahdesta lyhytfilmistä
koostuvat esitykset toteutetaan yhdessä Future Shorts Helsingin kanssa. Festivaali
päättyy Yhdentekevää-yhtyeen live-esitykseen.
Funky Elephant -festivaalia vietetään 3.–6.4.2014 The Circuksessa ja ravintola
mbarissa Helsingissä. Ennakkoliput myynnissä Lippupalvelussa ja mbarissa.
Festivaalin koko ohjelma löytyy osoitteesta: http://funkyamigos.fi/20/ohjelma/
Median akkreditoituminen 2.4.2014 mennessä osoitteeseen press@funkyamigos.fi.
Tapahtumasta vastaa Funky Amigos ry, joka on tumman rytmimusiikin ja alan artistien
edistämiseksi vuonna 1999 perustettu yhdistys.
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