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BLUE SEA FILM FESTIVAL – ESIINTYJÄT, ARTISTIT JA OHJEISOHJELMA
Tuttuun tapaansa Bluukkarit tarjoavat ilmaiseksi mitä mahtavinta ohjelmaa festivaalikeskuksessaan
Amarillon terassilla. Oheisohjelma on koostettu, että tarjolla on paikallista väriä sekä laadukasta tarjontaa
Rauman rajojen ulkopuolelta. Olemme erityisen iloisia siitä, että voimme tarjota paikallisille
mahdollisuuksia ja tuoda kotipitäjäänsä keikalle toisaalle muuttaneita. Raumalaista väriä edustavat tänä
vuonna mm. Esko Grundström & Reetta Parvikko, naiskuoro Singing Sisters, Ansa Jokiranta ja
Pläkkploosarit.
Muuten tarjolla on jälleen poikkitaiteellista menoa aina astral-bingosta, dragtaiteen kautta Joint Patrolin ja
porilaisen Reiät-bändin loppuiltojen meneviin vetoihin.
Meno käynnistyy ohjeisohjelman osalta Amarillon terassilla perjantaina, kun Raunistiina KassinenGuildensternin esoteerinen astral-bingo hoitaa avajaisjuhlien käynnistyksen polkaisemalla meiningin
käyntiin kello 18.00.
Lopusta löytyy muutaman valikoidun artistin yhteystiedot mahdollisia haastatteluja varten sekä aikataulut.

KESKUSTELU: PUOLALAINEN ELOKUVA
Mistä on puolalainen elokuva oikein tehty? Keskustelemassa mm. Suomi-Puola yhdistysten liiton
elokuvasihteeri Jarno Hänninen, Tarmo Hotanen sekä puolalainen historioitsija Tomasz Kieruzel.

KESKUSTELU: LAPIN LUMO
Millaista on kuvata tunturissa ja mikä kuvausryhmiä vetää nyt pohjoiseen? Onko paljon puhuttu lapin lumo
vain harhaa, vai onko tässä jotain perääkin?
Paikalla keskustelemassa mm. elokuvaaja ja yliopisto-opettaja Timo Haanpää, Kaisa Kukkola sekä
pohjoiseen Eurajoelta muuttanut Timo Metsäjoki.
MAHDOLLISUUS TUTUSTUA ELEKTRONISEEN URHEILUUN
Satakuntalainen 100k esports mahdollistaa jälleen tutustumisen eurheiluun. 100k on elektronisen urheilun
seura, jonka tavoitteena on järjestää ja kehittää verkkopelikulttuuria yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
palkittiin vuoden pelikasvattajan tittelillä vuonna 2015.

Tarkemmat aikataulut löytyvät tästä alta:

Aikataulut
Perjantai 23.8.

18.00 Raunistiina Kassinen-Guildensternin esoteerinen astral-bingo
18.50 Avajaisseremonia
19.15 Pläkkploosarit
Kampelan luovutus
20.15 Elokuvavieraiden tervehdykset
20.30 Vaginamonologeja
21.15 Singing Sisters
22.30 Joint Patrol

Lauantai 24.8.

12.00 keskustelu: Puolalainen elokuva
15.30 keskustelu: Lapin lumo
17.00 Ansa Jokiranta

18.00 Baltic Herring -palkintojen jako
18.30 Nanna & Ansa
19.30 Elokuvavieraiden tervehdykset
20.30 Esko Grundström & Reetta Parvikko
21.45 Anita Bangin Country Circus
22.30 Reiät

12.30-20.30 100k esports – mahdollisuus tutustua elektroniseen urheiluun

Joint Patrol
Joint Patrolin musiikissa kuuluu kaikuja 70-luvun melodisen progressiiviseen rockin suuruuksista ja se tuo
kotimaisen rockin kenttään uuden raikkaan vireen. Bändin musiikki on kaleidoskoopinomaisia kuvia
elämästä, satunnaisen havaitsijan huomioita arkisista, mutta niin tärkeistä kysymyksistä; raskaidenkin
pilvien takaa pilkottaa aina auringonsäde. Musiikkia, josta jää hyvä mieli. Sävellyksissä ja sovituksissa on sen
verran riemukasta elävyyttä ja yllättäviä tahtilajeja, että kuunneltavaa riittää viimeisiin säveliin saakka.
Äänimaisema nojautuu klassisiin analogiasyntikoihin ja putkistyrkalla vahvistettuun Stratocasteriin,
Rickenbacker-tyyppiseen alarekisteriin sekä ennen kaikkea vokalistin upeaan ääneen. Musiikkia, joka piirtää
kuvia tunnemaisemaan aivan kuin elokuva.
Markku Varsila
0449925000
jointpatrol@gmail.com

Vili von Nissinen
on helsinkiläistynyt esitys- ja kuvataiteilija, joka käyttää teoksissaan eri medioita (esitystaide, musiikki,
video, piirrustus ja pelit). Hän on valmistunut Taiteen Maisteriksi Aalto Yliopiston Taiteiden ja Suunnittelun
Korkeakoulusta vuonna 2014 ja Kuvataiteilija (AMK:ksi) Tampereen Ammattikorkeakoulusta 2011.
”Mielestäni hyvän taiteen salaisuus on kolme tekijää: poliittisuus/ yhteiskunnallisuus, henkilökohtaisuus ja
huumori. Nämä ideaalit mielessäni teen taidettani. Joku tekee burleskia, minä teen groteskia – haen
kauneutta rumuudesta ja roskasta. Ammennan aiheita niin omasta elämästäni kuin ympäröivästä
yhteiskunnasta. Tutkailen maailmaa punk- ja queer-linssien läpi. Maailma on leikkikenttä, näyttämö ja
canvas. Ja minä vasaroin sitä. ”
http://vilivonnissinen.rocks/
vilinissinen@gmail.com
0503077712
Singing Sisters
Singing Sisters on vuonna 2002 perustettu kuoro, täynnä iloisia ja laulunhaluisia naisia. Kuoron ohjelmisto
on kaikkea muuta kuin perintäistä naiskuorolaulua.
Reija Katajisto
0405418690
Lisätiedot
Rauman elokuvakerho ry:n hallituksen jäsen
Timo Metsäjoki
0407379054
timo.metsajoki@gmail.com

