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Flow Festival 2008
Flow Festival järjestetään nyt viidettä kertaa. Klubi-iltoina syntynyt tapahtu-
ma on kehittynyt täysimittaiseksi festivaaliksi. Viime kesänä Flow valloitti ensi 
kertaa Suvilahden voimalan pihoineen ja nyt pääsemme levittäytymään koko Su-
vilahden historialliselle teollisuusalueelle. Saamme käyttöömme huomattavasti 
laajemman piha-alueen sekä uusia sisätiloja, joten luvassa on mielenkiintoinen 
löytöretki myös Helsingissä asuville. Siinä missä voimalan piha on asfalttia, kaa-
sukellojen takaa löytyy puita, nurmikkoa sekä 1900-luvun alun pientä pihaidylliä.

Laajentunut tapahtuma-alue ja uudistuneet esiintymislavat – Päälava, Teltta-
lava, Voimala-klubi ja Tiivistämö-klubi – mahdollistavat ohjelmakokonaisuuksien 
jakamisen selkeämmin omiin tiloihinsa. Yleisö voi kierrellä alueella ja kokea elä-
myksiä entistä vapaammin. Musiikkityylit liikkuvat popin ja marginaalin, elektro-
nisen ja akustisen, chillin ja villin, sekä uuden ja vanhan välimaastossa. Tapahtu-
ma ei edelleenkään kiinnity yksittäisiin pääesiintyjiin, vaan Flow’sta tekee Flow’n 
eri musiikkityylien ja esiintyjien harkittu yhdistelmä – yksinkertaisesti festivaalin 
tunnelma kokonaisuutena.

Tänä vuonna panostamme erityisesti tapahtumapaikan ja palveluiden toi-
mivuuteen. Lisäksi kiinnitämme huomiota ekologiseen tapahtumatuotantoon 
muun muassa tehostamalla roskien lajittelua ja kierrätystä. Muovituoppien 
sijaan käytössä ovat pantilliset kierrätettävät tölkit. Kestävän kehityksen periaat-
teet huomioidaan myös panostamalla rakenteissa ja materiaaleissa pidempiai-
kaisiin ratkaisuihin, esimerkiksi ravintolamaailma syntyy täysin kierrätetystä 
materiaalista valmistetusta ProfiDeck-terassilaudasta.

Käsissäsi olevasta esitteestä löydät tarvittavat tiedot tämänvuotisesta Flow-
festivaalista. Esiintyjiä käsittelevien artikkeleiden lisäksi ohjelma on listattuna 
koko komeudessaan sivuilla 22–32.

Nähdään Suvilahdessa! 
Nuspirit Helsinki -posse

This year’s edition of Flow Festival is the fifth one to date. What began as a club 
event in 2004, has now evolved into a full-scale festival. Last year, Flow found a new 
home in Suvilahti, at an area which once used to be a power plant and still possesses 
the historic features to remind us from those long gone days. In 2008, Flow Festival 
presents a festival site which is significantly larger than that of last year’s. Urban 
meets pastoral at the updated area where gasometers sit comfortably side by side 
with grass and trees in an idyllic early 20th Century setting.

In addition to the festival site at large, the stages have been updated as well. The 
Main Stage, the Tent Stage and club spaces Voimala and Tiivistämö form a quartet 
of venues which enables a more clear-cut division of artists into coherent units. Our 
audience has complete freedom to wander around and combine bits of the program 
as they see fit. From pop to marginal, electronic to acoustic, mild to wild, new to old, 
and beyond, the line up of Flow08 represents what we feel is relevant listening right 
now. Flow is about the overall feeling of the festival; a good mix of music and the at-
mosphere, rather than big headliners.

This year, we are paying special attention to the functionality of the festival area 
and its facilities. In addition, ecological features are high on the agenda as well. In 
practice, this means better separation of all waste and more efficient recycling. The 
materials used for building the festival site are also selected according to the princi-
ples of sustainable development where possible.

You are now holding the official Flow08 booklet with all the relevant information 
on the festival. The full program is listed on pages 22 through 32.

See you at Flow08! 
The Nuspirit Helsinki posse
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takapihoilta areenoille
Brasilialainen elektro-rockyhtye CSS on yksi tämän hetken kuumimmista indiebändeistä 
ja heinäkuussa julkaistavaan kakkosalbumiin kohdistuukin paljon odotuksia. Lontoosta 
tavoitettu kitaristi Ana Rezende kertoi Flow’lle kuulumisiaan.

– Uusi albuminne julkaistaan kesällä, millainen se on ensimmäiseen verrattuna?
– Niitä on vaikea verrata. Ensimmäinen äänitettiin ilman suuria tavoitteita Carolinan 
ja Adrianon kotona sekä takapihalla. Olimme onnekkaita, että Sub Pop halusi julkaista 
sen. Kaikki oli sattumaa.

Uusi albumimme on vähän erilainen, koska olemme nyt paljon paremmassa asemas-
sa kuin silloin. Olemme keikkailleet paljon, joka kuuluu myös levyllä. 
Mitä voimme odottaa Flow-keikaltanne?
– Olemme todella innoissamme keikasta. Adriano, joka toimi ennen rumpalina, soittaa 
bassoa ja meillä on uusi sessiorumpali. Yhdistelmä toimii erittäin hyvin.

CSS-show on nyt entistä jännittävämpi ja parempi ja meillä on hauskaa soit-
taessamme. Luulen että Flow-keikasta tulee erittäin mukava. Suomessa on todella 
hauskaa soittaa ja viimeisin klubikeikamme siellä oli suorastaan ällistyttävä!

From Backyards to arenas
Brazilian electro-rockers CSS are facing a lot of expections to live up to. Guitarist Ana 
Rezende taps into the band’s upcoming album and their gig at Flow08. 

– You have a new album coming out this summer, how would you compare it to 
the previous one?
– They’re hard to compare. We recorded the first one with no real expectations at all, and 
everything kind of happened by accident. 

