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TIEDOTE 
julkaisuvapaa 

Suomen kansainvälisin kesäfestivaali Haminassa 
Yhdysvallat, Korea, Venäjä ja Eurooppa marssivat yhdessä sotilasmusiikin tahdissa 

Tänä kesänä maailmat kohtaavat Haminassa! Hamina Tattoo Sotilasmusiikkifestivaali tuo varuskuntakaupunkiin 
kahdeksan eri valtion yli 700 musiikin ammattilaista. Haminassa kohtaavat Suomi, Yhdysvallat, Venäjä, Etelä-Korea, 
Iso-Britannia, Saksa, Norja ja Hollanti -pelkästään pääesiintyjäkaartissa!  

-Kesäisessä Haminassa kansakunnat kohtaavat ilman raskasta agendaa, hyvän musiikin parissa. Samalla juhlistetaan
Suomen 100-vuotta täyttäviä Puolustusvoimia, kertoo taiteellinen johtaja Lassi Ikäheimo.

Sotilasmusiikkifestivaalina vuonna 1990 alkanut tapahtuma on vuonna 2018 myös aamusta yön pikkutunteihin 
jatkuva, huikea kaupunkifestivaali, tarjoten kävijöilleen konsertteja, näyttelyitä, jazzia, klubi-iltoja, kulttuurivaihtoa ja 
elämyksiä yli rajojen.  

Hamina Tattoo kaupunkifestivaali 30.7.-4.8. tarjoaa yli 80 tapahtumaa viikon sisällä. Samalla tapahtumaviikko yli 
viisinkertaistaa kaakkois-suomalaisen satamakaupungin väkimäärän pitkälti yli 100 000 kävijällään. Tänä vuonna 
suurempana kuin koskaan tapahtuma levittäytyy linnoitusareenan lisäksi kaduille, puistoihin, pihoille, torille, 
gallerioihin ja varuskunta-alueelle, esitellen ainutlaatuista Haminan kaupunkimiljöötä. 

Sotilasmusiikkifestivaalin kruunu ovat marssishowt. Niihin osallistuvat soittokunnat edustavat maailman 
parhaimmistoa. Suomessa esiintyy Venäjän puolustusministeriön edustussoittokunta suoraan Moskovasta ja USA:n 
merijalkaväen vanhin ammattiorkesteri Quantico Marine Corps Band, joka tunnetaan muun muassa Super Bowl-
avausmusiikkiesityksistään ja 9/11 muistotilaisuuden musiikistaan Carnegie Hall:ssa. Eksotiikkaa tarjoaa Etelä-
Korean soittokunta perinnesoittimineen ja tanssijoineen. Sama kokoonpano esiintyi myös maan isännöimissä 
talviolympialaisissa 2018. Mukana ovat Puolustusvoimien 100-vuotisjuhlan kunniaksi myös kaikki kotimaiset 
sotilassoittokunnat ja juontajana nähdään Yleisradion toimittaja ja uutisankkuri Jussi-Pekka Rantanen.  

Linnoitusareena Hamina Bastionin marssishowsta elämyksellistä päivää voi jatkaa lukuisissa oheistapahtumissa. Jazz 
Palatsissa nähdään hieno kattaus kotimaan huipulta: Maria Ylipää, Iiro Rantala, Aili Ikonen sekä M.A. Numminen ja 
Pedro Hietanen. Myös kauppatorin Tattoo-klubin avaa tiistaina yksi iskelmätaivaan kirkkaimmista tähdistä, Suvi 
Teräsniska. Keskiviikosta eteenpäin juhlistetaan maailmojen kohtaamista Haminassa vuoroin eurooppalaisen, 
suomalaisen, amerikkalaisen ja afrikkalaisen teemaillan muodossa.   

Lapsille ja nuorille on oma ilmaistapahtuma Junior Tattoo 29.7. Samana päivänä nuorisokonserttia 
tähdittää Idols-ohjelmasta tuttu laulajatar Diandra. Lastenkonsertissa nähdään Maukka ja Väykkä 2.8. 
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Uutta tänä vuonna ovat kahden kirkon konsertti ja aamukahvikonsertit. Aamukahvikonserttien sarja avaa yleisölle 
ovet Tattoo-kaupunki Haminan mielenkiintoisiin, monille ennen kokemattomiin paikkoihin.  Keisarillisilla 
aamukahveilla esimerkiksi ihastellaan Venäjän tsaarien muotokuvia loistokkaalla Raatihuoneella. Seuraava 
aamukonsertti paljastaa lisää kaupungin kätkettyjä aarteita. Tove Janssonin seinämaalaukset hotelli Seurahuoneella 
ovat vuodelta 1952 ja esittävät merta ja Haminan historiaa. 

Tapahtumaviikon aikana voi myös 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. 

Kansainvälistä tunnelmaa luo osaltaan myös Haminan Lippumaailma, kaupungin uusin vetonaula. Lippupuiston 
ensimmäiset osat avautuivat toukokuussa 2018. Tulevina vuosina Suomen suurlippu ja YK:n jäsenvaltioiden 193 
jäsenlippua hulmuavat Haminassa.  

Lisätietoja: www.haminatattoo.fi 

Toiminnanjohtaja Hannu Kaukiainen, Puh. 040 199 1348, hannu.kaukiainen@hamina.fi 

Taiteellinen johtaja Lassi Ikäheimo, Puh. 040 588 4703, lassi.ikaheimo@hamina.fi 


