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Flow Festival jatkui onnistuneesti lauantaina 
 
Sekä perjantaina että lauantaina festivaali houkutteli paikalle 28 000 kävijää, ja 
vastaavan yleisömäärän odotetaan saapuvan paikalle myös sunnuntaina. 
 
Flow-lauantai palkitsi monen kävijän odotukset, kun vihdoin ensimmäistä kertaa 
Suomessa vieraileva Arctic Monkeys sai yleisön täysin sekaisin hurmiollisella keikallaan. 
Herkällä karismallaan hurmannut Charlotte Gainsbourg sekä indierock-bändi Grizzly Bear 
nähtiin niin ikään ensimmäistä kertaa Suomessa. Päälavalle alkuillasta kiivennyt Vesta 
kietoi yleisön pauloihinsa, ja Lapin Kulta Red Arenalla 6lack nosti tunnelman kattoon. 
SEAT Black Tentissä upeilla esiintymisillään vakuuttivat Noname ja energiallaan yleisön 
villinnyt Shame. 
 
Musiikin lisäksi Flow’ssa kukoistavat viikonloppuna myös muut taidemuodot.  
Festivaalialueelle noussut Aalto-yliopiston Aika-lava on täynnä taidetta, minkä lisäksi 
Aallon opiskelijat ovat luoneet festivaalille suuren seinämaalauksen ja videotaidetta. 
Alueella on ihastuttanut myös vuoden 2017 nuoreksi kuvataiteilijaksi valitun Tiina 
Pyykkisen Flow’lle toteuttama tilausteos Transmission. Esillä on lisäksi runsaasti 
ajankohtaista video- ja valotaidetta, kuten Sami Sänpäkkilän ja Anna-Mari Nousiaisen 
videoinstallaatio Ihmisen ikuinen uni sekä valotaidekollektiivi ja tuotantotalo Sun Effectsin 
kuratoima The Other Light -teoskokonaisuus. Sarjakuva- ja graffititaiteilija Mark Bodēn 
teoksista on puolestaan saatu nauttia Make Your Mark Galleryssa ja Finnkino Pop-up 
Cinemassa on nähty tulevan syksyn ennakkoensi-iltoja sekä Aalto-yliopiston opiskelijoiden 
töitä. 
 
Flow Festival jatkuu vielä sunnuntain, jolloin lavan valtaavat muiden muassa Kendrick 
Lamar, Lykke Li, St. Vincent ja Brockhampton. Lisäksi sunnuntai tarjoaa festivaalihulinaa 
koko perheelle Flow’n Perhesunnuntain merkeissä. Sunnuntaille lipun ostaneet aikuiset 
saavat tuoda seuranaan alle 10-vuotiaat lapset tutustumaan festarihumuun, leikkimään ja 
nauttimaan musiikista klo 13–17. Perhesunnuntai on koko perheen yhteinen 
festivaalielämys. Luvassa on muun muassa diskoilua hulvattomassa Skidit Mega Diskossa, 
joogaa Roots Helsingin johdolla sekä Aalto-yliopiston järjestämiä työpajoja.  
 
Kuvia Flow-lauantailta: 
https://www.flickr.com/photos/flowfestival/albums/72157672183110388  
Flow'n Flickr stream: https://www.flickr.com/photos/flowfestival/  
 
Flow Festivalin vuoden 2018 kumppanit ovat pääyhteistyökumppani Lapin Kulta, 
kumppanit Aalto Yliopisto, Bright Finland, Norwegian Reward, Oatly, OP, Paulig, Plan B, 

https://www.flickr.com/photos/flowfestival/albums/72157672183110388
https://www.flickr.com/photos/flowfestival/


 

SEAT, Stopteltat ja Sun Effects, mediakumppanit Basso, Clear Channel, Helsingin Sanomat 
ja Resident Advisor, sekä Sustainable Flow -kumppanit: pääyhteistyökumppani Neste sekä 
kumppanit HSY ja Mall of Tripla. 
 
www.flowfestival.com  
www.facebook.com/FlowFestival 
www.twitter.com/FlowFestival 
www.instagram.com/flowfestivalhelsinki 
 
Lehdistökuvat: www.flowfestival.com/media 
 
Lisätiedot: 
Flow Festival, Tiedottaja Susanna Hulkkonen / susanna@flowfestival.com / +358 50 911 
6570 
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