The new album is somewhat different. We’re in a different and much better position to 
record in. We’ve been playing live a lot, which I think was evident in the studio as well. 
– What can we expect from your set at this year’s Flow Festival?
– We’re really excited about playing at Flow. We’re having fun on stage right now. Our 
live sound is very tight and we love playing in Finland.

lastentarha lavalla
Islantilainen múm on ihastuttanut lämpöisellä tulkinnallaan popista ja kokeellisesta elekt-
ronisesta musiikista jo vuosien ajan. Harva tietää, että bändin riveissä vaikuttaa tätä nykyä 
myös yksi suomalaisjäsen. Rytmitaiteilija Samuli Kosminen kertoi Flow’lle kuulumisiaan. 

– Miten päädyit múmin kelkkaan?
– Kaikki alkoi vuonna 2000, kun minä ja pari muuta heppua täällä Helsingissä 
päätimme järjestää Islanti-festivaalit. Eräs ystävistäni Islannissa ehdotti, että 
auttaisin tuomaan Suomeen sikäläisiä bändejä. 

Hän järjestikin minulle sokkotreffit múmin tyyppien kanssa pyytämällä minua soittama-
an bändin Suomen keikoille impro-pohjalta. En ollut koskaan tavannut bändiä, olin vain 
suoraan sanottuna heidän faninsa. Soitimme sitten muutaman keikan yhdessä ja samoin 
seuraavana vuonna. Sitten sainkin kutsun osallistua Finally We Are No One -levyn tekoon.
– Mitä voimme odottaa múmin keikalta Flow’ssa?
– Múm on muodostunut jonkinlaiseksi ihmeelliseksi lastentarhaksi kohel-
tamisineen, riekkumisineen ja hassutteluineen. Suomen keikkaa on odotettu niin 
pitkään, että jännitys purkautukoon sitten jonkinlaisena erikoisena show’na.

kindergarten on stage
Icelandic múm is not a rare topic in conversations regarding warm contemporary pop and 
experimental electronic music. The band can boast an impressive career but a lesser-known 
fact is that it also includes a Finnish member in visionary percussionist Samuli Kosminen. 

– How did you initially hook up with múm, Samuli?
– In 2000 we organised a festival with an Icelandic theme in Helsinki and I ended up 
on a ”blind date” with múm on stage during their tour here. I was basically just a 
fan, and improvised along. We played a couple of gigs together and later I was invit-
ed to take part in the recording sessions for their album ”Finally We Are No One”.
– What can we expect from múm at Flow08?
– I would describe múm as a strange kind of ”kindergarten”, where funny and 
unexpected things happen every day, and that excitement will probably translate 
itself into a show none of us can expect.
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hiphopin valta- ja vastavirta
Lähestyttäessä ensimmäisten hiphop-julkaisuiden kolmattakymmenettä vuosipäi-
vää genrelle ominainen keskustelu aitoudesta ja keinotekoisuudesta jatkuu. Samalla 
kotimainen Asa sekä pitkän linjan amerikkalaisyhtye The Roots osoittavat omilla 
tahoillaan, että tinkimätön linja ei ole välttämättä suosion esteenä. 

Vuonna 1979 julkaistu Sugarhill Gangin single Rapper’s Delight oli historiallinen 
tapaus. Kyseessä oli ensimmäinen kultaa myynyt hiphop-julkaisu, ensimmäinen ai-
noastaan kaksitoistatuumaisena vinyylinä saatavilla ollut single Yhdysvaltojen top 
40 -listalla, sekä myydyin kyseistä formaattia edustava julkaisu siihen mennessä.

Merkittävän levystä tekee myös sen herättämä keskustelu. New Yorkin 
hiphop-piirien puristit eivät katsoneet hyvällä markkinointihenkisesti kootun 
Sugarhill Gangin suosiota. ”Rap-amatööreistä” koostuneeseen kolmikkoon hen-
kilöityi jotain myös sittemmin hiphop-kulttuuriin niin olennaisesti pesiytynyttä; 
keskustelu aidosta ja keinotekoisesta, erottelu valtavirran ja vastavirran välillä. 
Hiphopin perustajiin kuuluivat DJ Kool Hercin ja Afrika Bambaataan kaltaiset 
nimet, Sugarhill Gang sen sijaan oli ”feikki” – ja kuitenkin nimi kaikkien huulilla, 
hiphopin ensimmäinen suuri levytetty menestystarina.

Kolmenkymmenen vuoden ikää lähestyvä hiphopin julkaisuhistoria pitää si-
sällään lukemattoman määrän mielipiteitä jakavia levytyksiä. Kiinteäksi osaksi 
valtavirtaa muodostunut genre saa jatkuvasti kritiikkiä sekä ulkopuolelta että sisä-
piiristä. Tavallisimpia keskustelunaiheita ovat väkivaltaa, seksismiä ja dekadent-
tia elämää pursuavat gangsta-lyriikat, sekä alusta asti säilynyt debatti aitouden ja 
keinotekoisuuden määritelmistä. Hiphop ei poikkea muusta rahantekokoneistoksi 
valjastetusta taiteesta: suurimman medianäkyvyyden saavuttaneet artistit ovat 
helppoja maalitauluja asiantuntevuudeltaan vaihteleville kriitikoille. Katveeseen 
jääneet taiteilijat puolestaan ovat usein syystäkin ärtyneitä vallitsevasta asetelmas-
ta ja haastavamman hiphopin verrattain puutteellisesta esillepanosta.

Flow08 esittelee sekä kotimaista että amerikkalaista hiphop-osaamista val-
tavirran tuolta puolen. Philadelphialainen The Roots sekä paikallinen Asa eivät 
kumpikaan antaudu ajopuiksi genrensä trendien kääntyileviin pyörteisiin. Vasta-
virtaa artistit edustavat hieman eri kriteerein.

