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SARJALIPPU
OMJ Jazz & Etno syksy 2022
Myyntiaika: 14.9.2022 saakka
146 / 79 / 61  €

OMJ Jazz & Etno -konserttisarja on 
Oulun musiikkijuhlasäätiön 
ympärivuotinen konserttisarja, jossa 
kuullaan laaja kirjo kotimaisia artisteja 
sekä vierailevia tähtiä. Sarjan taiteellisena 
johtajana toimii saksofonisti Jukka Perko.

Oulun Musiikkijuhlien syksyn 2022 
Jazz & Etno –sarjan konsertteihin on 
saatavilla yhdentoista konsertin sarjalippu. 
Sarjalippu on myynnissä 14.9.2022 saakka, 
rajoitettu määrä. Sarjalippu sisältää 
kaikki syksyn 2022 OMJ Jazz & Etno 
-konserttisarjan konsertit.

SERIES TICKET
OMJ Jazz & Etno Autumn 2022
On sale until: 14.9.2022
146 / 79 / 61 €

OMF Jazz & Etno -series is a year around 
concert series organized by Oulu Music 
Festival Foundation that hosts wide range 
of domestic artists as well as visiting stars. 
The artistic director of the series is saxo-
phonist Jukka Perko.

A series ticket of eleven concerts is avail-
able for the Oulu Music Festival's Autumn 
2022 Jazz & Etno series. The series ticket 
is on sale until September 14, 2022, in 
limited amount. The series ticket includes 
all autumn season 2022 OMJ Jazz & Etno 
concert series’ concerts.

OHJELMA SYKSY 2022 / PROGRAM AUTUMN 2022
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Liput Ticketmaster Suomi kautta maan. Hinnat sisältävät käsittelykulut. 
Konserteissa noudatetaan viranomaisten ohjeita terveysturvallisuudesta. Ajankohtaisista ohjeista 
tiedotetaan lähempänä konserttipäivää Oulun Musiikkijuhlien verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Lisätietoa: www.omj.fi

LIPUT / TICKETS

Ticketmaster Suomi kautta maan. 
Hinnat sisältävät käsittelykulut.

Ticketmaster Finland across the country.
A service fee is included in the ticket prices.
 
www.ticketmaster.fi

Ticketmasterin toimipisteet Oulussa /
Ticketmaster offices in Oulu 

• Oulu10-palvelupiste Saaristonkatu 8, Oulu 
• Haukiputaan Oulu10-asiointipiste Jokelantie 1

Haukipudas 
• Kiimingin Oulu10-asiointipiste Syke-talo

Kirjastokuja 1, Kiiminki 
• Oulunsalon Oulu10-asiointipiste Karhuojantie 2,  
  Oulunsalo 
• Ylikiimingin Oulu10-asiointipiste Harjutie 18, 

Ylikiiminki  
• Yli-Iin Oulu10-asiointipiste Kirkkokuja 2, Yli-Ii 
• Prisma Limingantulli Nuottasaarentie 1, Oulu 
• Prisma Linnanmaa Kauppalinnankuja 1-3, Oulu 
• Prisma Raksila Tehtaankatu 3, Oulu 
• Teatteri Rio Hallituskatu 11, Oulu 

• Oulu10 service point Saaristonkatu 8, Oulu 
• Oulu10 service point at Haukipudas

Jokelantie 1, Haukipudas
• Oulu10 service point at Kiiminki Syke-talo, 
  Kirjastokuja 1, Kiiminki 
• Oulu10 service point at Oulunsalo

Karhuojantie 2, Oulunsalo 
• Oulu10 service point at Ylikiiminki

Harjutie 18, Ylikiiminki  
• Oulu10 service point at Yli-Ii

Kirkkokuja 2,Yli-Ii 
• Prisma Limingantulli Nuottasaarentie 1, Oulu 
• Prisma Linnanmaa Kauppalinnankuja 1-3, 

Oulu 
• Prisma Raksila Tehtaankatu 3, Oulu 
• Rio Theatre Hallituskatu 11, Oulu 

Liput ilman käsittelykuluja /
Tickets without service fee 

Kulttuuritalo Valveen lippumyymälä
Hallituskatu 7, Oulu.

Culture Centre Valve ticket office 
Hallituskatu 7, Oulu. 

Ryhmämyynti / Group sales 

myynti@omj.fi 
Yli 10 hengen ryhmille 10% alennus.

myynti@omj.fi 
10% discount for groups of more than 10 people.

Kulttuurisetelit / Culture vouchers

Smartumin setelit ja Saldo sekä ePassi käyvät 
maksuvälineinä. Valveen lippumyymälässä käyvät 
myös Edenred-kortti ja Eazybreak.

Smartum culture vouchers and Saldo, as well as 
ePasses can be used as payment methods. 
In the ticket office of Cultural Centre Valve, you 
can also pay with Edenred Card and Eazybreak. 

Lipputyypit / Ticket types

Alennettu hinta konserttien kohdalla koskee 
opiskelijoita, eläkeläisiä, työttömiä, varus- ja siviili-
palveluhenkilöitä sekä alle 16-vuotiaita lapsia. Jos 
konsertissa on kolme hintakategoriaa, keskimmäi-
nen on eläkeläislipun hinta.

