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Flow Festival jatkui lauantaina hienojen artistien ja haastavan 
sään merkeissä 
 
Flow Festival jatkui lauantaina Suvi lahdessa, jossa festarikansaa odott i  
poikkeuksel l isen ki innostava musi ik i l l inen tarjonta. Festivaal i  houkuttel i  paikal le 25 
000 kävijää sekä perjantaina että lauantaina, ja vastaavaa yleisömäärää odotetaan 
myös sunnuntaina. Sunnuntai l le on vielä myynnissä pieni määrä Flow-l ippuja. 
 
Festivaalia koetteli illalla voimakas ukkoskuuro, joka iski Helsingin Suvilahteen lauantaina seitsemän aikaan. Flow 
Festivalin tuotannossa varauduttiin ennakkoon huolella ukkosta varten, ja lauantain säätiedotuksen vuoksi erilaisia 
ennakoivia turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä tehtiin aamusta saakka runsaasti. Flow’n alueista, lavoista ja 
tekniikasta vastaava henkilökunta on tehnyt vuosia töitä erilaisissa suurissa tapahtumatuotannoissa, ja heiltä löytyy 
kokemusta myös erittäin haastavista sääolosuhteista tapahtumien aikana. Turvallisuudesta vastaava tiimi oli pitkin 
päivää suorassa yhteydessä Ilmatieteen laitokseen pysyäkseen joka hetki ajan tasalla sääolosuhteissa tapahtuvista 
muutoksista. 
 
Sääolojen vuoksi osa lavoista jouduttiin hetkellisesti sulkemaan, jonka seurauksena myös artistien esityksiin tuli 
peruutuksia ja aikataulumuutoksia. Bright Balloon 360° -lava jouduttiin sulkemaan, ja Timo Lassy Bandin, Mikko 
Joensuun ja Janka Nabay & The Bubu Gangin keikat jouduttiin valitettavasti perumaan. Danny Brownin 
keikka jouduttiin keskeyttämään, ja Samphan ja Front 242:n keikat jouduttiin perumaan. 
 
Aurinkoisena alkanut toinen festaripäivä tarjosi myös monia upeita esityksiä. Bright Balloon 360° -lavalla Max Jury ja 
Julie Byrne veivät kuulijat nostalgiselle roadtripille halki Yhdysvaltojen. Voimalassa klubikansaa villitsivät muun 
muassa Nina Kraviz ja René Pawlovitz eli Shed. 
 
Lauantain artistikohokohtiin kuului muun muassa rohkeasti genrerajoja ylittävä Goldfrapp, joka palasi elektronisille 
juurilleen näyttävällä keikalla pian ukkosen hellitettyä. Myös kotimaiset artistit ihastuttivat. Sääolosuhteiden vuoksi 
puoli tuntia myöhässä lavalle noussut Alma hurmasi yleisön välittömällä olemuksellaan keikalla, joka oli odotettu 
harvinaisuus kotimaisessa festarikesässä. Vauhdilla kansainväliseen poptähteyteen singahtaneen artistin erikoiskeikalla 
nähtiin loistavia vierailevia tähtiä sekä pimennetyssä Lapin Kulta Red Arenassa oikeuksiinsa päässyt komea valoshow. 
 
Flow’n lauantai huipentui vaikuttaviin keikkoihin ympäri festivaalialuetta. Ensimmäistä kertaa Suomessa vieraileva 
Flume johdatteli yleisön tanssittaviin äänimaisemiin täydessä Lapin Kulta Red Arenassa, ja paluun Flow’hun tehnyt 
The xx lumosi päälavan huikean energisellä indiepopillaan. Black Tentissä kuultiin puolestaan Death Gripsin 
kokeellista hiphopia ja todistettiin poikkeuksellisen räjähtävää live-energiaa. 
 
Musiikin lisäksi Flow’ssa kukoistavat myös muut taidemuodot. Graffititeosten, elokuvien, videoinstallaatioiden ja 
tilataideteosten takana ovat Flow’n yhteistyökumppanit Galleria Forum Box, Make Your Mark -galleria ja Aalto-
yliopisto. Festivaalialuetta koristaa muun muassa satametrinen Jukeboksi-seinämaalaus, jossa Flow’n musiikki 
visualisoituu upeaksi kokonaisuudeksi. Myös voimala-alueen historialliset rakennukset ovat heränneet festivaalin ajaksi 
henkiin valtavien videoteosten myötä. Lisäksi festivaaliyleisöä on ihastuttanut Laura Väinölän luoma värikäs Altar of 
Attraction. Tunnelmallisessa Riviera Cinema Barissa puolestaan nautitaan koko viikonlopun ajan syksyn 
elokuvaohjelmiston parhaista paloista. 
 
Flow Festival jatkuu vielä sunnuntain ajan, jolloin lavan valtaavat muun muassa Frank Ocean, Ryan Adams, Moderat, 
BadBadNotGood, The Afghan Whigs ja Angel Olsen. Lisäksi sunnuntai tarjoaa festivaalihulinaa koko perheelle Flow’n 
Perhesunnuntain merkeissä. 
 
Flow Festivalin vuoden 2017 kumppanit ovat pääyhteistyökumppani Lapin Kulta, kumppanit Aalto-yliopisto, American 
Express, Bright Finland, Finnair Plus, Lumo-vuokrakodit, Oatly, OP Helsinki, Paulig, Plan B, Stopteltat, Sun Effects ja 
Zalando, sekä mediakumppanit Basso, Clear Channel, Helsingin Sanomat ja Resident Advisor. 
 
www.flowfestival.com 
www.facebook.com/FlowFestival 



	

www.twitter.com/FlowFestival 
www.instagram.com/flowfestivalhelsinki 
 
Liput: 
Ticketmaster www.ticketmaster.fi p.0600-10-800 
Tiketti www.tiketti.fi p.0600-1-1616  
 
Lehdistökuvat: www.flowfestival.com/media  
 
Lisätiedot: 
Flow Festival, Tiedottaja Sini Tiainen / sini@flowfestival.com / 050 525 8114 