Asa on kaksikosta selkeämmin yhteiskuntakriittinen. Vuonna 2001 debyyt-

tialbumillaan Punainen tiili yleiseen tietoisuuteen noussut lyyrikko on tunnettu 
vahvasti vasemmistolaisista sanoituksistaan. Suosion este se ei ole ollut. Uusi 
omakustanteena julkaistu levy Loppuasukas debytoi Suomen virallisen listan nel-
jännellä sijalla. 

Vuonna 1987 perustettu The Roots on vaalinut hiphopille epätyypillistä bändi-
ideologiaa uransa alusta asti. Tasaisesti yli 200 keikan vuosivauhtia tahkonnut 
yhtye ei ole aina häikäissyt kantaaottavuudellaan, mutta jotain laatukontrollista ja 
valtavirtaa usein leimaavan kertakäyttöisyyden vastustamisesta kertoo rumpali/
tuottaja Ahmir ”Questlove” Thompsonin kommentti uutuusalbumin Rising 
Down kynnyksellä: ”Haluan olla ensimmäinen rap-artisti jonka kymmenes albumi 
on oikeasti hyvä.”

the many shades oF hiphop
Released in 1979, ‘Rapper’s Delight’ by the Sugarhill Gang was a significant piece of 
vinyl. It was hiphop’s first recorded success story. Equally important was the contro-
versy it aroused.

The reason for such a  debate was the topic of authenticity so relevant in hiphop 
for nearly 30 years and counting – Sugarhill Gang was essentially a pop group. Their 
sudden success did not set well with those who felt they were cut short early on in the 
rap game. To this day, artists who are left out of the spotlight due to “lack of market-
ability” are found expressing feelings of bitterness, often quite rightfully so. Elsewhere, 
mainstream acts serve as sitting ducks for critics of varying expertise. Flow08 stages 
two hiphop acts who have followed their own path into success. 

Helsinki resident Asa decided to stop working with major record labels after his show-
stopping debut in 2001, and to publish his records himself instead. It seems remarkable, 
then, that his new album “Loppuasukas” debuted at number four in the Finnish chart.

Philadelphia’s The Roots have been a tight unit since 1987. Constantly doing over 
200 gigs per year, The Roots are a band in the real sense of the word, performing with 
a large live ensemble. As producer-drummer Ahmir “Questlove” Thompson put it on 
the eve of the release of their latest effort “Rising Down”: “I want to be the first rap art-
ist to actually make a good tenth record.”

Matti Nives
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soul silloin ja nyt
Soul on kulkenut pitkän matkan 1950-luvulta nykyaikaan. Flow’ssa nähdään sekä klas-
sista että uutta soulia. Martha Reeves tuo tuulahduksen Motownin kultavuosilta, ja 
alan uudistaja Jamie Lidell osoittaa että soul on yhä ajankohtaista musiikkia. Soul-
ilmaisulle on velkaa myös Marvin Gayen jäljillä oleva jazzlaulaja José James.

Soul syntyi Yhdysvalloissa 1950-luvulla, jolloin rotuerottelu ja rasismi olivat vielä 
arkipäivää. Ray Charlesin ja James Brownin kaltaiset artistit olivat rhythm & 
bluesista, doowopista ja gospelista jalostuneen maallisen soul-musiikin pioneereja.

Soulin tärkeitä varhaisia keskuksia olivat Memphis, Chicago ja tärkeimpänä 
Detroit, jossa Berry Gordy Jr. perusti Motown-levy-yhtiön vuonna 1958. Kepeä 
Motown-soul mullisti nopeasti amerikkalaisen populaarimusiikin, ja sen tunnus-

omainen soundi ylitti myös roturajat. 1960-luvusta tuli soulin vuosikymmen.
Laulaja Martha Reeves oli yksi Motownin ydinartisteista. Yhdessä The 

Vandellas -yhtyeensä kanssa hän levytti joukon soulin perusteoksia 1960-luvun 
loppuvuosina: (Love Is Like A) Heat Wave, Dancing in the Street, Nowhere to Run 
ja monia muita. 1970-luvun edetessä disko vei monelta soul-laulajalta leivän, ja 
myös Martha Reeves & The Vandellas lopetti esiintymisen vuonna 1972.

Yhtyeensä hajoamisen jälkeen Martha Reeves teki pitkään soolouraa. Hän 
kokosi ryhmänsä uudelleen 1990-luvulla ja on sen jälkeen keikkaillut ahkerasti 
vanhan koulun soul-musiikin ystävien iloksi.

Motown-klassikkonsa on kuunnellut myös brittiläinen Jamie Lidell, jonka 
musiikissa on vahvasti läsnä menneiden vuosikymmenien musta soul. Tuoreella 
Jim-albumillaan Lidell ei kuitenkaan ole tyytynyt pelkkään soul-retroiluun.

Paitsi laulajana myös ansioituneena tuottajana ja uusien äänimaailmojen 
etsijänä tunnettu Lidell hyödyntää levyllään ennakkoluulottomasti esimerkiksi 
beatboksausta. Samalla hän tulee todistaneeksi, että puolivuosisatainen soul on 
yhä ajankohtaista musiikkia. ”En ole yrittänyt kätkeä vaikutteitani. Rakastan tätä 
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musiikkia”, Lidell on todennut.
Soul-ilmaisulle on velkaa myös brooklyniläinen jazzlaulaja José James, jonka 

debyyttialbumi The Dreamer lukeutuu kuluvan vuoden tyylikkäimpiin julkai-
suihin. Taustallaan José Jamesilla on vain akustinen pianotrio. Nuoren laulajan 
vahvuutena on karismaattinen ääni ja juureva, sielukkuuden ytimeen osuva tul-
kinnan lahja.

José Jamesin musiikissa on samanlaista ajattomuutta kuin Marvin Gayen, 
Terry Callierin ja Mark Murphyn vuosikymmenien takaisissa soulin ja jazzin 
historian merkkiteoksissa.

soul music past and present
Memphis, Chicago, Detroit; Ray Charles and James Brown; Berry Gordy Jr. 
and his Motown Records, established in 1958. Soul music surely has roots, and it has 
come a long way since the early days. 

