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ELEPHANTASY KARKELOI LAUANTAINA 6.2.2021
Ilmaisstriimissä retrosoulia, rytmimusiikkia ja lasten ohjelmaa
Elephantasy – Funky Family Picnicia on vietetty Helsingin Alppipuistossa
joka kesä jo yli 10 vuotta. Viime vuodelta peruuntunut koko perheen tapahtuma järjestetään
lauantaina 6.2.2021 ensimmäistä kertaa keskellä talvea ja striimattuna ilman
osallistumismaksua suoraan kotiin. Yleisölle on tiedossa kotimaista retrosoulia suoraan
huipulta, muita mielenkiintoisia rytmimusiikin artisteja, sirkusesityksiä ja lasten ohjelmaa.
Talvieditio on nimetty Elephantasy – Funky Winter Splashiksi ja käynnistyy iltapäivällä Circus Johkun
sirkuspainotteisella lastenohjelmalla, jossa osallistujat haastetaan myös temppuilemaan. Erillinen
iltaohjelma puolestaan pitää sisällään live-musiikkia, kilpailuja, haastatteluita ja muuta ohjelmaa.
Vetonauloina ovat kotimaiset retrosoul-sensaatiot Emilia Sisco yhtyeineen ja Bobby Oroza duoesityksellään sekä nouseva pop-soul-rock-lupaus Isaac Sene. Luvassa on siis paljon lämpöä ja rakkautta
kylmän talven keskelle.
Rytmistä, groovesta ja kulttuurien moninaisuudesta ammentava Elephantasy – Funky Family Picnic on
kerännyt joka kerta useita tuhansia osallistujia lapsiperheistä aikuisiin. Koko Alppipuiston kesän
tapahtumasarjan tavoin se päätettiin koronan myötä siirtää keskelle talvea. Nykyisten rajoitusten ja
koronatilanteen vuoksi tapahtumat järjestetään ilman paikan päällä olevaa yleisöä vain striimattuina, mikä
toisaalta mahdollistaa osallistumisen mistä tahansa päin maailmaa. Lähetys on maksuton ja ikärajaton.
Tapahtumaa juontaa rytmimusiikin vanha konkari ja legenda Bunuel, jonka dj-setti myös päättää illan.
Konsertteja elävöittää visuaalista taidettaan skriineillä esittävä Kangastus Visuals -ryhmä.
Elephantasy – Funky Winter Splash on osa Alppipuiston kesä -tapahtumasarjaa, jota rahoitetaan Helsingin
kaupungin myöntämällä erillistuella. Muita saman sarjan tapahtumia ovat 30.1. toteutunut Alppimuisto –
Winter Vivaldi sekä 14.2. vietettävä Afrojazz Club ♥ Puistokarkelot, jotka kaikki järjestetään Suvilahden
Tiivistämöllä striimattuina.
Elephantasy 2021 – Funky Winter Splash
la 6.2.2021 livestriimi
klo 16 – 22 / ikärajaton, ei osallistumismaksua
Linkki striimiin:
https://www.helsinkikanava.fi/fi/web/helsinkikanava/player/event/home?eventId=86789673
Iltaohjelma:
Emilia Sisco (live 21:00)
Bobby Oroza duo (live 20:00)
Isaac Sene (live 19:00)
Circus Johku (live 19:45 & 20:45)
Päiväohjelma:
Circus Johku ja lasten ohjelmaa (klo 16:00 – 17:00)

Facebook: https://www.facebook.com/events/852852498836716
www.funkyamigos.fi
Lisätietoja:
Sami Mannerheimo, tuottaja, p. 050-4400209 tai sami [ät] funkyamigos.fi
Joonas Kervinen, tiedotus, p. 0400-748928 tai joonas [ät] funkyamigos.fi
Painokelpoiset pressikuvat:
https://funkyamigos.fi/press/
Elephantasy toteutetaan Helsingin kaupungin erillisellä tuella. Se on osa Alppipuiston kesä -tapahtumakokonaisuutta,
joka normaalisti käsittää kahdeksan kaupunkitapahtumaa kesä-heinäkuussa. Funky Amigos ry edistää mustan
rytmimusiikin asemaa ja kulttuurien moninaisuutta Suomessa sekä toteuttaa erilaisia monikulttuurisia tapahtumia ja
aktiviteetteja. Korona-aikaan tapahtumia on korvattu monenlaisella muulla toiminnalla.

