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Helsingin XXI Flamencofestivaali punoutuu dialogien 
ympärille 
 
Helmikuussa 2019 järjestettävän Helsingin XXI Flamencofestivaalin tapahtumat punoutuvat 
tällä kertaa Dialogi-teeman ympärille. Dialogia käydään festivaalin aikana eri taiteilijoiden ja 
taiteiden välillä. Festivaalin kansainvälinen pääesiintyjä on tanssija-koreografi Ángel Muñoz 
ryhmineen Espanjasta ja pohjoismaista ulottuvuutta edustavat ruotsalaiset Ellen Pontara ja 
Erik Steen. Ainutlaatuisena avajaispäivänä kotimaiset ammattilaiset jalkautuvat kaupungille 
luomiensa paikkasidonnaisten pienoisteosten kera. Dialogi kuvataiteen kanssa näkyy myös 
festivaalin visuaalisessa ilmeessä, joka perustuu kuvataiteilija Alina Sinivaaran 
maalaukseen. Festivaalin taiteellisesta suunnittelusta vastaa taiteellinen tuotantotiimi Tove 
Djupsjöbacka, Marja Rautakorpi ja Henna-Elise Selkälä. 
 
– Flamencon syvin olemus on dialogi, kertoo suomalainen flamencolaulaja Anna Murtola. 
Laulajan ja kitaristin, tanssijan tai perkussionistin kanssa käydään aina vuoropuhelua, jossa 
on tärkeää toki tuntea flamencon kieli ja sen kielioppisäännöt sekä se mitä itse haluaa 
sanoa. Mutta vielä tärkeämpää on kuunnella mitä kanssaflamencot sinulle välittävät ja 
reagoida siihen. 
Murtola on yksi esiintyjistä festivaalin avajaispäivänä lauantaina 2.2., jolloin kotimaiset 
flamencotaiteilijat jalkautuvat eri puolille Helsinkiä. Uusia paikkasidonnaisia pienoisteoksia 
on luvassa mm. Mäkelänrinteen uimakeskuksen tiloihin! 

 
Intiimissä lauluresitaalissa perjantaina 8.2. 
flamencoa kuullaan ensimmäistä kertaa 
festivaalin historiassa Diakonissalaitoksen 
kirkossa. Lauluresitaalin vieraaksi on kutsuttu 
flamencon kärkinimet Ruotsista Ellen Pontara ja 
Erik Steen. Pontara julkaisi 20 vuotta 
laulettuaan vihdoin ensimmäisen soololevynsä 
vuonna 2017 ja perinnettä kunnioittaen hän on 
yksin ja Steenin kanssa tehnyt myös 
suurimman osan sanoituksista ja sävellyksistä. 
 



Pääkonserttiin festivaali on 
kutsunut elegantin 
tanssija-koreografi Ángel Muñozin 
(s. 1973 Córdoba), joka perinteen 
ydintä menettämättä luo 
flamencoesityksissään 
uudenlaista musiikkidramaturgiaa. 
Claroscuro-teos nähdään 
Savoy-teatterissa lauantaina 
9.2.ja siinä tanssi kohtaa 
Artomáticon elektroniikan avulla 
tuotetun äänimaailman. 
Kokoonpanon täydentävät laulaja 
Miguel Ortega ja 
multi-instrumentalisti Diego 

Villegas. 
Muñoz tunnetaan mm. legendaarisen kitaristi Paco Peñan luottotanssijana, mutta tämä on 
hänen ensivierailunsa Suomessa oman teoksen kanssa. 
– Elektroniikka on tietysti erilainen keskustelukumppani kuin kitara, Ángel Muñoz valaisee. 
Se auttaa minua avautumaan eri tavalla – mutta tietysti juuri tietyn ihmisen pitää olla 
puikoissa, jotta soitto virtaisi ja kertoisi jotain. Jokaisella on oma tyylinsä käydä dialogia.  

Festivaaliohjelman täydentävät klubit, seminaarit ja kurssit - lue koko ohjelma: 
http://festivaali.flamenco.fi 

Helsingin XXI Flamencofestivaalin ohjelma lyhyesti: 
La 2.2.2019 Avajaispäivä – Yllättäviä kohtaamisia ympäri Helsinkiä, kotimaiset ammattilaiset 
paikkasidonnaisissa pienoisteoksissa. Vapaa pääsy. 
La 2.2.2019 klo 19 Avajaisklubi, Lavaklubi 
Su 3.2. klo 13 Flamenco goes doc: Gurumbé - Canciones de una memoria negra, Korjaamo 
Kino 
Pe 8.2. klo 19 Flamencolaulun ilta: Ellen Pontara & Erik Steen (Ruotsi), Diakonissalaitoksen 
kirkko + alustus konserttiin klo 18 
La 9.2. klo 14-16 Flamencoseminaari, Rikhardinkadun kirjasto. Vapaa pääsy. 
La 9.2. klo 19 Pääkonsertti: Ángel Muñoz: Claroscuro (Espanja), Savoy-teatteri. 
La 9.2. klo 20.30–02 Jatkoklubi, Lavaklubi. Vapaa pääsy. 
Su 10.2 klo 15–16.30 Päättäjäiset, Rikhardinkadun kirjasto. Vapaa pääsy. 
lisäksi: 
Ma 4.2.–to 7.2. Tanssikurssit, Ángel Muñoz, Fiesta Flamenca 
La 9.2–su 10.2. Laulukurssi, Miguel Ortega, Maailman musiikin keskus 

   
Kuvia median käyttöön: http://festivaali.flamenco.fi/info/media/kuvat/ 

 
Lisätietoja : Tiedottaja Tove Djupsjöbacka, 0407314304, festival@flamenco.fi  
 
Helsingin Flamencofestivaalin järjestää Helsingin Flamencoyhdistys ry. 
Yhteistyökumppaneina ovat mukana mm. Diakonissalaitos, Fiesta Flamenca, Korjaamo, 
Lavaklubi, Maailman musiikin keskus, Mene Creative, Mäkelänrinteen uimakeskus, 
Rikhardinkadun kirjasto, Alina Sinivaara 
Kiitämme tuesta: Alfred Kordelinin säätiö, Taiteen edistämiskeskus 
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