Flow08 presents both classic and new soul at its finest. Martha Reeves embodies 
the spirit of the golden years of Motown. Together with her band, The Vandellas, 
Reeves recorded such soul cornerstones as ’(Love Is) Like a Heatwave’, ’Dancing In 
the Street’, and ’Nowhere to Run’, to name but a few. To the joy of all soul enthusi-
asts, Martha Reeves & The Vandellas returted in the 90’s and are back in full effect, 
showing us what old school soulful music is all about.

Jamie Lidell represents 21st Century soul at its most innovative form. Beatbox-
ing and postmodern soundscapes are evident on Lidell’s latest effort ”Jim” – along-
side pure and proper soul, of course. As Lidell himself puts is: ”I’m not trying to hide 
my influences, I love soul music”. 

Jazz vocalist José James also displays a soulful approach not unlike that of 
Marvin Gaye, Terry Callier, or Mark Murphy. His music echoes a similar time-
less quality as that of his legendary predecessors. José James hits the spot with his 
charismatic and rootsy take on contemporary vocal jazz – with soul. 

 Risto Nevanlinna

helsinki  
rock city
Elektroninen musiikki elää Suomessa uutta 
kukoistuskautta. Viime vuosina se on ot-
tanut uusia muotoja ja saanut aikaan uusia 
kansainvälisiä verkostoja. Kokonaisia uusia 
musiikkityylejä on syntynyt. Erityisesti 
Helsingissä klubien elektronisen musiikin 
tarjonta on laajaa ja tasokasta. Oli kyse 
Baltimoresta tai dubstepistä, Helsinki on 
tiukasti ajan tasalla. Flow Festivalin ohjelma 
sisältää läpileikkauksen helsinkiläisestä 
klubikulttuurista. Seuraavassa esitellään 
sen tekijöitä. 
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Drum’n’bassin ja UK garagen pohjalta syntynyt dubstep on brittiläinen ilmiö, 
mutta koko sen lyhyen olemassaolon ajan Suomi on ollut vahvasti kehityksessä 
mukana. Dubstepin suomalaispioneerit Tes La Rok ja Dead-O eivät ole ainoita 
kansainvälistä arvostusta nauttivia tekijöitä. Uusimman läpimurron takana on 
folk-sävyjä dubstepiin yhdistelevä Clouds. 

Dubstep ei siis alunperin ole omaa käsialaamme, mutta syntetisaattorien ujel-
tavasta äänestä nimensä saanut skweee on sitä taatusti. Suomalais-ruotsalaisen 
yhteistyön pohjalta kehkeytynyt musiikkityyli yhdistelee modernin R&B:n ja fun-
kin rytmejä elektron pelkistettyihin konesoundeihin. Flow’n ohella Harmönia-
levymerkin showcase nähdään tänä vuonna Barcelonan maineikkaalla Sónar-
festivaalilla.

Indien ja elektron saralla Helsingin ovat pitäneet kiinni tuoreimmissa soun-
deissa mm. uudet NOW!, Misf*ts ja Simcity 2000 -illat, jo pidempään pyörineitä 
Fag You! ja La Persé -klubeja unohtamatta. New Judas -levymerkki on kunnos-
tautunut väkevän nykyelektron viennissä, ykkösnyrkkeinään Pets On Prozac 
-yhtye sekä debyytti-EP:nsä keväällä julkaissut Huoratron.

Klubien ykköseksi on kiilannut hiphopin, housen ja dancehallin tuoreimpia 
olomuotoja sekoitteleva Top Billin, jonka kansainvälisyys ja kokonaisvaltaisuus 
ovat vertaansa vailla. Genrevapaaseen iloitteluun perustuvat klubi-illat ja hillittö-
mät remiksaukset ovat jo tuoneet DJ-kolmikolle Suomen parhaan klubin tittelin 
sekä lämmittelijän paikan M.I.A.:n kiertueella. 

Uusista elektronisen musiikin yhtyeistä parikymppisten helsinkiläisten Jesse 
ja Le Corps Mince de Françoise ovat valloittaneet mediaa tahoillaan. Jesse 
-duo takatukkineen ja tuulipukuineen komeili keväällä Rumban kannessa, ja 
Chicks on Speedin jalanjälkiä seuraava tyttökolmikko LCDMF niittää jo mainet-
ta netin musiikkiblogeissa, ennen ensimmäistäkään virallista julkaisua.

Yhteistä tässä listatuille muusikoille, tuottajille, DJ:ille ja svengaleille, on se, että 
kaikki ovat vasta käynnistelemässä nousukiitoaan. Kotimaisen elektronisen musii-
kin tulevaisuudelta on siis lupa odottaa suuria. Nyt ei hävetä olla suomalainen.

helsinki rock city
Electronic music blossoms in Finland right now. During the past few years, it has 
occupied new forms and established new international connections. Whole new gen-
res of music have seen the light of day.

Finland’s capital and its largest city Helsinki is a hot pot of the country’s vivid 
club culture. Flow Festival presents some of the most interesting names in the con-
temporary Helsinki scene.

Tes La Rok and Dead-O are prime examples of local dubstep talent. While a 
distinctively British phenomenon, dubstep has already for a while enjoyed Finnish 
success stories in these internationally recognised artists. Skweee, on the other hand, 
is something truly Nordic. Born out of collaborations between Finnish and Swedish 
artists, skweee fuses together the rhythmic patters of modern R&B and funk with the 
sounds of electro. At the forefront of skweee is Helsinki’s Harmönia label, showcas-
ing the best of the genre at Flow08.

Indie and electro are well represented on the map of Helsinki’s club scene. Club 
nights such as NOW!, Misf*ts, Sim City 2000, Fag You!, and La Persé champion these 
sounds regularly and attain a loyal following. Huoratron is a fine representative of 
contemporary electronic excellence in Finland in the Flow line up, alongside young 
newcomers Jesse and Le Corps Mince de Françoise.