The reduced price for concerts applies to 
students, pensioners, unemployed, conscripts 
and civil servants, as well as children under 16 
years of age. If there are three price categories 
in a concert, the middle one is the price of the 
pensioner ticket.

Kaikukortti / Kaikukortti

Konsertteihin käy Kaikukortti, 
paikkoja on rajoitettu määrä.

A limited number of Kaikukortti-ticket 
are available.

Lipunmyynti konserttipaikoilla /
Ticket sales in concert venues 

Tuntia ennen konserttia. 
One hour before the concert.  
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MANUEL DUNKEL QUARTET

Palkittu saksofonisti ja säveltäjä Manuel Dunkel 
kvartetteineen esiintyy Suomen Jazzliiton 
yhteistuotantokiertueella loppuvuodesta 2022. 
Suomijazzin kirkkaimpiin tähtiin kuuluvan Dun-
kelin viimeisin levy, marraskuussa 2021 julkaistu 
Northern Journey, jatkaa tutulla intensiivisellä ja 
ilmaisuvoimaisella tyylillä, josta saksofonitaituri 
hyvin tunnetaan niin meillä kuin maailmallakin.

Manuel Dunkel Quartetin riveissä soittavat pia-
nisti Alexi Tuomarila, basisti Antti Lötjönen sekä 
rumpali Jaska Lukkarinen, jota Oulussa sijaistaa 
Joonas Riippa. Virtuoosimainen kokoonpano 
tunnetaan erityisesti melodisesta ilmaisustaan ja 
omaleimaisesta soundistaan. Yhtyeen keskiössä 
on Dunkelin voimakas ja vivahteikas saksofoni-
soundi, joka taipuu luontevasti intensiivisestä 
postbop-tyylistä aina herkimpiin balladitunnel-
miin asti.

Dunkel on johtanut kvartettiaan sen eri kokoon-
panoissa 90-luvun puolivälistä lähtien ja kerännyt 
mainetta yhtenä Suomen vahvimmista. Northern 
Journeyn myötä hänen oma tuotantonsa käsittää 
jo seitsemän albumia, minkä lisäksi Dunkel on 
ollut mukana lukuisissa muissakin projekteissa 
kuten UMO Helsinki Jazz Orchestrassa, Jukka 
Perko & Hurmio-orkesterissa ja Platypus Ensem-
blessä. Vierailevana solistina Dunkelia on kuultu 
sekä Suomessa että ulkomailla. Hän on soittanut 
yhdessä muun muassa Paul Jacksonin, Rick Mar-
gitzan, Eric Truffaz’n ja Kenny Wheelerin kanssa.

The award-winning saxophonist and composer 
Manuel Dunkel and his quartet will be on tour in 
late 2022. Dunkel, one of the brightest stars in 
Finnish jazz, released his latest album Northern 
Journey in November 2021. The album contin-
ues in the familiar intense and expressive style 
for which the saxophone master is well known 
both in Finland and abroad.

In Manuel Dunkel Quartet consists pianist Alexi 
Tuomarila, bassist Antti Lötjönen and drum-
mer Jaska Lukkarinen, who will be replaced 
by Joonas Riippa in Oulu. The virtuoso line-up 
is especially known for its melodic expression 
and distinctive sound. At the heart of the band 
is Dunkel’s powerful saxophone sound, which 
naturally bends from an intense postbop style to 
the most sensitive ballad moods.

Manuel Dunkel | saksofoni
Alexi Tuomarila | piano
Antti Lötjönen | basso
Joonas Riippa | rummut

Konsertin kesto noin
2 h (sis. väliaika)
Ikäraja: K20

YHTEISTYÖSSÄ
Jumpru Pub

Manuel Dunkel | saxophone
Alexi Tuomarila | piano
Antti Lötjönen | bass
Joonas Riippa | drums

Duration approx. 2h
(incl. intermission)
Age 20+

IN COLLABORATION
Jumpru Pub

To / Thu 18.8. 21:00 Jumprun patio (Kauppurienkatu 6) Vapaa pääsy
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HAAPOJA & ILLMARI KOLLEKTIIVI

haapoja & illmari kollektiivin musiikissa moni-
maailmaiset äänimaisemat ja niistä sämplätyt 
biitit kohtaavat nykyajan prekaaria kaupunkielä-
mää ja luontosuhdetta perkaavan räp-riimittelyn 
ja urbaanin kansanmusiikin. Kollektiivin musiik-
kikeitoksessa menneiden runoajien sanasto ja 
nykyihmisen katsantokanta juontuvat yhteen 
sanojen seppä illmarin käsittelyssä. Mikko H. 
Haapojan sävellyksissä kaikuvat vaikutteet niin 
kansanmusiikista kuin indie popistakin. Vanhat 
kansansoittimet, harmooni ja jouhikot hengittä-
vät uutta elämää nykypäivän runolaulun imussa.

Vuonna 2013 perustetun haapoja & illmari 
kollektiivin livesetti on vahvasti sykkivä matka 
urbaanien ja juurevien äänimaisemien rajamaille. 
Tammikuussa 2022 kollektiivi julkaisee kolman-
nen studioalbuminsa.

haapoja & illmari is a new wave folk rap col-
lective from Helsinki, Finland. The collective 
combines sounds from traditional instruments, 
electronic music and urban soundscapes. Third 
haapoja & illmari collective album Huomeneen 
(Tomorrows) was released in January 2022!

