
Magi och stjärnstunder
Marschshowernas huvudarena är den unika Hamina Bastion. Den ger 
evenemanget värdiga ramar och erbjuder publiken minnesvärda upp-
levelser i skydd av den 300 år gamla fästningen.

På Haminan Bastions arena och i dess spännande valvutrymmen 
ordnas evenemang året runt. Utrymmena förvandlas på ett magiskt 
sätt från små, privata familjefester till förestagsmöten, utställningar, 
mässor och konserter med stjärnartister.

www.haminabastioni.fi

Turistinformation/
SpaHotel Hamina
Sibeliuskatu 32, tel 0401991330
Öppet må-lö 8-20

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

HAMINA.FI
VISITHAMINA.FI

Möt den förtrollande småstaden av världsklass!
Fredrikshamn är en ståtlig småstad med ca 20 000 invånare i Syd-
östra Finland, vid Finska viken. Fredrikshamns imponerande, gamla 
stad och fästningsvallar samt havet och skärgården gör oss unika och 
trivsamma.

Här möts land och hav, radialcentrumets historia och den vackra 
landsbygden samt glada människor på de soliga gatorna en sommar-
dag och vid havet samt på stämningsfulla evenemang och på det livliga 
torget.

Välkommen till Fredrikshamn för att möta staden på ditt eget sätt, 
vilken årstid som helst! 

Det är dags att fira den 30-åriga Hamina Tattoo festi-
valen i början av augusti 2020. Världens bästa militär-
musikorkestrar kommer då som sina staters officiella 
representanter till Finland och Fredrikshamn. Bland 
dem finns bl.a. ett infanteriband från Lille, Frankrike 
samt Japans självförsvarsmakts band och för första 
gången Irlands försvarsmakts representantband. Gar-
dets Musikkår representerar Finlands försvarsmakt. 
Som hedersgäst kommer vi att få se den i Fredriks-
hamn grundade Finlands försvarsmakts Beväringsor-
kester, som även den fyller 30 år och dess födelse-
dagsshow.

Hamina Tattoo är en stor stadsfestival, där man till-
bringar hela dagen. Fästningsstadens historiska gårdar 
öppnar sina portar och gratiskonserterna ljuder på grö-
na verandor och patior. Tattoo-gatan är en mötesplats 
för folk och doften från dess kök förorsakar fjärrläng-
tan. Den varma augustikvällen för dig slutligen till Jazz 
Palatset och Tattoo-klubben med bra musik till vän-
ners sällskap. Du är redo för en ny soluppgång.

På Tattoo är vi hela dagen!

International Military Music Festival

Hamina Tattoo 
Militärmusikfestival

3.-8.8.2020
 

INFO OM FREDRIKSHAMN



6.8. Torsdag

9.30  Förmiddagskonsert 
11.00  Tattoo-parad, Rådhustorget
14.00  Marschshow, Hamina Bastion
19.00  Marschshow, Hamina Bastion
21.00  Jazz Palats
22.30  Tattoo-klubb
 
7.8. Fredag

9.30  Förmiddagskonsert
11.00  Parkkonsert
14.00  Marschshow, Hamina Bastion
19.00  Marschshow, Hamina Bastion
21.00  Jazz Palats
22.30  Tattoo-klubb
 

2.8. Söndag
12.00  Junior Tattoo 
15.00  Ungdomskonsert, Hamina Bastion

3.8. Måndag
12.00  Mini Tattoo, Senatstorget, Helsingfors
21.00 Öppningskonsert, Hamina Bastion

4.8. Tisdag
9.30  Förmiddagskonsert
11.00 Parkkonsert
19.00  Konsert
22.30  Tattoo-klubb
 
5.8. Onsdag
9.30  Förmiddagskonsert
11.00  Parkkonsert
19.00  Marschshow (VIP), Hamina Bastion
21.00  Jazz Palats
22.30  Tattoo-klubb
 

8.8. Lördag
9.30  Förmiddagskonsert
11.00  Parkkonsert
14.00  Marschshow, Hamina Bastion
19.00  Jazz Palats
21.00  Marschshow, Hamina Bastion
22.30  Tattoo-klubb
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Se aktuell programminformation på 
www.haminatattoo.fi
facebook.com/Hamina.Tattoo.Finland/
instagram.com/haminatattoo

För mera information
tattoo@hamina.fi
tel. 040 199 1426

3 . – 8 . 8 . 2 0 2 0

Biljettförsäljningen 
börjar 2. december 2019.

Program

Försvarsmakten  •  The Finnish Defence Forces

De bästa 
orkestrarna 

i världen.