Billed on top of the scene at the moment is Top Billin, a massively successful 
night at Redrum, one of the city’s premiere club venues. The three Top Billin DJs are 
internationally renowned for their knack at blending together hiphop, house, dance-
hall, Baltimore, and more. They can also take pride in their own twelve-inch single 
releases, and recently, the opening slot on M.I.A.’s tour. 

What is exceptional in these up-and-coming artists from Helsinki is the fact that 
they are each just only getting started. Thus, you don’t necessarily have to find a 
sauna to catch the heat up North, just try one of these acts at Flow08.

Erkko Lehtinen
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Suomalainen musiikki näyttäytyy Flow’ssa elektronisen tanssimusiikin eri muotojen 
ohella myös juurevana ja orgaanisena. Omanlaistaan luomusoundia tekevät suomi-
reggaen viimeisin toivo Raappana, monipuolinen Reino & The Rhinos, sekä vaka- 
vampia aiheita ja synkempiä tunnelmia persoonallisessa musiikissaan pyörittelevä 
laulaja-lauluntekijä Joose Keskitalo.

Kotimaisen elektronisen tanssimusiikin rinnalla elää vahvana suomalaisesta 
arjesta innoittuva orgaaninen tanssimusiikki. Yksi tämän luomusoundiksi kutsu-
tun laajan tyylisuunnan johtotähtiä oli 2000-luvun alussa vaikuttanut reggae-kol-
lektiivi Soul Captain Band.

Vuonna 2001 ilmestynyt Soul Captain Bandin debyyttialbumi Jokaiselle tulta 
raivasi tietä lukuisille kotimaisille reggae-artisteille. Yhteiskunnallisista aiheista 
laulaneessa yhtyeessä vaikutti Nopsajalan ja Jukka Pojan lisäksi tuottaja Bom-
mitommi, josta on sittemmin sukeutunut eräs kotimaisen ”luomureggaen” kan-
tavista voimista. Myöhemmin hajonneesta yhtyeestä jalostui osuvasti nimetty 
Komposti Soundsystem.

Bommitommin ja reggaelaulaja Raappanan yhteistyön ensimmäinen hedelmä, 
viime vuonna ilmestynyt Raappanan debyyttialbumi Päivä on nuori jatkoi Soul 
Captain Bandin sytyttämää luomusoundin perinnettä. Raappana koskettelee le-
vyllään arkisia aiheita, rytmit vaihtuvat luontevasti 1980-lukulaisesta Roots Radics 
-tyylistä hiphop-vaikutteiseen dancehalliin. Digitaalisten rytmien rinnalla soivat 
perinteiset soittimet ja levyä hallitsee vapautunut sekä orgaaninen tunnelma.

Yksi Raappanan levyllä vierailevista muusikoista on näyttelijänä ja perkussio-
nistina tunnettu Reino Nordin. Kuluvan vuoden keväällä Nordin debytoi myös 
laulajana ja biisintekijänä. Reino & The Rhinos -nimellä julkaistu kepeästi rullaa-
va albumi Tähän tyyliin on löytänyt inspiraationsa monelta suunnalta, ainakin 
soulista, bossa novasta ja jamaikalaisesta musiikista – sekä J. Karjalaisesta! 
Bommitommi on mukana levyllä tuottajana ja osa muusikoista on tuttuja jo Soul 
Captain Bandin ajoilta.

Kokonaan omilla teillään kulkee savonlinnalainen laulaja-lauluntekijä Joose 
Keskitalo. Hänen paatoksellisessa ja hyvin persoonallisessa musiikissaan on 
paljon samaa kuin Jaakko Löytyn 1970-luvun rosoisessa gospel-folkissa, mutta 
äkkiseltään hyvin vähän yhteyttä esimerkiksi Reino & The Rhinosiin tai Raappa-
naan. Pinnan alta yhteneväisyyksiä löytyy enemmän. Joosen, Reinon ja Raappa-
nan ilmaisu kuulostaa erehtymättömän suomalaiselta, vaikka jokaisella onkin 
aivan oma tyylinsä.

luomusoundin 
lähettiläät
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homegrown organic sounds
The Finnish music scene features a host of artists making vital roots influenced 
organic music. This is evident at Flow08 as well. The newly crowned king of Finn-
ish reggae, Raappana, ”Suomi soul” newcomer Reino & The Rhinos, and darkly 
toned folk prodigy Joose Keskitalo serve as fine examples.

A distinct feature of the new wave of so called ”homegrown sounds” in contem-
porary Finnish music is its strong tie with everyday life as perceived on the local 
level. This brand of organic yet often highly danceable sound was championed in the 
early 2000’s by the successful reggae group Soul Captain Band. Their producer 
Bommitommi is currently one of the leading lights in the loose organic movement 
displaying some serious momentum.

Bommitommi produced singjay Raappana’s debut ”Päivä on nuori” in 2007. 
The record cannily blends together 1980’s-influenced Roots Radics style with urban 
dancehall, and fuses the organic with the electronic. One of the artists making an 
appearance on the album, the actor-percussionist turned singer-songwriter Reino 
Nordin, is also present in the Flow08 artist roster. His new group Reino & The Rhi-
nos fittingly displays the playful innovation at the heart of the best of new organic 
music from Finland.

Joose Keskitalo is another story. Grim visions abound, his highly personal gospel-
influenced folk seems to have very little in common with the aforementioned artists’ 
creative output. When digging deeper, one is able to find a unifying undertone; an 
undefinable Finnish touch, perhaps. 

Risto Nevanlinna

malja teknolle
Joukko suomalaisen elektronisen musiikin ykkösnimiä viettää Flow’ssa taiteilijajuhlaan-
sa – Imatran Voima täyttää kymmenen vuotta, Mr Velcro Fastener viisitoista ja Jori 
Hulkkonen juhlii jo kahdettakymmenettä vuottaan muusikkona. Flow onnittelee! Juh-
lapuheen pitää louhinnan lomassa itseoikeutetusti Imatran Voiman Perzza. 

