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Satasoittoyhdistys ry tiedottaa Vapaa julkaistavaksi 23.6.2021

Satasoitto-festivaali järjestetään vuoden tauon jälkeen Kokemäellä ja Harjavallassa 27.
elokuuta – 5. syyskuuta 2021

Elo-syyskuun vaihteessa Sydän-Satakunnassa konsertoivat mm. Diandra, baritoni Aarne Pelkonen, Pori Sinfonietta, sekä
elomuusikot Teemu Niemelä ja Tommi Kolunen

Satasoitto-festivaali tuo jälleen mukanaan Harjavaltaan ja Kokemäelle useita konsertteja. Tapahtuman ohjelmaa on valmisteltu
tiiviisti viime kuukausien ajan ja vallitsevan tilanteen käännyttyä parempaan suuntaan tapahtuman järjestäminen näyttää nyt
mahdolliselta. Iso osa tapahtuman konserteista on lyöty lukkoon, ja mahdolliset loput ohjelmapäivitykset julkaistaan noin
kuukausi ennen tapahtuman alkua.

Satasoiton ohjelmassa luvassa on monipuolinen kattaus konsertteja. Tapahtuman avajaiskonsertti kuullaan Harjavallan kirkossa
Pori Sinfoniettan toteuttamana perjantaina 27.8.

Ohjelma jatkuu Harjavallassa lauantaina 28.8., kun raumalaislähtöinen baritoni Aarne Pelkonen konsertoi pianisti Juho Alakärpän
kanssa varsinaisen laulumusiikin triathlonin heidän esittäessään saman päivän aikana Harjavalta-salissa kolme Franz Schubertin
suosittua laulusarjaa.

Sunnuntaina 29.8. klassisen musiikin tarjonta jatkuu Kokemäen kirkossa, jossa ääneen pääsevät trumpetisti Tommi Kolunen sekä
urkuri Juhani Romppanen.

Kevyemmän musiikin tarjontaa kuullaan tiistaina 31.8., kun Kokemäen kirkossa esiintyy valovoimainen Diandra.

Kokemäellä Kulttuuriyhdistys Kaiun tiloissa esiintyy perjantaina 3.9. aiemmilta vuosilta tuttu yhtye Trio Harharetki.

Pilliklubilla hotelli Hiittenharjulla viihdyttävät lauantaina 4.9. Femu Brass band  sekä Meri-Pori Dixie-band.

Perheen pienimmille esiintyy monelle tuttu Herra Heinämäen lato-orkesteri Kokemäen liikuntahallissa su 5.9.

Tapahtuman päätöskonsertti toteutetaan yhteistyössä Satakunnan pelimanniyhdistyksen kanssa sunnuntaina 5.9.
Harjavalta-salissa, jolloin ohjelmassa kuullaan “Satakuntalaisii soitoi ja veisui”.
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- “Tapahtuman ohjelmatarjontaa värittävät  tänä vuonna erityisesti  kaksi tapahtumaan kiinnitettyä elomuusikkoa,
näyttelijänäkin tunnettu musiikin moniottelija Teemu Niemelä sekä trumpetisti Tommi Kolunen.
Heidän monipuolista musisointiaan pääsee kuulemaan mm. konsertti-iltoina iltasoittoina kirkon torneista,
pop up-konserttien sarjana Kokemäellä ja Harjavallassa lauantaina  4.9. sekä kuutamouinnilla Harjavallan uimahallissa
keskiviikkona  1.9.  Lisäksi Teemu Niemelä laulattaa yleisöä maanantaina  30.8. Kokemäen seuratalolla” , kertoo
tapahtuman tuottaja Tiina Starcke.

- “Myös muuta ohjelmaa on vielä suunnitteilla tapahtuman ajalle. Ainakin kansantanssia on tarkoitus viritellä isommalla
porukalla, jos vain rajoitukset sen suinkin sallivat”, kertoo toisena tapahtuman taiteellisena johtajana toimiva Eeva-Maija
Talasma. “Lopullinen ohjelma vahvistuu vielä hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkua. “

Koronapandemia tulee vaikuttamaan tapahtuman toteutukseen monin tavoin, ja kaikki valmistelut etenevät
terveysturvallisuuden ehdoilla.

Lipunmyynnissä joudutaan noudattamaan aiempia vuosia alhaisempaa yleisökapasiteettia, joten lipunmyynti keskittyy paljolti
tapahtuman ennakkomyyntiin verkossa.

Ajankohtaista valmistelutietoa sekä lopulliset ohjelmapäivitykset tullaan julkaisemaan osoitteessa www.satasoitto.fi .

Satasoitto-festivaalin ohjelman ovat koonneet taiteelliset johtajat Eeva-Maija Talasma ja Markku Ollila.
Satasoittoa järjestää Satasoittoyhdistys ry. Tapahtuman tuottajana Tiina Starcke.
Festivaalin mahdollistaa Harjavallan ja Kokemäen kaupunkien, Suomen Kulttuurirahaston ja alueen yritysten ja yhdistysten tuki ja
yhteistyö.
Satasoitto on valtakunnallisen Finland Festivals -verkoston jäsen.

Lisätiedot: tiina.starcke@satasoitto.fi, 040 488 6294
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