La / Sat 27.8. 19:00 Sykesali (Kirjastokuja 1, Kiiminki) 20/11/8 €

Mikko H. Haapoja | laulu, jouhikko, koneet
illmari | rap, spoken word
Amanda Kauranne | laulu
Lukas Kristo | harmooni, piano

Konsertin kesto noin 1t 15min (ei väliaikaa)

YHTEISTYÖSSÄ
Oulun kaupungin kulttuuripalvelut
Suomen Kansanmusiikkiliitto

Mikko H. Haapoja | vocals, jouhikko (stringed bowed 
lyre), looper
illmari | rap, spoken word
Amanda Kauranne | vocals 
Lukas Kristo | harmonium, piano

Duration approx. 1h 15 min (no intermission)

IN COLLABORATION
City of Oulu Cultural Department
Finnish Folk Music Association
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DANTCHEV:DOMAIN on vahvoja elokuvallisia 
melodioita, tiukkoja Bulgarian rytmejä sekä jazzin 
ja bluesin elementtejä yhdistettynä tarinoihin 
elämänmatkalta.

Vaskipuhaltimien, perkussioiden sekä vangitse-
van laulun uniikki kombinaatio vie yleisön ilosta 
suruun ja myös tanssilattialle. Yhtyeen musiikki 
ammentaa perinteestä, mutta nojaa sujuvasti 
myös tämän päivän musiikilliseen ympäristöön.

Vuonna 2019 perustettu kansainvälinen kvin-
tetti on muodostunut suomalais-bulgarialaisen 
laulaja-säveltäjän Anna Dantchevin kirjoittaman 
materiaalin ympärille. Haapaveden pelimannipi-
täjässä kasvanut Dantchev kutsuu itseään’maail-
manpelimanniksi’.

Yhtyeen toinen albumi The Lions We Are 
(Glomama Music) julkaistaan kesäkuussa 2022. 
Pandemian aiheuttamat yksinäisyyden tunteet 
saivat Annan kirjoittamaan albumillisen lauluja 
rohkeudesta. Toisen albumin inspiraatioon ovat 
vaikuttaneet voimakkaasti Annan oman perheen 
siirtolaistarinat; tarinat rohkeudesta lähteä etsi-
mään uusia polkuja.

DANTCHEV:DOMAIN led by Bulgarian Voice 
from Finland, Anna Dantchev, is a Helsinki-based 
international quintet with a great experimental 
taste of the world of music.

The unique sound of the band delivers the 
universal life stories with a balanced mixture of 
Balkan folk, Scandinavian jazz and cinematic sto-
rytelling. Original compositions are hailing from 
Dantchev’s knowledge of her deep Bulgarian 
music heritage.

Paired with instrumental skills of established and 
talented Finnish musicians, Dantchev’s musical 
language has found its’ audience across the 
genres world wide. Like a life itself, the band’s 
music takes the audience from serious to joyous, 
also ready to jump on the dance floor.

The second album The Lions We Are is released 
on June 1st 2022 both as a CD and digital. Also 
as a first Finnish album, it’ll be released in Dolby 
Atmos version.

DANTCHEV:DOMAIN
Ke / Wed 7.9. 19:00 RioLive (Hallituskatu 11) 20/11/8 €

Anna Dantchev | vocal, tupan-drums
Erno Haukkala | trombone, sousaphone
Kenneth Ojutkangas | guitar, tuba
Antti-Pekka Rissanen | drums
João Luís | vibraphone (malletkat), percussions

Duration approx. 2h (incl. intermission)
Age 18+
RioLive cloak & lobby service fee: 3 €

IN COLLABORATION
Finnish Folk Music Association

Anna Dantchev | laulu, tupan-rumpu 
Erno Haukkala | pasuuna, sousafoni
Kenneth Ojutkangas | kitara, tuuba
Antti-Pekka Rissanen | rummut
João Luís | vibrafoni (malletkat), perkussiot

Konsertin kesto noin 2 h (sis. väliaika)
Ikäraja: K18
RioLiven eteispalvelumaksu: 3 €

YHTEISTYÖSSÄ
Suomen Kansanmusiikkiliitto

© Maarit Kytöharju
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Kansainvälisesti kiitellyn Jussi Fredriksson Trion 
uusi albumi Archipelago Sea Tales (2021) kertoo 
karun kauniita tarinoita maailman upeimmasta 
saaristosta. Pianisti Jussi Fredriksson kirjoitti ko-
ronapandemian aikana triolle uuden ohjelmiston, 
johon säveltäjä kaivoi inspiraatiota koskettavista 
teemoista aina saariston romantiikasta Saaristo-
meren luonnonkatastrofiin. 

Levyn kappaleet ovat syntyneet Aspössa, Nau-
vossa, Bränskärissä, Gullkronassa ja muissa 
ulkosaariston saarissa. Levy kertoo paitsi 
Itämeren synkästä nykytilasta, myös toisaalta 
kauneudesta ja selviytymisestä. Fredrikssonin 
karunkaihoisaa musiikkia tulkitsevat maestron 
rinnalla luottokumppanit, basisti Jori Huhtala ja 
rumpali Mika Kallio.