Sinisiin pahvikansiin pakattu laserlevy muistuttaa japanilaisen elektroniikkajätin 
mainosjulkaisua. Sisältö on riivaavaa piipitystä ja elämästä vieraantunutta autistista 
jumputusta.

Levy on Panasonicin Vakio ja vuosi 1995.
Tuosta kohtaamisesta sai alkunsa oma horjuva odysseiani suomalaisen tamppaus-

musiikin rintamalla, kompuroiva vaellus sivistyksen juoksuhaudoissa.
Matkan varrelle on mahtunut hankalia tullimiehiä, hajonneita syntetisaattoreita, 

pompöösejä hotelleja, kristallinkirkkaita nousuhumalia ja sysimustia krapuloita. Ja mi-
kä tärkeintä: veljeyttä, hengenpaloa ja jopa satunnaista yhteisymmärrystäkin. Parhaiten 
suomalaisen teknon hengenelämää kuvastavat Mono Junkin perinteiset jatkotarjoilut: 
pirtua jäävedellä ja makaronia sinapilla. Tai ehkä satunnaisen reivaajan kommentti tis-
kijukkailustani turkulaisessa salakapakassa: ”Kyl mää tiäsi et toi Pertsa soittaa gettoo, 
mut emmää ois uskonu et se soittaa näi vitu gettoo”. Kunnon tekno on kuin tekijänsä: 
outo ja lapsekas, mutta loputtoman kekseliäs. Tervetuloa louhimaan maljakkoa. Älkää-
kä unohtako mennä katsomaan DJ Funkin keikkaa. Dance Mania 4 Life!   

Helsingissä keväällä 2008,
Randy Barracuda a.k.a. DJ PERZZA # 1, Imatran Voima

a toast to Finnish techno
A number of key players in the Finnish electronic music scene are celebrating their ca-
reer anniversaries at Flow08. Imatran Voima has been in the business for ten years, 
Mr Velcro Fastener for fifteen, and Jori Hulkkonen clocks up a full twenty.

As DJ Perzza from Imatran Voima states: ”Good Techno reflects its creator; it’s 
strange and naïve, yet at the same time endlessly innovative”.

Flow Festival congratulates these scene stalwarts for their fine accomplishments!
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yhdestä soinnusta veistetty
Harvinaisen livekeikan Flow’ssa tekevä Robert Hood sekä uuden trionsa kanssa 
saapuva Moritz von Oswald ovat minimalistisen teknon pioneereja. Riisutun este-
tiikan mestarit tekevät kiehtovaa musiikkia yksinkertaisista elementeistä – hypnoot-
tinen rytmi ei vaadi välttämättä seurakseen kuin yhden soinnun.

Jos leirinuotiolla kitaristi rämpyttäisi soittimellaan pelkkää A-mollia, päätyisi 
kitara todennäköisesti nuolemaan liekkejä. Paitsi että kyseinen sointu virittäisi il-
taan alavireisen tunnelman, puuttuisi musiikista myös totuttu sointukierto, joka 
tuo lauluihin vaihtelua. Teknomusiikkiin yksi molli kuitenkin riittää. Lohdutto-
muus ja puuduttavuus kuuluvat sen estetiikkaan.

Soittajastaan riippuen mollisointu voi ilmaista erilaisia tunnetiloja. Se voidaan 
liittää esimerkiksi suruun, tuskaan tai aggressioon. Mollisointu kuulostaa surullisel-
ta kuitenkin vain länsimaisessa kulttuurissa varttuneiden korvissa. Surullisia satuja 
on kuorrutettu mollivoittoisilla sävellajeilla ja näin mielleyhtymä on vahvistunut.

Sekä Maurizio (Moritz von Oswald) että Robert Hood ovat mestareita yhden 
mollisoinnun musiikissa. Lähestymistavoissa on silti suuria eroja. Moritz von Os-
wald luo ääniarkkitehtuuria, joka perustuu pitkälti soinnun voimakkuuden vaih-
teluun ja kaiutukseen. Lisää variaatiota saadaan erilaisilla suotimilla ja efekteillä. 
Von Oswald on ilmaisussaan hillitty ja melankolinen.

Robert Hood luottaa mollisoinnun primitiivisempään puoleen. Se käyttäytyy 
kappaleissa enemmänkin rytmisenä elementtinä ja edustaa sekä energiaa että tu-

kahdutettua aggressiota. Hood paukuttaa bassorumpua, jota sointu säestää.
On parasta unohtaa ennakkoluulot mollia kohtaan. Sen soidessa voi hymyillä 

ja pitää hauskaa.

one chord wonders
Flow08 artists Robert Hood and Moritz von Oswald are both pioneers of mini-
mal techno. Understanding that even one single chord can be enough when used in 
the right way is the key to grasping the spare aesthetics of their sound. Whereas pop 
music at large usually relies on alternate chord patterns, rhythmically persuasive 
hypnotic techno blossoms with so much less.

When talking about chords, the A minor is a good example. Should there be a 
campfire troubadour trying to get by with just that one particular chord tradition-
ally used in setting a melancholy tone in pop, there would surely be trouble in sight. 
The instrument’s faith would probably bear a relation to Jimi Hendrix’s stage antics, 
yet the mood would be signifigantly gloomier. 

Techno, however, is a different story. Our two artists discussed here also differ 
from each other as well. Moritz von Oswald (aka Maurizio) uses dynamic variations 
and echo to create vast soundscapes from spare material. Robert Hood relies on more 
primitive ways to get the most out of his chord. Energy and passive aggression reside 
in the strong rhythm patterns, in which the chord used is left a mere supporting role. 

