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Elephantasy käynnistää Alppipuiston kesän lauantaina 17.7.
Kahdella lavalla livenä ajankohtaisia esiintyjiä koronatauon jälkeen
Välivuoden jälkeen Helsingissä taas kolmena perättäisenä viikonloppuna
järjestettävä Alppipuiston kesä -tapahtumasarja käynnistyy lauantaina 17.7.
monimuotoista kaupunkikulttuuria ja rytmimusiikkia juhlistavalla Elephantasy –
Funky Family Picnicillä.
Maksuton ja ikärajaton tapahtuma tuo yhteen Helsingin tunnelmallisimmista
puistoista tällä kertaa poikkeuksellisen ajankohtaisia live-konsertteja sekä tuttuun tapaan sirkusta,
erilaisia työpajoja, capoeiraa, akrojoogaa, katuruokaa maailmalta sekä lasten kokonaan oman alueensa
aktiviteetteineen. Koronatilanteen mukaisesti seurueiden koko on rajattu kymmeneen henkeen, ja
yleisöä kehotetaan noudattamaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirien koronarajoituksia ja suosituksia, joita myös tapahtuman järjestelyissä noudatetaan.
Monelta Elephantasyn tämänvuotisista live-esiintyjistä on vastikään ilmestynyt tai loppuvuoden aikana
luvassa uunituore levy, joita artistit ovat koronaepidemian aikana valmistelleet. Illan huipentava rootshenkinen suomireggaekokoonpano Joonas Hauveli & Rytmi-Rengit on oman skenensä kuumin
lupaus, jonka toukokuussa julkaistu debyyttilevy Joonas Hauvelin laulukirja ehti jo edeltäneiden
sinkkujensa puolesta herättää laajalti innostusta. Lapissa asustelevaa Hauvelia ja tämän turkulaista
orkesteria nähdään nyt levyn jälkeen ensi kertaa Helsingissä esiintymässä peräti 11-henkisellä
kokoonpanolla.
Progressiivista funkin ja afrobeatin fuusiotaan pohjoisella tyylillään esittävä porilainen Mama Longhorn
on tänä vuonna päässyt jo kolmanteen levyynsä Let It Run, joka ilmestyi tammikuussa ja on kerännyt
suitsutusta faneilta ja kriitikoilta. Pienoisessa kulttimaineessa oleva instrumentaalidub- ja reggae-yhtye
Dub Vallila puolestaan on ihastuttanut jo vuosia sinkuillaan, julkaisee viimein syksyllä debyyttilevynsä
ja nähdään Elephantasyssa nyt odotetulla ensimmäisellä live-keikallaan. Länsiafrikkalaisia perinteitä ja
suomalaista laulua yhdistelevä maailmanmusiikkiprojekti Maarika & The Frocodiles
(FIN/SEN/XĪN/GRE) tulee tuoreeltaan juhlimaan hienon kesäkuussa ilmestyneen ensilevynsä Tree
Dimensional Tunes julkaisua.
Pienemmällä Gorilla-lavalla esiintyvät lattarireggaeyhtye Pirata Boing Band (URY/FIN), muusikkotuottaja Tomi Olavin (FIN/BRA) capoeira-duo sekä free jazzia, elektronisia äänimaisemia ja
länsiafrikkalaista polyrytmikkaa yhdistelevä Paradox Box ovat niin ikään joko laittaneet vastikään
albumin ulos tai julkaisemassa sellaisen pian. Elephantasyssa kaikilta heiltä päästään kuulemaan uutta
materiaalia tuoreimmillaan!
Sirkusohjelmasta vastaa tuttuun tapaan turkulainen Circus Johku, jonka vieraana nähdään
kansainvälisesti arvostettua Washington-tyylisen trapetsin taituria, kolumbialaista José Valenciaa.
Tämän kaiken sekä piknik-henkisen nautiskelun ohella Elephantasyssa riittää kaikenikäisille tekemistä
erilaisissa työpajoissa ja lasten omalla erillisellä alueella. Työpajoja on ainakin sirkusakrobatian,
akrojoogan, graffitin sekä askartelun tiimoilta.
Tapahtuma levittäytyy Helsingin Alppilassa sijaitsevaan Alppipuistoon. Se tarjoaa jo kahdettatoista
kertaa elämyksellisen kohtaamispaikan eri kulttuurisista taustoista tuleville ihmisille ja näiden
positiiviselle vuorovaikutukselle. Elephantasy – Funky Family Picnic on osa Helsingin kaupungin
tukemaa Alppipuiston kesä -tapahtumasarjaa, jonka kuusi eri kulttuurijärjestöä tuottavat yhdessä.
Elephantasya lämmitellään myös tapahtumalle omistetulla kaksituntisella Elefanttiradion
erikoislähetyksellä Radio Majavalla. Ohjelma esitetään tiistaina 13.7. klo 17-19 sekä uusintoina
keskiviikkona 14.7. klo 22 ja tapahtuman jälkeisenä sunnuntaina 18.7. klo 20 alkaen. Radio Majavan
striimiä voi kuunnella suorana osoitteessa www.majavabaari.fi.
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Funky Amigos ry on poliittisesti riippumaton kulttuurijärjestö, jonka toimintatarkoituksena on mustan
rytmimusiikin ja alan artistien aseman edistäminen sekä kulttuurien moninaisuuden ja
suvaitsevaisuuden edistäminen Suomessa. Organisaation muita tapahtumia ovat viime vuosina olleet
muun muassa Funky Elephant Festival ja Puhos <3 People -festivaali sekä Tropical Splash ja Hit The
Breaks! -klubit.
Elephantasy – Funky Family Picnic
17.7.2021 klo 14 – 22
Alppipuisto, Viipurinkatu, Helsinki
ikärajaton, vapaa pääsy
Joonas Hauveli & Rytmi-Rengit, Mama Longhorn, Dub Vallila, Maarika & The Frocodiles
(FIN/SEN/XĪN/GRE), Pirata Boing Band, Tomi Olavi (FIN/BRA), Paradox Box, Circus Johku feat. José
Valencia (COL), akrojoogaa, lasten alue, työpajoja, maailman katuruoan basaari
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https://funkyamigos.fi/elephantasy
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