On their latest album Archipelago Sea Tales the 
internationally acclaimed Jussi Fredriksson Trio 
shares musical anecdotes on the beautiful yet 
vulnerable Archipelago Sea. During the corona 
pandemic, pianist Jussi Fredriksson wrote new 
program for the trio, in which the composer dug 
inspiration from the archipelago’s romance to 
the natural disaster in the Archipelago Sea.

The songs on the album were born in Aspo, 
Nauvo, Bränskär, Gullkrona and other islands in 
the outer archipelago. The album tells not only 
about the gloomy current state of the Baltic Sea, 
but also about its beauty and survival. Alongside 
the maestro, Fredriksson’s music is interpreted 
by bassist Jori Huhtala and drummer Mika Kallio.

JUSSI FREDRIKSSON TRIO
Ke / Wed 14.9. 19:00 RioLive (Hallituskatu 11) 20/11/8 €

Jussi Fredriksson | piano 
Jori Huhtala | basso
Mika Kallio | rummut

Konsertin kesto noin 2 h (sis. väliaika)
Ikäraja: K18
RioLiven eteispalvelumaksu: 3 €

YHTEISTYÖSSÄ
Suomen Jazzliitto

Jussi Fredriksson | piano
Jori Huhtala | bass
Mika Kallio | drums

Duration approx. 2h (incl. intermission)
Age 18+
RioLive cloak & lobby service fee: 3 €

IN COLLABORATION
Jazz Finland

© Ilkka Arola

7



Mariana Zwarg (BRA) on huilisti, saksofonisti, 
säveltäjä ja sovittaja, joka edustaa kummisetänsä 
brasilialaisen musiikkinero Hermeto Pascoalin 
lanseeraamaa universaalia musiikkia. Universaali 
musiikki on maailman eri musiikkityylien iloinen 
sekoitus, joka kannustaa luovuuteen ja yhteisölli-
seen improvisointiin.

Mariana on kiertänyt maailmaa jo kohta 20 
vuoden ajan esiintyen ensin isänsä Itiberê Zwarg 
& Grupossa ja vuodesta 2016 lähtien oman 
Mariana Zwarg Sexteto Universalin (MZSU) 
kanssa. MZSU koostuu viidestä kansallisuudesta 
ja rakkaudellisesta musiikillisen uusperheen ener-
giasta, joka valloittaa maailmaa niin kriitikoiden 
kuin konserttikävijöidenkin keskuudessa. Tähän 
mennessä MZSU on esiintynyt niin festivaaleilla 
kuin klubeilla ja musiikkikouluissa sekä Brasiliassa 
että Euroopassa (Saksassa, Tanskassa, Suomessa, 
Ranskassa ja Portugalissa).

”Nascentes” on MZSU:n ensialbumi, joka on 
saanut sydämellisen vastaanoton Euroopan ja 
Etelä-Amerikan ohella myös Japanissa, Poh-
jois-Amerikassa ja Australiassa. Nyt vihdoin 
saamme mahdollisuuden nauttia Mariana Zwarg 
Sexteto Universalin ilotulituksesta myös Oulussa. 
Kauan Eläköön Universaali Musiikki!

Mariana Zwarg represents the third generation 
of musicians playing and spreading the tradition 
of “universal music”, created by her godfather, 
the Brazilian musical genius Hermeto Pascoal. 
Mariana is a flutist, saxophonist, composer and 
arranger and performed at leading festivals and 
concert halls all over Latin America and Europe 
with “Itibere Zwarg & Grupo” during 15 years.

In 2016 she formed Mariana Zwarg Sexteto Uni-
versal (MZSU), uniting musicians from 5 different 
countries, thus creating a special new blend of 
beautiful universal music. Since then, there have 
been 6 European and 2 Brazilian tours playing at 
jazz festivals, folk music festivals, theaters, jazz 
clubs and music schools in Germany, Denmark, 
Finland, Brazil, France and Portugal.

Recorded in Berlin and Rio de Janeiro, “Nas-
centes” is the first album by MZSU. Mainly 
composed and arranged by Mariana Zwarg, the 
album features the musical giants Hermeto Pas-
coal and Itiberê Zwarg. The album has received 
praise and loving comments both from the critics 
and audience all over the world. Now, in the 
year 2022 we can finally have the possibility to 
enjoy MZSU performing the new material live in 
concert halls. Long Live Mariana Zwarg Sexteto 
Universal!