Juho Kahilainen
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love on  
the Beat
Ranskalainen Sébastien Tellier vaihtaa genreä kuin sukkia, osallistuu Euroviisuihin 
ja tekee tosissaan vaikka eroottista diskoa – vähän kuin punan poskille tuovasta Je 
t’aime... moi non plus -hitistään tunnettu Serge Gainsbourg, jonka sävellys voitti 
Euroviisut vuonna 1965.

Sébastien Tellier (s. 1975) rinnastetaan usein Serge Gainsbourgiin (1928–1991). 
Tyylin lisäksi molemmat ranskalaismuusikot taitavat musiikissa lajin kuin lajin – 
ja sekä Tellier että Gainsbourg ovat kiinnostuneita seksistä.

Gainsbourg käsitteli aihetta mm. vuonna 1971 ilmestyneellä konseptialbumil-
laan Histoire de Melody Nelson, joka kertoi Lolita-henkisen juonellisen tarinan 
keski-ikäisen ranskalaismiehen suhteesta nuoreen englantilaiseen tyttöön. Telli-
erin lähestymistapa on siloisempi.

Herrasmies Sébastien Tellier neuvoo kuuntelemaan uutta Sexuality-albumiaan 
samppanjapullon ääressä yhdessä rakkaan kanssa. Levy alkaa rauhallisesti sykkiväl-
lä Roche-kappaleella ja ranskaksi laulava Tellier kuulostaa nuorelta Gainsbourgilta. 
Kuultu on helppo yhdistää nettihaun kärkitulokseen hakusanalla Sébastien Tellier: 
”... is an extremely personal and intimate artist.” Herkkä Elle vie mennessään.

Daft Punkin Guy-Manuel de Homem-Christon tuottama albumi on eroottista 
diskoa, ja silti ihan totista musiikkia. Levy on erilainen kuin Sébastien Tellierin aikai-
semmat tuotokset, jotka nekin poikkeavat toisistaan. Politics (2004) oli kokeilu maail-
manmusiikin parissa, ja Sessionsille (2006) Tellier levytti hiteistään akustiset versiot. 
Hiteistä suurin oli alun perin rumpali Tony Allenin kanssa esitetty La Ritournelle.

Siinä missä Serge Gainsbourgin sävellyksiä on kuultu Euroviisuissa muiden 
esittäminä, Sébastien Tellier osallistui tänä vuonna kilpailuun itse kappaleellaan 
Divine. Idolinsa jäljillä Tellier teki hiljattain myös elokuvamusiikkidebyyttinsä 
Mr. Oizon ja SebastiAnin kanssa Steak-soundtrackilla.

Karvainen muusikko esiintyy Helsingissä ranskalaisen rakastajan rutiinilla. 
Sanojensa mukaan rahvaanomaisen R&B-romantiikan sijaan Tellier keskittyy 
herkkäsydämisiin viettelijöihin ja urheiluasuihin.

love on the Beat
Sébastien Tellier (born 1975) is often placed next to his fellow countryman Serge 
Gainsbourg (1928–1991). Indeed, both of these French artists possess the features of 
musical chameleons, and both of them are very interested in sex as a topic in their art.

Gainsbourg’s ”Histoire de Melody Nelson” (1971) is a concept album about a 
Frenchman’s intimate affair with a young English girl. Tellier’s is an approach 
slighlty less graphic. Sébastien Tellier, the gentleman that he is, instructs the prospec-
tive listeners of his new album ”Sexuality” to share a bottle of champagne with their 
nearest and dearest while dropping the needle on the groove.

”Sexuality” is erotic disco produced by Daft Punk’s Guy-Manuel de Homen-
Christo. That being sad, it is also music to be taken serioisly. The album differs from Tell-
ier’s previous opuses, the world music influenced ”Politics” (2004), and the delicate ”Ses-
sions” (2006). The latter features Tellier’s hits as acoustic interpretations, the biggest one 
of his hits being ’La Ritournelle’, initially performed with afrobeat drummer Tony Allen.

While Serge Gainsbourg was featured in the Eurovision song contest as a com-
poser, Tellier took things a step further this year and participated himself with his 
own composition ’Divine’. He also followed Gainsbourg, his idol, into the world of film 
scores on the soundtrack for the movie Steak. As far as romantic tastes go, Tellier 
opts for sensitive seductresses and sensual sportswear.

Jenna Sutela
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perjantai / Friday
päälava / main stage
Múm (IS)
Kokeellisen elektronisen musiikin ja popin edelläkävijän Múmin musiikissa  
vahvat melodiat kohtaavat taianomaisen kyvyn yhdistellä analogista ja digitaa-
lista teknologiaa.

Icelandic Múm plays an assortment of instruments and percussion alongside 
crisply programmed electronic beats and sounds.

Jamie Lidell (UK)
Karismaattinen Jamie Lidell on postmoderni soul-artisti, joka yhdistelee juure-
vaa soulia elektronisiin sävyihin sekä riemastuttaa kaaoksen ja järjestyksen rajo-
ja koettelevilla livekeikoillaan. 

Charismatic Jamie Lidell is a postmodern soul artist, whose live shows are an in-
famously exhilarating experience, with the artist performing on the edges of control 
and chaos. 

Kings Of Convenience (NOR)
Jo vuosikaudet hienovaraisella folk-sävytteisellä in-
diepopillaan hurmannut norjalaisduo tekee parhail-
laan paluuta uuden albumin merkeissä.

The Norwegian duo, known for their sophisticated 
brand of folk-tinged indie pop, is currently planning a 
welcome return with a new album.

Asa & Jätkäjätkät
Yhdeksänhenkisen Jätkäjätkät-yhtyeensä kanssa Suomen arvostetuin agit-räp-
päri Asa loihtii ilmoille hulvattoman sekoituksen folk-räppiä, mustalaismusiikkia 
ja mahtipontista jazzia.

