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Tattoo-lippujen ostajalla jo kiire
Monipuolistunut kaupunkifestivaali tarjoaa konserttiuutuuksia aamusta alkaen
Hamina Tattoon 2018 marssishow-esityksiin lippuja haluavan kannattaa tehdä varaus kiireen vilkkaa.
Pääosa kuuden marssishown lipuista on myyty. Hieman yllättäen perjantain ja lauantain kello 14
päivänäytökset ovat olleet suosituimpia, niihin on enää muutamia lippuja jäljellä. Myös alkuillan eli
perjantain klo 19 näytös on myynyt erittäin hyvin. Keskiviikon ensi-illan klo 19 lipuista on myyty yli
puolet, samoin lauantain klo 21 myöhäisnäytöksestä. Torstain VIP-näytökseen buffetillallisineen…Kaikkiaan Hamina Bastioniin mahtuu noin 2800 katsojaa per esitys.
Myös Tattoo-klubin, Jazz-palatsin ja nuorisokonsertin liput kannattaa ostaa etukäteen, sillä iltoja
tähdittävät omien alojensa huiput Suvi Teräsniskasta Iiro Rantalaan ja Diandraan.
Mukaan festivaaliviikkoon on tuotu paljon uutta, kukkarolle melko edukastakin koettavaa. Reilulla parilla
kympillä pääsee nauttimaan huikeasta eksootiikasta Tanssi vieköön -avajaiskonsertissa Hamina
Bastionissa maanantaina 30.7. Sitä tarjoaa Korean tasavallan puolustusministeriön traditionaalinen
soittokunta tanssijoineen. Konsertissa kuullaan myös Kaartin soittokuntaa kapellimestarinaan Jackie Shin
ja tarjoillaan Vuoden tanssintekijäksi 2017 valitun Petri Kauppisen koreografia ja tulitaidetta.
Vielä ehtii liput hankkia myös Haminan hengessä -yhteiskonserttiin Reserviupseerikoulun maneesiin
tiistai-illaksi. Siellä kansakunnat tapaavat toisiaan hyvän musiikin parissa, ilman raskasta agendaa. Saman
katon alla esiintyvät Venäjän puolustusministeriön edustussoittokunta ja Ison-Britannian merijalkaväen
edustussoittokunta. Ainutlaatuisessa konsertissa kaksi maailman parhaimpiin kuuluvaa soittokuntaa
tulkitsee ristiin toistensa upeimpia marsseja. Hatun nostona 100-vuotiaille Suomen Puolustusvoimille
myös suomalaiset sotilasmarssit kajahtavat täysin restauroidussa, historiallisessa RUK:n maneesissa.
Uutuuksia kirkkokonsertista aamukahvikonserttiin
Uutta on myös Kahden kirkon konsertti sunnuntaina 29.7. tähtinään Johanna Försti, Jukka Perko, Mikko
Perkola sekä Puolustusvoimien Varusmiessoittokunnan jousisto. Kahden kirkon konsertti alkaa yhtäaikaa
vierekkäisissä Marian ja Johanneksen kirkoissa Haminan historiallisessa keskipisteessä. Puolet yleisöstä
kuulee konsertin siis toisessa järjestyksessä kuin toinen puoli, ja pääsylipusta näkyy kummasta kirkosta
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oma musiikkimatkasi alkaa, helppoa! Väliajalla yleisö vaihtaa kirkkoja ja kohtaa vielä toisensa kesäisen
kirkon pihalla tarjoiltavilla kirkkokahveilla, jotka kuuluvat pääsylipun hintaan.
Tattoossa ollaan koko päivä -ajatus toteutuu kirjaimellisesti uudessa konserttisarjassa: Korvat auki
aamukahvilla. Tiistaista lauantaihin aamukonserttien sarja avaa yleisölle ovet Tattoo-kaupunki Haminan
mielenkiintoisiin, monille ennenkokemattomiin paikkoihin. Konsertin lisäksi tilaisuuksissa nautitaan
aamukahvista. Tiistaina nautitaan keisarilliset aamukahvit, kun vuonna 1798 rakennettu loistokas
Raatihuone avautuu hetkeksi yleisölle. Valtuustosali muuttuu kahvisalongiksi, jossa moskovalaiset
festivaalimuusikot esiintyvät harvinaisen, viittä tsaaria esittävän muotokuvakokoelman alla. Keskiviikkona
ihaillaan Tove Janssonin maalauksia Hotelli Seurahuoneen Marski-kabinettissa ja kuunnellaan Kaartin
soittokunnan puupuhaltajien esityksiä.
Torstaina aamukahvit juodaan amiraalin seurassa Simeon-salissa. Amiraali evp. Juhani Kaskeala avaa
näkymiä ainutlaatuisen sotilasuransa varrelta. Lapin sotilassoittokunnan vaskiseitsikko ja Lassi Ikäheimo
rytmittävät aamukahveja.
Perjantaina noustaan Haminan 1790 rakennettuun lipputorniin. Lipputornin konsertissa Eero Saunamäki
matkustaa aikakaudesta toiseen nokkahuilujen ja taustanauhojen kanssa.
Lauantaina sarjan päättää kansallispukujen tuuletus Raatihuoneentorin ilmaistapahtumassa. Kymmenien
kansallis- ja muinaispukujen väriloisto leviää katsojien eteen ja Varusmiessoittokunnan musiikkivalinnat
korostavat pukujen historiaa. Kansainvälisyys syntyy unkarilaisten tanssijoiden vierailusta Raatihuoneella.
Lisäksi tarjolla on tuttuun tapaan valtava määrä ilmaistapahtumia. Tapahtumaviikon aikana voi nauttia
upeista ilmaiskonserteista Kesäpuistossa, Tattoo-paraatista Raatihuoneentorilla sekä Tattoo-kadun
myyntikojuista ja musiikkiesityksistä. Lisäksi voi kierrellä ja ihastua linnoitusalueen vanhoihin
yksityispihoihin. Kaupungilla tapahtuu myös paljon muuta aina torimyynnistä taidenäyttelyihin.
Lisätietoja: Hannu Kaukiainen, toiminnanjohtaja, puh. 040 199 1348

KUVAT:
Avajaiskonserttiin lippuja on vielä hyvin saatavissa. Tarjolla on huikeaa eksotiikkaa, kun Korean
soittokunta tanssijoineen avaa katsojien eteen koko itämaisen tanssin väriloiston.
Suuret kansakunnat kohtaavat Haminassa, yhteiskonsertissa soittavat Venäjän ja Ison-Britannian
soittokunnat.
Aamukahvikonsertit tutustuttavat moniin mielenkiintoisiin paikkoihin Raatihuoneesta Lipputorniin.
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Kahden kirkon konsertti on uutuus Tattoo-kesässä. Marian kirkko vaihtuu väliajalla Johanneksen
kirkkoon.
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