MARIANA ZWARG SEXTETO UNIVERSAL
Ke / Wed 28.9. 19:00 RioLive (Hallituskatu 11) 20/11/8 €

Mariana Zwarg (BRA) | sopraanosaksofoni, huilut
Mette Nadja Hansen (DK) | laulu ja lyömäsoittimet
Johannes von Ballestrem (GER) | piano
Ricardo Sá Reston (BRA) | basso
Pierre Chastel (FR) | rummut ja lyömäsoittimet
Sami Kontola (FIN/BRA) | lyömäsoittimet

Konsertin kesto noin 2 h (sis. väliaika)
Ikäraja: K18
RioLiven eteispalvelumaksu: 3 €

Mariana Zwarg (BRA) | soprano saxophone, flutes
Mette Nadja Hansen (DK) | voice and percussion
Johannes von Ballestrem (GER) | piano
Ricardo Sá Reston (BRA) | bass
Pierre Chastel (FR)| drums and percussion
Sami Kontola (FIN/BRA) | percussion

Duration approx. 2h (incl. intermission)
Age 18+
RioLive cloak & lobby service fee: 3 €

©
 C

la
ud

ia
 B

ra
nd

ão

8



Saksofonisti Max Zengerin luotsaaman kvin-
tetin tavaramerkkejä ovat futuristiset, runsaat 
äänimaisemat ja luonnon ainutlaatuisuudesta 
inspiraationsa saaneet sävellykset. Max Zengerin 
saksofoni ja Kasperi Sarikosken pasuuna soivat 
kauniisti yhdessä sekä ristikkäin juoksevissa 
melodioissa. Yhtyeen kompissa kättä paiskaavat 
newyorkilaistuneen Kaisa Mäensivun jämäkkä 
basismi ja Anssi Tirkkosen energia rummuissa. 
Tähän rytmiseen palettiin luo oman tasonsa, 
kosketinsoittaja Mikael Myrskog.

Globus voitti kesällä 2018 järjestetyn Euroopan 
Yleisradioiden jazzyhtyekilpailun Ranskassa. Täl-
löin yhtye oli juuri julkaissut debyyttilevynsä, ja 
kakkosalbumi Flores ilmestyy parahiksi Jazzliiton 
syksyn kiertueelle.

Max Zenger Globus will amaze you with its 
sounds and musical atmospheres.Founded in 
2015, Globus’ music transforms the beauties of 
nature earth in to musical landscapes. A vital 
message that Globus tells with its music, is the 
importance and uniqueness of our nature and 
environment. 

In July 2018 Globus performed in “Jazz in Mar-
ciac” -festival in France, winning the 1st prize as 
best European ensemble of the EBU compe-
tition (European broadcasting union). Globus 
will release its second album, Flores in October 
2022. Max Zenger Globus debut album was 
released in July 2019.

MAX ZENGER GLOBUS
Ke / Wed 12.10. 19:00 RioLive (Hallituskatu 11) 20/11/8 €

Max Zenger | saksofoni 
Kasperi Sarikoski | pasuuna
Mikael Myrskog | kosketinsoittimet
Kaisa Mäensivu | basso
Anssi Tirkkonen | rummut

Konsertin kesto noin 2 h (sis. väliaika)
Ikäraja: K18
RioLiven eteispalvelumaksu: 3 €

YHTEISTYÖSSÄ
Suomen Jazzliitto

Max Zenger | saxophone
Kasperi Sarikoski | trombone
Mikael Myrskog | keys
Kaisa Mäensivu | double bass
Anssi Tirkkonen | drums

Duration approx. 2h (incl. intermission)
Age 18+
RioLive cloak & lobby service fee: 3 €

IN COLLABORATION
Jazz Finland
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OH YEAH: 100 YEARS 
OF CHARLES MINGUS

Ke / Wed 19.10. 19:00 RioLive (Hallituskatu 11) 20/11/8 €

2022 tulee kuluneeksi 100-vuotta basisti/säveltä-
jä Charles Mingusin syntymästä. OH YEAH -yh-
tye juhlistaa tätä esittämällä Mingusin musiikkia 
ympäri Suomea.

Yhtye haluaa tukea Mingusin musiikillista perin-
töä hallitsevaa perikuntaa ja jokaisesta esiinty-
mispalkkiosta antaa osuus Let My Children Hear 
Music -järjestölle.

OH YEAH is led by bassist Mikael Saastamoinen 
and celebrates the famous bassist/composer 
Charles Mingus and his musical legacy! 2022 
marks the centennial of Mingus’s birthday. OH 
YEAH celebrates by performing the music of 
Mingus around Finland.

The group supports the legacy of Mingus family 
and donates part of the performance fee to the 
Let My Children Hear Music -association.

Mikael Saastamoinen | kontrabasso
Kalevi Louhivuori | trumpetti
Johannes Sarjasto | alttosaksofoni
Ukko Heinonen | tenorisaksofoni
Juha Kortehisto | pasuuna
Arto Ikävalko | piano
Ville Luukkonen | rummut

Konsertin kesto noin 2 h (sis. väliaika)
Ikäraja: K18
RioLiven eteispalvelumaksu: 3 €

Mikael Saastamoinen | double bass
Kalevi Louhivuori | trumpet
Johannes Sarjasto | alto saxophone
Ukko Heinonen | tenor saxophone
Juha Kortehisto | trombone
Arto Ikävalko | piano
Ville Luukkonen | drums

Duration approx. 2h (incl. intermission)
Age 18+
RioLive cloak & lobby service fee: 3 €
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VARRE VARTIAINEN
ALMOST STANDARDS LIVE!

Ke / Wed 2.11. 19:00 RioLive (Hallituskatu 11) 20/11/8 €

Varre Vartiainen teki mahdottomasta mahdol-
lista – vaihtoi Leningrad Cowboys -rokkielämän 
tohtorintyöhön Sibelius-Akatemian jazzosastolla 
ja sai jazzlegendat puolelleen. Hänen debyyttiso-
oloalbumi Almost Standards julkaistiin helmikuun 
alussa 2022.

