
HAMINA TATTOO 
MILITÄRMUSIKFESTIVAL 

30.7- 4.8.2018
Best Bands from around the world!
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maGIsKa uPPleVelser oCh stora ÖGonBlICK  
I hamIna BastIon!
Huvudskådeplatsen för Hamina Tattoos marschshow-föreställningar 
är den unika bastionen i Fredrikshamn. Den ger evenemanget en 
värdig inramning och erbjuder publiken oförglömliga upplevelser i 
skyddet av den nästan 300 år gamla fästningens vallar.

Evenemangsarenan Hamina Bastion och dess spännande 
valvutrymmen erbjuder evenemang året om. Utrymmena 
kan magiskt omvandlas från små, privata familjefester till 
företagssammankomster, utställningar, mässor och konserter med 
stjärnartister. 

www.haminabastioni.fi

mÖten VarJe daG 
Fredrikshamn är en idyllisk stad vid östra Finska vikens kust. Dess 
historia börjar redan på 1600-talet. Stadens exceptionella cirkel-
formade stadsplan, stjärnformade fästning, gamla trähuskvarter 
och magnifika byggnader bildar en unik helhet, som det verkligen 
lönar sig att lära känna.

Fredrikshamn har genom tiderna varit träffpunkten mellan öst 
och väst, land och hav, historia och nutid. På det livliga salutorget 
kan du träffa lokala människor, medan de olika evenemangen gör 
staden internationell.

Välkommen till Fredrikshamn – en stad för möten!

fredrIKshamn-Info

turistinformation/
spahotel fredrikshamn
Sibeliusgatan 32, t. +358 40 199 1330
Öppen mån-lör 8-20

sommarinfo fästningens flaggtorn 
Brunnsgatan 6, t. +358 40 577 4472
juni-augusti mån-fre 9-17, lör-sön 10-15

Temat för Hamina Tattoo-festivalen 2018 är Försvarsmak-
ten 100 år. Våra vänner runt om i världen sätter värde på 
finländarnas hundraåriga arbete och vill fira det med oss 
genom att delta med sina bästa musikkårer. Bastion-are-
nan i Fredrikshamn (Hamina) kommer att vara platsen för 
tidernas marschshow, en riktig crème de la crème. 

Bästa PuBlIK!
Representationsorkestrar från Holland, Storbritannien, 
USA, Norge, Tyskland och Ryssland, i tillägg till Finlands 
alla militärmusikkårer, kommer att delta i Hamina Tattoo-
festivalen. 

Hamina Tattoo är en stor stadsfestival, där man tillbringar 
hela dagen. Fästningsstadens historiska trädgårdar öppnar 
sina portar och gratiskonserter ges på grönskande verandor 
och innergårdar. Tattoo-gatan är en nationernas träffpunkt 
där aromerna från de olika köken väcker en längtan till 
fjärran länder. Den varma augustikvällen för dig till sist till 
Jazz Palats och Tattoo-klubben för att njuta av god musik. 
Nu är du redo för en ny soluppgång.

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

International Military Music Festival

hamina.fi
kohtaamistenhamina.fi

PÅ hamIna tattoo tIllBrInGar man hela daGen!



31.7.2018 tIsdaG
11.00 Parkkonsert
(kvällen) Konsert
22.30 Tattoo-klubbens öppningskväll
 
1.8.2018 onsdaG 
11.00 Parkkonsert
19.00 Marschshow (Premiär), Hamina Bastion
21.00 Öppningskonsert i Jazz Palats
22.30 Europeisk kväll på Tattoo-klubben
 
2.8.2018 torsdaG
11.00 Parkkonsert 
14.00 Tattoo-parad, Rådhustorget
19.00 Marschshow (VIP), Hamina Bastion
21.00 Jazz Palats
22.30 Finsk kväll på Tattoo-klubben

 

PRoGRam

3 0 . 7 . – 4 . 8 . 2 0 1 8

29.7.2018 sÖndaG
12.00 Junior Tattoo Marschshow
15.00 Ungdomskonsert, Hamina Bastion

30.7.2018 mÅndaG
12.00 Mini Tattoo, Senatstorget, Helsingfors
(kvällen) Öppningskonsert, Hamina Bastion

3.8.2018 fredaG
11.00 Parkkonsert
14.00 Marschshow, Hamina Bastion
19.00 Marschshow, Hamina Bastion
21.00 Jazz Palats
22.30 Amerikansk kväll på Tattoo-klubben
 
4.8.2018 lÖrdaG
11.00 Parkkonsert
14.00 Marschshow, Hamina Bastion
19.00 Jazz Palats
21.00 Marschshow, Hamina Bastion
22.30 Afrikansk kväll på Tattoo-klubben
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PÅ hamIna 
tattoo 

tIllBrInGar 
man hela 

daGen!

Best Bands from 
around the world!

Se uppdaterad programinfo på www.haminatattoo.fi
facebook.com/Hamina.Tattoo.Finland/
Instagram.com/haminatattoo
tel. +358 40 199 1426

BIlJett-
fÖrsälJnInGen 

startar 
I deCemBer 2017.


