
Hamina TaTToo 
soTilasmusiikkifesTiVaali

30.7.-4.8.2018
Best Bands from around the world!
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taikaa ja tähtihetkiä hamina Bastionissa 
Haminan Tattoon marssishow-esitysten pääareena on ainutlaatui-
nen Hamina Bastioni. Se antaa tapahtumalle arvoisensa puitteet 
ja tarjoaa yleisölle mielenpainuvia elämyksiä lähes 300 vuotiaan 
linnoituksen vallien suojassa.

Hamina Bastionin areenalla ja sen jännittävissä holvistotilois-
sa järjestetään tapahtumia ympäri vuoden. Tilat muuntautuvat 
taianomaisesti pienistä, yksityisistä perhejuhlista yrityskokouksiin, 
näyttelyihin, messuihin ja tähtiartistien konsertteihin.
www.haminabastioni.fi

hamina-info
matkailuneuvonta/spahotel hamina
Sibeliuskatu 32, p. 040 199 1330 
Avoinna ma-la 8-20 

Kesäinfo Linnoituksen lipputorni
Kaivokatu 6, p. 040 577 4472 
kesä - elokuu ma-pe 9-17, la-su 10-15 
syyskuu ma-pe 10-15

Hamina Tattoon teema vuonna 2018 on Puolustusvoi-
mat 100 vuotta. Ystävämme ympäri maailmaa arvostavat 
suomalaisten vuosisataista työtä ja juhlivat kanssamme 
tuomalla parhaat soittokuntansa vieraaksemme. Hamina 
Bastionin areenalle onkin syntymässä kaikkien aikojen 
marssishow, oikea crème de la crème. 

hyvä yleisö! 
Hamina Tattoo festivaalille saapuvat edustusorkesterit 
Hollannista, Iso-Britanniasta, Yhdysvalloista, Norjasta, 
Saksasta ja Venäjältä sekä myös kaikki Suomen sotilas-
soittokunnat. 

Hamina Tattoo on suuri kaupunkifestivaali, jossa ollaan 
koko päivä. Linnoituskaupungin historialliset puu tarhat 
avaavat porttinsa ja ilmaiskonsertit soivat viheriäillä kuis-
teilla ja patioilla. Tattoo-katu on kansojen kohtaamis-
paikka, jonka keittiöiden tuoksut aiheuttavat kaukokai-
puuta. Lämmin elokuun ilta kuljettaa sinut lopuksi Jazz 
Palatsiin ja Tattoo-klubille hyvän musiikin ja ystävien huo-
maan. Olet valmis uuteen auringonnousuun.

#kohtaamistenhamina #hamina 
facebook.com/kohtaamistenhamina 
instagram.com/kohtaamistenhamina

International Military Music Festival

hamina.fi
Kohtaamistenhamina.fi

tattoossa ollaan koko Päivä!

kohtaamisia joka Päivä
Hamina on Itäisen Suomenlahden rannalla sijaitseva idyllinen me-
renrantakaupunki, jonka tarina alkaa jo 1600-luvulta. Kaupungin 
harvinainen ympyräasemakaava, tähdenmuotoinen linnoitus, van-
hat puutalokorttelit ja upeat rakennukset muodostavat ainutlaa-
tuisen kokonaisuuden, johon ehdottomasti kannattaa tutustua. 

Haminassa ovat kautta aikojen kohdanneet itä ja länsi, maa ja 
meri sekä historia ja nykypäivä. Vilkkaalla kauppatorilla kohtaat 
paikallisia ihmisiä, kun taas kansainvälisyyttä kaupunkiin tuovat 
erilaiset tapahtumat. 

Tervetuloa Haminaan - kohtaamisten kaupunkiin! 



31.7.2018 tiistai
11.00  Puistokonsertti
(ilta)  Konsertti
22.30  Tattoo-klubin avajaisilta
 
1.8.2018 keskiviikko
11.00  Puistokonsertti
19.00  Marssishown ensi-ilta, Hamina Bastioni
21.00  Jazz Palatsin avajaisilta
22.30  Tattoo-klubin eurooppalainen ilta
 
2.8.2018 torstai
11.00  Puistokonsertti
14.00  Tattoo-paraati, Raatihuoneentori
15.00  Lasten konsertti, Tattoo klubi
19.00  Marssishow (VIP), Hamina Bastioni
21.00  Jazz Palatsi 
22.30  Tattoo-klubin suomalainen ilta
 

ohjeLma

3 0 . 7 . – 4 . 8 . 2 0 1 8

29.7.2018 sunnuntai
12.00  Junior Tattoo 
15.00  Nuorisokonsertti, Hamina Bastioni

30.7.2018 maanantai
12.00  Mini Tattoo, Senaatintori, Helsinki
(ilta)  Avajaiskonsertti, Hamina

3.8.2018 Perjantai
11.00  Puistokonsertti
14.00  Marssishow, Hamina Bastioni
19.00  Marssishow, Hamina Bastioni
21.00  Jazz Palatsi 
22.30  Tattoo-klubin amerikkalainen ilta
 
4.8.2018 lauantai
11.00  Puistokonsertti
14.00  Marssishow, Hamina Bastioni
19.00  Jazz Palatsi
21.00  Marssishow, Hamina Bastioni
22.30  Tattoo-klubin afrikkalainen ilta Pi
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hamina 
tattoossa

ollaan 
koko Päivä!

Best Bands from 
around the world!

Katso ajantasaiset ohjelmatiedot www.haminatattoo.fi
facebook.com/Hamina.Tattoo.Finland/
Instagram.com/haminatattoo
p. 040 199 1426

liPunmyynti 
alkaa 

1. joulukuuta
2017.