Jazzliiton kiertueella Vartiainen esiintyy va-
kiotrionsa kanssa, jossa bassoa soittaa Timo 
Hirvonen ja rumpuja Jussi Lehtonen (Yrjö-palkit-
tu). Yhtyeen neljäs jäsen on saksofonivirtuoosi 
Joonatan Rautio, joka soittaa myös Almost Stan-
dards -levyllä. Luvassa on siis maailmanluokan 
jazzmusiikkia: svengiä, virtuositeettia ja kauniita 
balladeja.

With The Leningrad Cowboys Varre Vartiainen 
played for more than 15 years, and this venture 
took him on world tours and festivals such as the 
Glastonbury Festival, Wacken Open Air, Sweden 
Rock to mention a few.

For a quite some time now Varre has been 
working with his own Trio along with stints in jazz 
bands.

Varre Vartiainen | kitara & sävellykset
Joonatan Rautio | saksofoni
Timo Hirvonen | basso
Jussi Lehtonen | rummut

Konsertin kesto noin 2 h (sis. väliaika)
Ikäraja: K18
RioLiven eteispalvelumaksu: 3 €

YHTEISTYÖSSÄ
Suomen Jazzliitto

Varre Vartiainen | guitar and compositions
Joonatan Rautio | saxophone
Timo Hirvonen | bass
Jussi Lehtonen | drums

Duration approx. 2h (incl. intermission)
Age 18+
RioLive cloak & lobby service fee: 3 €

IN COLLABORATION
Jazz Finland
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Vuonna 2013 perustettu Katu Kaiku on osa eu-
rooppalaista crossover jazz -jatkumoa, jota edus-
tavat yhtyeet kuten The Cinematic Orchestra, 
Portico Quartet ja Jaga Jazzist. Yhtyeen kolmas 
albumi ’’Broken Piece’’ julkaistaan marraskuussa 
2022 Eclipse Musicin kautta. Albumi jatkaa edel-
lisellä Luna-albumilla muodostunutta tyyliä, jossa 
yhdistyvät lyyriset saksofonimelodiat, kitaramai-
nen sähköbasson soitto sekä vahva kommuni-
kointi improvisaatiossa.

Yhtye on saanut kansainvälistä tunnettavuutta 
etenkin vuoden 2019 mittavan Luna-levynjulkai-
sukiertueen myötä, jolloin yhtye esiintyi Suomen 
lisäksi Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Hollannissa, 
Saksassa, Latviassa ja Virossa.

Trio koostuu Suomen jazz-kentällä aktiivisesti 
vaikuttavista ja tunnustetuista muusikoista, joita 
kuulee Katu Kaikun ohella Emmoilla ja Femmoilla 
palkituissa yhtyiessä kuten OK:KO, JAF Trio, 
VIRTA, Linda Fredriksson Juniper, Superposition 
ja Njet Njet 9.

Sound of Katu Kaiku echoes since 2013. Trio’s 
music is a musical space journey which flights 
through the same galaxy with contemporary 
groups such as The Cinematic Orchestra and 
Jaga Jazzist. Katu Kaiku’s third album ‘Broken 
Piece’ will be released through Eclipse Music 
in November 2022. ‘Broken piece’ inhabits the 
borderlands between musical genres, mixing 
modern jazz with progressive rock elements.

Katu Kaiku consists of acclaimed young musi-
cians. Saxophonist Adele Sauros has her own 
quartet also and has been making collaborations 
around the world. Mikael Saastamoinen also 
plays in the group ‘OK:KO’, which released 
their praised third album on We Jazz Records 
2022. Erik Fräki has been making waves with his 
postrock/jazz band ‘VIRTA’, which is releasing its 
third album soon also.

KATU KAIKU
Ke / Wed 9.11. 19:00 RioLive (Hallituskatu 11)

Adele Sauros | tenorisaksofoni ja sopraanosaksofoni 
Mikael Saastamoinen | sähköbasso
Erik Fräki | rummut

Konsertin kesto noin 2 h (sis. väliaika)
Ikäraja: K18
RioLiven eteispalvelumaksu: 3 €

Adele Sauros | tenor and soprano saxophones
Mikael Saastamoinen | electric bass
Erik Fräki | drums

Duration approx. 2h (incl. intermission)
Age 18+
RioLive cloak & lobby service fee: 3 €

20/11/8 €
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Mirja Mäkelä Trio julkaisi uuden levyn ’So Far, So 
Me’ April Jazz -festivaalilla 29.4.2022. Julkaisijana 
on suomalainen Eclipse Music.

Suomalaisen jazzin konkareista muodostuva Mirja 
Mäkelä Trio on alunperin perustettu vuonna 
2006. Yhtye esittää pääasiassa laulaja Mirja 
Mäkelän omia sävellyksiä, jotka pohjautuvat mm. 
kotimaisten runoilijoiden teoksiin. Mäkelä on 
hyödyntänyt sävellystyössään niin Kirsi Kunnak-
sen, Sanna Karlströmin kuin Heimo Hatakankin 
runoja. 

