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Mitäs Mitäs Mitäs -festivaali jälleen Urjalaan elokuussa: mukana kansainvälisiä artisteja
Jo nelivuotiaaksi kiirinyttä Mitäs Mitäs Mitäs -vaihtoehtotaidefestivaalia juhlitaan 3.–4.8.2018
Nuutajärvellä, Urjalassa. Tänä vuonna tapahtuma laajenee ensimmäistä kertaa kaksipäiväiseksi.
Esiintyjäkattauksessa on mukana kansainvälisiä artisteja: latvialainen neopsykedeelistä ja
yllätyksellistä unelmointipoppia tekevä muusikko ja performanssitaiteilija Elizabete Balčus sekä
norjalainen universaalia hulluutta huokuva folkrock-yhtye Beddari. Mitäksillä nähdään myös Rotsi
& Jyrä ensimmäistä kertaa koskaan festarikeikalla.
Festivaali tarjoaa kävijöilleen mm. musiikkia, lavarunoutta, performansseja, lyhytelokuvaa, improa
sekä kuva- ja yhteisötaidetta. Kävijäkokemuksen yleisölle kruunaa luonnonkaunis ja
taianomainen juhlaympäristö. Lippuja tapahtumaan voi ostaa ennakkoon tänään julkaistun
www.mitasmitasmitas.fi -verkkosivuston liput-osion kautta.
Mitästen ohjelmisto koostuu vuonna 2018 musiikki- ja taidekentän kiinnostavimmista akteista.
Tapahtuman esiintyjäkaartiin lukeutuu muun muassa mielenkiintoinen tuore yhtye Kaita Isäri
Seppälä, joka svengaa kitarariffeineen ja kasarihenkisine syntikkasoundeineen enemmän kuin
mikään suomalainen bändi hetkeen. Teknoyhtye Serot sekä sirkusryhmä Vire puolestaan
toteuttavat esiintyjän ja yleisön rajoja rikkovan Club Swire -esityksen, jossa yhdistellään
nuorallatanssia, kokeellista äänentuotantoa, klubikulttuuria ja bändisoittoa. Taidetta festivaalilla
tarjoilee myös tv:stäkin tuttu Külli-täti, joka yleisön avustamana improvisoiden kertoo sekä maalaa
satuja rouheilla siveltimenvedoillaan kiusallisuuksiakaan kaihtamatta.
Ohjelmaa tapahtuu viidellä eri alueella. Päälava tarjoaa festivaalin isoimmat esitykset, ja Loungelava toimii intiimimpien esitysten näyttämönä. Uusina ulottuvuuksina toteutetaan tänä vuonna
Downshift ja Kone. Downshift toimii päiväsaikaan lyhytelokuvanäyttämönä ja muuntautuu illan
hämärtyessä rennoksi tilaksi, jossa voi hengähtää ja nauttia kupin teetä ambientin soidessa
taustalla, kaiken festivaalihumun keskellä. Koneessa voi puolestaan sukeltaa yötä kohden alati
voimistuvaan elektronisen musiikin sykkeeseen. Suosittu Roskalava, jossa festarikansa voi
päästää sisäisen artistinsa valloilleen open mic -periaatteella, kuuluu myös jälleen osaksi
tapahtuma-aluetta. Liikkuvaa alueohjelmaa on niin ikään runsaasti pitkin Mitäksiä koko festivaalin
ajan.
Muita varmistuneita esiintyjiä ovat: Kaveri Special, Valosirkus Spektri, Amanda Nousiainen, FISkollektiivi, Mikä-Mikä, Loud Lights, Hertsi putos kyydistä, Johanna Sinkkonen, Juha Rikhard
Käkelä, Glass Village People, ELÄKÖÖN!, Johanna Kunelius, Vuoret, Milla Kurronen sekä Beibi
P & Muovibabylon feat. Emma Ainala
Uusia artistikiinnityksiä sekä festivaalin aikataulu julkaistaan myöhemmin.
Mitäs Mitäs Mitäs sosiaalisessa mediassa:
www.facebook.com/mitasmitasmitas www.instagram.com/mitasmitasmitas https://www.facebook.com/events/179271696038506/
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