SUNSET BEACH PARTY TÄYTTÄÄ 30 VUOTTA!
Pyhäjärven rannan täyttävät 5.-6.7.2019 huippuartistit:
Tuure Kilpeläinen & Kaihon karavaani, Anssi Kela, Pariisin Kevät, Pete
Parkkonen, Maija Vilkkumaa, Olavi Uusivirta, Vesterinen Yhtyeineen,
Vilma Alina, Maustetytöt ja Sampsa Astala & Qma
Sunset Beach Party -festarit juhlitaan ensi vuonna 5.-6.7.2019 Pyhäjärven uimarannalla Karkkilassa. Jo 30.
kertaa järjestettävä festivaali tarjoilee ensi kesänä juhlan kunniaksi huiman kattauksen Suomen
kärkiartisteja, paikallisia bändejä ja nousevia tähtiä kahden lavan täydeltä. Festareita tähdittävät Tuure
Kilpeläinen & Kaihon karavaani, Anssi Kela, Pariisin Kevät, Pete Parkkonen, Maija Vilkkumaa, Olavi
Uusivirta, Vesterinen Yhtyeineen, Vilma Alina, Maustetytöt ja Sampsa Astala & Qma.
Upeissa järvimaisemissa vietettävä musiikkifestivaali Sunset Beach Party on Karkkilan alueen suurin
kesätapahtuma, johon odotetaan saapuvaksi noin 4000 kävijää. Tapahtuman promoottori Jukka Tallgren
sukii pulisonkejaan tyytyväisenä juhlafestareita odotellen.
- No nythän on niin, että kolmekymppisiä festivaaleja pääsee järjestämään ehkä kerran elämässään. Niinpä
festareiden teemana on tietenkin rockin kuningas Elvis ja me laitetaankin juhlan kunniaksi vegas-tyyliin
överiksi ja bailataan rannalla niin, että tyrät rytkyy ja välilevyt soi!
Perjantain loistokattauksen takaavat Olavi Uusivirta, Vesterinen Yhtyeineen, Vilma Alina ja Tuure
Kilpeläinen & Kaihon karavaani
Päälavalla shown käynnistää juhlavuoden kunniaksi kotikonnuille tanssittamaan saapuva Olavi Uusivirta,
joka aikoo sytyttää koko yleisön takariviä myöten vastustamattomalla energiallaan. Seuraavaksi vauhtiin
päässyttä festarikansaa viihdyttää hurjaa keikkasuosiota nauttiva Vesterinen Yhtyeineen, joka rokkasi
partykansan hurmokseen viimeksi kesällä 2017. Kolmantena päälavan valtaa hurmaava ja lahjakas Vilma
Alina, joka Vesterisen tapaan julkaisee upouutta musiikkia tänään 1.3. Ensimmäisen festaripäivän päättää

aina taattuja hurmosfiiliksiä nostattava Tuure Kilpeläinen, joka karauttaa Kaihon karavaaninsa kanssa
Pyhäjärven uimarannalle nyt toista kertaa.
Lauantaina rokkaavat Pete Parkkonen, Pariisin Kevät, Maija Vilkkumaa ja Anssi Kela
Festivaalien toisen päivän svengaa käyntiin ensi kertaa partylavalle nouseva Pete Parkkonen. Taatusti
lämmennyttä festarikansaa viihdyttää seuraavaksi unenomaisia tunnelmia katkeransuloiseen melankoliaan
ja hurmoksellisen tanssittaviin melodioihin yhdistelevä Pariisin Kevät. Illan kolmas esiintyjä on ihastuttava
Maija Vilkkumaa, jonka rokkishow valmistelee festarikansan illan ja juhlavuoden partyt päättävän Anssi
Kelan säveliin. Keikan kuin keikan rautaisella ammattitaidolla ja mukaansatempaavalla fiiliksellä heittävä
Nummelan lahja maailman musiikkiväelle odottaa innolla kesän partykeikkaa.
- Sunset Beach Partyssa on aina ollut kiva esiintyä. Lava on makeassa paikassa, ranta siinä ja kaikkea.
Varsinkin jos sattuisi pääsemään esiintymään siinä auringonlaskun aikaan. Hyviä keikkoja olleet ja ihan
naapurikunnassa, kertoo Kela.
Kakkoslavan meiningin maustaa hurjassa nosteessa oleva Maustetytöt
Kakkoslavan vauhdista ja fiiliksestä vastaavat tuttuun tyyliin paikalliset kyvyt ja nousevat starat. Lavan
ehdoton vetonaula on hurjassa nosteessa oleva Maustetytöt, joka vetää Leevi and the Leevings -henkistä
showtaan elämänmakuisesti naama peruslukemilla. Keikkaansa Karkkilan maisemissa he odottavat innolla,
joka saa sentään hieman kasvoja hymyyn.
- Vitsit, siellä ei ole koskaan keikkailtu, eikä kai käytykään, vai ollaanko? Ihan mukavaa tulla soittamaan
sinne, festarit on aina hieno homma, kommentoi duosta Kaisa.
Muut kakkoslavan tähdet ovat DJ Marko “Välilevy” Teivonen, Sampsa Astala & Qma, Koisjärven Disko, The
Dusty Beaver Band, Lauma ja Fossa Glenoidales.
Tapahtuman ennakkoliput:
Pe alk. 42 €
La alk. 42 €
Pe-La alk. 65 €
Ennakkoliput ovat myynnissä Tiketin verkossa (https://www.tiketti.fi/tapahtuma/60576), toimipisteissä ja
puhelinpalvelussa sekä Karkkilan Aito Kullassa.
Festivaali-alueella on kaksi esiintymislavaa. Festivaalialueen ikäraja on 18 vuotta. Alueelta löytyy
anniskelumyyntipisteitä, ruoanmyyntipisteitä sekä muita myyntikojuja. Portit avautuvat kumpanakin
festivaalipäivänä 17.30. Tapahtuman toteuttaa 13. kertaa Ilmiö-tuotanto Oy yhteistyössä Karkkilan
kaupungin kanssa.
*******
www.sunsetbeachparty.net | @sunsetbeachparty_karkkila | #sunsetbeachparty2019
www.facebook.com/sunsetbeachpartyfestivaali
Ilmiö-tuotanto Oy | ilmiotuotanto.fi | facebook.com/ilmiotuotanto | #tuottajatallgren |
instagram.com/ilmio_tuotanto
Jukka Tallgren, promoottori, p. 044 502 7256, jukka(a)ilmiotuotanto.fi
Promo- ja markkinointikuvat: https://bit.ly/2GMPlGN
Haastattelupyynnöt, tiedotus & media: Jenni Ruotsalo, p. 040 722 2073, jenni(a)ilmiotuotanto.fi