Trioa on kehuttu persoonallisista ja raikkaista 
sävellyksistään, mielenkiintoisista sovituksistaan 
sekä välittömästä ja vangitsevasta tunnelmastaan.
Liideri Mäkelän ensilevy, englanninkielinen Secret 
Playground julkaistiin vuonna 2000, joka valittiin 
heti Helsingin Sanomissa vuoden mieleenpainu-
vimpien jazzlevyjen joukkoon. 

Vuonna 2008 julkaistulla kolmannella Runoisa- 
albumillaan Mäkelä siirtyi kotimaisiin runoihin 
ja vakiinnutti oman trionsa. Viimeisin levy My 
Hidden Joys on julkaistu v. 2015, ja syksyllä 2016 
Mirja Mäkelä Trio nähtiin Suomen Jazzliiton 
yhteistuotantokiertueella, joka käsitti kaikkiaan 13 
konserttia eri puolilla Suomea.

 
 
 
 
 

Mirja Mäkelä Trio released a new album ‘So 
Far, So Me’ at April Jazz Festival on April 29th, 
2022. The publisher is Eclipse Music Finland. In 
addition to the Trio members Tuomo Dahlblom 
and Juho Kivivuori the album also features sax-
ofonist Manuel Dunkel and percussionist Mikko 
Hassinen.

Mirja Mäkelä Trio has been working together 
since 2006. The trio consists of the very best jazz 
musicians in Finland, each of the members being 
well established in the Finnish jazz scene. The 
trio’s repertoire presents mostly Mäkelä’s own 
compositions which are based on Finnish poems. 
There are also lyrics in English written by Mäkelä 
herself, and some wordless songs where Mirja 
uses her voice as an instrument. The trio has per-
formed at numerous festivals and clubs both in 
Finland and abroad, for example Pori Jazz, April 
Jazz, Korppoo Sea Jazz.

Mirja Mäkelä’s first solo album ‘Secret Play-
ground’ was released year 2000, and it was 
chosen as one of the best jazz albums of the 
year by the biggest Finnish newspaper Helsingin 
Sanomat. Mäkelä’s second album ‘Arco Íris’ year 
2003 was a collaboration with Swedish musicians 
Jonas Knutsson (saxophone), Christian Spering 
(bass) and Bengt Berger (drums). With her own 
Mirja Mäkelä Trio she has established her own 
style as a singer and composer, having out by 
now already three unique trio albums: Runoisa 
(2008), My Hidden Joys (2015) and So Far, So Me 
(2022).

MIRJA MÄKELÄ TRIO

Mirja Mäkelä | laulu
Tuomo Dahlblom | kitara
Juho Kivivuori | kontrabasso

Konsertin kesto noin 2 h (sis. väliaika)
Ikäraja: K18
RioLiven eteispalvelumaksu: 3 €

Mirja Mäkelä | vocal
Tuomo Dahlblom | guitar
Juho Kivivuori | double bass

Duration approx. 2h (incl. intermission)
Age 18+
RioLive cloak & lobby service fee: 3 €

Ke / Wed 16.11. 19:00 RioLive (Hallituskatu 11) 20/11/8 €
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POHJOLA TIKKANEN DARRIFOURCQ + 
DARRIFOURCQ HERMIA CECCALDI

Rumpali Sylvain Darrifourcqin, saksofonisti 
Manuel Hermian ja sellisti Valentin Ceccaldin 
kolmikko on kasvattanut maineensa Euroopassa 
omaleimaiseksi yhtyeeksi, jonka mestarillinen dra-
maturgian hallinta on vailla vertaa. Kaksi kiitettyä 
levyä julkaisut trio pääsi näyttämään kyntensä 
Tampere Jazz Happeningissa 2019.

Juuri sitä ennen kuultiin Helsingissä lokakuussa 
2019 trumpetisti Verneri Pohjolan, basisti Eero 
Tikkasen ja Darrifourcquin keikka eurooppalai-
sessa Jazz Connective -tapahtumassa. Äärimmäi-
sen latautuneen esiintymisen jälkeen oli kaikille 
selvää, että tarinalle piti tulla jatkoa. Suomen 
tasokkaan jazzskenen taitavat muusikot ovat 
nykyään luontevassa kanssakäymisessä Euroopan 
parhaiden jazzareiden kanssa, ja yhteistyökuvioita 
syntyy koko ajan.

Vapaat Äänet tour brings two fierce jazz trios to 
RioLive as Pohjola, Tikkanen, Darrifourcq and 
Darrifourcq, Hermia, Ceccaldi take the stage! 
The evening ends with all five talented musicians 
performing together.

Drummer Sylvain Darrifourcq, saxophonist 
Manuel Hermia and cellist Valentin Ceccaldi are a 
French-Belgian jazz supergroup which performed 
at Tampere Jazz Happening 2019. Together with 
Verneri Pohjola (trumpet) and Eero Tikkanen 
(bass) they have created a unique collaboration, 
which has to be witnessed live!

