Tiedote. Julkaisuvapaa 7.8.2018 heti.

Flow Festivalia juhlitaan viikonloppuna Helsingin Suvilahdessa
Musiikin ja kaupunkikulttuurin ystävät kokoontuvat jälleen Flow Festivalilla, jonne
odotetaan viikonlopun aikana noin 84 000 vierasta. Festivaali on lähes loppuunmyyty,
mutta joitakin lipputyyppejä on yhä saatavilla. Musiikin ohella festivaalivieraat saavat
nauttia huolellisesti kuratoidun ravintolatarjonnan antimista sekä taiteesta ja
elokuvaohjelmistosta.
Flow Festivalilla on tänä vuonna yhteensä kymmenen esiintymisaluetta ja yli sata
esiintyvää artistia tai ryhmää. Flow’hun saapuvat muiden muassa lukuisia Grammypalkintoja ja Pulitzerin ansainnut rap-artisti Kendrick Lamar, ensivisiittinsä Suomeen
tekevä Arctic Monkeys, juuri uuden levyn julkaissut Lykke Lija kesän ainoan Euroopan
keikkansa Flow’ssa tekevä Ms. Lauryn Hill. Lisäksi Flow Festivalilla esiintyvät myös muiden
muassa Bonobo, Alma, Patti Smith, St. Vincent, Mura Masa, Fleet Foxes, Charlotte
Gainsbourg, Grizzly Bear, Jorja Smith ja Fever Ray.
Flow Festival on tunnettu kansainvälisesti kovatasoisesta elektronisen musiikin
tarjonnastaan, josta yleisö pääsee tänä vuonna nauttimaan esimerkiksi Resident Advisor
Front Yard -piha-alueella ja Backyardilla. Konemusiikin eturivin artisteista nähdään
muiden muassa Yaeji, Moodymann ja Helena Hauff. Myös Flow Festivalin kokeellisen
musiikin kokonaisuus The Other Sound esittelee äärimmäisen kovatasoisen ohjelman.
Lavalle astuvat esimerkiksi pianistivirtuoosi Terry Riley sekä elektronisen musiikin
pioneeritLena Platonos ja Suzanne Ciani. Kotimaisista huippunimistä Flow’ssa esiintyvät
puolestaan Vesta, Paperi T, Pyhimys ja monta muuta. Lue lisää Flow Festivalin
artisteista: www.flowfestival.com/artists/
Flow’n kattava taideohjelma tarjoilee ajatuksia herättäviä taide-elämyksiä ympäri
festivaalialuetta. Yllättävä ja monipuolinen kokonaisuus sisältää niin katutaidetta ja
arkkitehtuuria kuin hätkähdyttäviä valo- ja tilataideteoksiakin. Aalto-yliopiston kanssa
viime vuonna aloitettu yhteistyö jatkuu, kun opiskelijat toteuttavat alueelle laajan joukon
teoksia. Runsaassa taideohjelmassa nähdään lisäksi vuoden 2017 nuoren
kuvataiteilijan, Tiina Pyykkisen installaatio. Syksyn elokuvauutuuksiin voi puolestaan
tutustua Finnkinon Pop-Up Cinemassa. Lue lisää Flow’n
taidetarjonnasta: www.flowfestival.com/taide/
Laadukasta ja monipuolisuudestaan tunnettua Flow’n ruokatarjontaa tähdittää tänä
vuonna yhteensä 40 ravintolaa. Festivaali esittelee jälleen korkealaatuisen
ruokatarjonnan, jonka tärkeitä teemoja ovat kasvisruoka ja ympäristöystävällisyys.
Mukana ovat esimerkiksi juuri Michelin-tähden ansainnut, villeihin ja erityisesti

pohjoismaisiin raaka-aineisiin ruokafilosofiansa pohjaava Grön. Tutustu Flow’n
kulinaariseen tarjontaan: https://www.flowfestival.com/festivaali/food/
Sustainable Flow on Flow Festivalin vastuullisuusohjelma, joka takaa, että festivaali
huomioi toiminnassaan sekä ympäristövastuun että sosiaalisen vastuun. Festivaali
kompensoi päästönsä, käyttää uusiutuvaa energiaa, kierrättää ja käyttää uudelleen kaiken
festivaalilla tuotetun jätteen sekä tarjoaa ympäristöystävällistä ruokaa. Flow tukee
paikallisia yrityksiä ja julkista liikennettä sekä Itämeren suojelua. Lisäksi Flow tukee
yhdenvertaisuutta ja on turvallinen sekä saavutettava tapahtuma. Lue lisää Sustainable
Flow'sta täällä: https://www.flowfestival.com/festivaali/sustainable-flow/.
Flow Festival järjestetään 10.–12. elokuuta Helsingin Suvilahdessa.
Flow Festivalin vuoden 2018 kumppanit ovat pääyhteistyökumppani Lapin Kulta,
kumppanit Aalto Yliopisto, Bright Finland, Norwegian Reward, Oatly, OP, Paulig, Plan B,
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
Liput:
Ticketmaster www.ticketmaster.fi p.0600-10-800
Tiketti www.tiketti.fi p.0600-1-1616
3 päivää: 215€
2 päivää: 159€
1 päivä: 99€
Lippuhinnat sisältävät palvelumaksun.
Gold Area -liput:
Kolmen päivän Gold area -lippu 345€.
Yhden päivän Gold Area -lippu 175€
Lippuhinnat sisältävät palvelumaksun.
Ticketmasterista lipun ostava voi halutessaan lisätä festivaalilipun hintaan Puhdas Itämeri
-lahjoituksen 2-10€.
Lehdistökuvat: www.flowfestival.com/media
Lisätiedot:
Flow Festival, Tiedottaja Susanna Hulkkonen / susanna@flowfestival.com / +358 50 911
6570