Aikataulu / Schedule
19.00 – Pohjola Tikkanen Darrifourcq
20.30 – Darrifourcq Hermia Ceccaldi

Darrifourq Hermia Ceccaldi (Bel-Fr)
Sylvain Darrifourcq | rummut, drums
Manuel Hermia | saksofoni, saxophone
Valentin Ceccaldi | sello, cello

Pohjola Tikkanen Darrifourcq (Fin-Fr)
Verneri Pohjola | trumpetti, trumpet
Eero Tikkanen | kontrabasso, double bass
Sylvain Darrifourcq | rummut, drums

RioLiven eteispalvelumaksu: 3 € /
RioLive cloak & lobby service fee: 3 €

Konsertin kesto noin 2 h (sis. väliaika) /
Duration approx. 2h (incl. intermission)

Ikäraja: K18
Age limit 18+

Ke / Wed 23.11. 19:00 RioLive (Hallituskatu 11) 20/11/8 €
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Loimolan Voiman konserteissa musiikki soljuu 
eteenpäin yhdessä karjalan- ja suomenkielisen 
tarinoinnin kanssa ainutlaatuisella tavalla. Akus-
tista yleisilmettä tanakoittaa välistä synteti-
saattoreiden pulputus ja vanhan rumpukoneen 
naputtama komppi. Loopperilla on myös oma 
roolinsa duon livesovituksissa. Toisaalta myös 
kokonaan akustiset hetket kuuluvat Loimolan 
Voiman konserttikokemukseen.

Yhtyeen muodostavat juuriltaan suistamolaiset 
veljekset, Tuusulassa asuva Mika ”Miša” Saatsi 
ja Jyväskylässä vaikuttava Niko ”Miikku” Saatsi. 
Miša vastaa sävellyksistä ja Miikku kirjoittaa 
tekstit suoraan karjalaksi.

Kotoperäinen karjalan kieli on yksi Suomen uha-
nalaisista aarteista. Loimolan Voima on todiste 
siitä, ettei karjalaisuus ole kuollut, vaan että se 
elää aikaansa seuraten ja jatkuvasti uudistuen 
myös nykyajassa.

In Loimolan Voima’s concerts, the music, toget-
her with the Karelian and Finnish storytelling, 
moves forward in a unique way. The overall 
acoustic look is enhanced now and then by bub-
bling synthesizers and a beat tapped by an old 
drum machine. A Looper also has its own role in 
the duo’s live performances. On the other hand, 
all-acoustic moments are also part of Loimolan 
Voima’s concert experience.

LOIMOLAN VOIMA

Mika Saatsi |
laulu, ukulele, kitara, melodica,
syntetisaattorit, looper, lyömäsoittimet
Niko Saatsi | 
taustalaulu, ukubasso, lyömäsoittimet, melodica

Konsertin kesto noin 2 h (sis. väliaika)
Ikäraja: K18
RioLiven eteispalvelumaksu: 3 €

YHTEISTYÖSSÄ
Suomen Kansanmusiikkiliitto

Mika Saatsi |
voice, ukulele, guitar, melodica,
keys, looper, percussion
Niko Saatsi | 
background vocals, bass,
ukulele, percussion, melodica

Duration approx. 2h (incl. intermission)
Age 18+
RioLive cloak & lobby service fee: 3 €

IN COLLABORATION
Finnish Folk Music Association

Ke / Wed 7.12. 19:00 RioLive (Hallituskatu 11) 20/11/8 €

© Jorma Lapiolahti
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www.omj.fi

SYKSY / AUTUMN 2022
OHJELMA / PROGRAM 2022

HAAPOJA & ILLMARI KOLLEKTIIVI
La / Sat 27.8. 19:00, Sykesali

DANTCHEV:DOMAIN
Ke / Wed 7.9. 19:00, RioLive

JUSSI FREDRIKSSON TRIO
Ke / Wed 14.9. 19:00, RioLive

MARIANA ZWARG SEXTETO
UNIVERSAL
Ke / Wed 28.9. 19:00, RioLive

MAX ZENGER GLOBUS
Ke / Wed 12.10. 19:00, RioLive

OH YEAH: 100 YEARS
OF CHARLES MINGUS
Ke / Wed 19.10. 19:00, RioLive

VARRE VARTIAINEN ALMOST
STANDARDS LIVE!
Ke / Wed 2.11. 19:00, RioLive

KATU KAIKU
Ke / Wed 9.11. 19:00, RioLive

MIRJA MÄKELÄ TRIO
Ke / Wed 16.11. 19:00, RioLive

POHJOLA TIKKANEN DARRIFOURCQ
HERMIA CECCALDI
Ke / Wed 23.11. 19:00, RioLive

LOIMOLAN VOIMA
Ke / Wed 7.12. 19:00, RioLive

OMJ Jazz & Etno -konserttisarja on 
Oulun musiikkijuhlasäätiön ympärivuotinen 
konserttisarja, jossa kuullaan laaja kirjo 
kotimaisia artisteja sekä vierailevia tähtiä.
Sarjan taiteellisena johtajana toimii 
saksofonisti Jukka Perko.

OMF Jazz & Etno -series is a year around 
concert series organized by Oulu Music 
Festival Foundation that hosts wide range of 
domestic artists as well as visiting stars. The 
artistic director of the series is saxophonist 
Jukka Perko.

YHTEISTYÖSSÄ / IN COLLABORATION