With his nine-piece live band, Finland’s top ranking agit rapper Asa showcases a 
unique, hilarious, and insightful mixture of hiphop, folk, gypsy music and jazz.

teltta / tent stage
Crystal Castles (CAN)
Juuri debyyttinsä julkaissut, rajuista keikoistaan ja oma-
peräisestä pelisoundeja punkiin yhdistelevästä soundis-
taan tunnettu kanadalainen elektroduo Crystal Castles on 
tämän hetken kuumimpia indiebändejä.

Hot on the heels of their debut album, Canadian electro 
duo Crystal Castles is one of the choice indie bands at the 
moment. They are famous for their unique sound and un-
compromising live shows. 

Christian Prommer’s Drumlesson (GER)
Drumlesson on yksi orgaanisen klubimusiikin ajankohtaisimmista aluevaltauksista, jos-
sa elektronisen musiikin kuolemattomat sävellykset nuortuvat tanssijazz-revittelyiksi.

Forging the classics of electronic music into unadulterated dancefloor jazz tracks, Drum-
lesson is one of the most significant new concepts in the field of organic club music right now. 

22-Pistepirkko
22-Pistepirkko on suomalaisen rockin omaperäisin suuruus, jonka garagerockia, 
elektronista poppia ja bluesia sekoittava soundi on saanut osakseen kulttisuosiota 
ympäri Eurooppaa.

One of the most legendary Finnish bands, 22-Pistepirkko have risen from cult heroes to chart 
toppers and gone from straight-up rock to country,  from blues to electronics, and beyond.

Jesse
Helsinkiläinen Jesse on noussut omintakeisen instrumentaalielektronsa sekä omape-
räisen taustatarinansa ja hillittömän tyylinsä myötä yhdeksi viime aikojen puhutuim-
mista uusista yhtyeistä. 

Jesse, a new group from Helsinki, has taken the local Electro scene by storm. Whether to-
tally tongue-in-cheek or just halfway through, Jesse is here. They’re causing quite a stir, too.

Le Corps Mince de Françoise
Jo ennen ensimmäistäkään julkaisua runsaasti huomiota kerännyt helsinkiläinen Le 
Corps Mince de Françoise edustaa kotimaisen elektronisen indien uusinta aaltoa. 

Already making waves both in the local scene and on the international level, Le Corps 
Mince de Françoise represent the new wave of electronic Finnish indie bands. 

Crystal Castles

Kings of Convenience
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voimala-kluBi / cluB voimala
M.A.N.D.Y. (GER)
M.A.N.D.Y, eli Patrick Bodmer ja Philipp Jung ovat nousseet nopeasti Euroopan 
house-tiskijukkien kärkikastiin ja suosituiksi remiksaajiksi.

M.A.N.D.Y., also known as Berliners Patrick Bodmer and Philipp Jung, is one of the 
most sought-after DJ duos in the contemporary German house scene.

Âme (GER)
Tuottaja-DJ -duo Âme on luonut housen ja teknon pohjalta oman, suoraan tanssi-
lattialle suunnatun soundinsa. Flow’ssa duosta esiintyy Kristian Beyer.

The German DJ and producer duo Âme has created a sound of their own, which 
embraces house and techno and is aimed directly at the dancefloor. 

Sebo K (GER)
Berliinin elektronisen musiikin piirien vakiokalustoon kuulu-
va Sebo K tunnetaan ykkösluokan selektorina, joka yhdistelee 
vaivattomasti klassista deep housea ja minimalistista teknoa.

Known as a first rate selector, effortlessly bridging the worlds 
of minimal techno and classic deep house, Sebo K has long been 
a key figure in Berlin’s electronic dance music community.

Kiki (FIN/GER)
Live-keikalla nähtävä berliiniläistynyt suomalaissyntyinen Joakim Ijäs alias DJ Ki-
ki lukeutuu Saksa-soundin nouseviin tähtiin. 

Performing live at Flow, Finnish born Berliner DJ Kiki is one of the top prospects in 
the comtemporary German electronic music scene. 

tiivistämö-kluBi / cluB tiivistämö
Caspa & Rusko (UK)
Dubstepin nimekkäimpiin lukeutuvat britti-DJ:t Caspa ja Rusko edustavat genren 
tanssilattiaystävällisempää laitaa.

Caspa and Rusko are an essential part of a new breed of British dubstep talent.

DJ Randall (UK)
Drum’n’ bassin legendoihin kuuluva DJ Randall on kasvattanut mainettaan puhtaasti 
miksaavana DJ:nä, jonka intohimo musiikkia kohtaan kuuluu jokaisella keikalla.

A drum ’n’ bass scene legend, DJ Randall has gained reputation as a technically tal-
ented DJ, whose boundless passion for music can be heard at every gig.

Harmönia pres. Masters Of Skweee!
Harmönia-levymerkin artistit esittelevät funkin ja nyky-R&B:n rytmejä elektron 
äänimaailmaan sekoittelevaa skweee-musiikkia.

Skweee has quickly became the “new sound of Scandinavia”. Finland’s Harmönia 
label is one of the standard bearers of the new sound.

Del & Boj Lucki
Skandinaavisen drum ‘n’ bassin kermaan kuuluvat Del ja Boj Lucki tunnetaan tyylejä 
yhdistelevistä seteistään, joissa yhdistyvät tarkka DJ-työskentely ja aito hauskanpito.

Considered among the best drum’n’bass DJs in Scandinavia, Del and Boj Lucki are 
known to mix different styles together effortlessly, while having great fun doing it.

Tes La Rok & Dead-O
Kansainvälistäkin mainetta niittäneet Tes La Rok ja DJ Dead-O lukeutuvat dubste-
pin pioneereihin Suomessa. 

Also noted internationally, Tes La Rok and DJ Dead-O rank among the top players 
at the burgeoning Finnish Dubstep scene. 

lauantai / saturday
päälava / main stage
The Roots (US)
Philadelphiasta ponnistava hiphop-ryhmä The Roots on ilmiö. Kuusihenkinen or-
kesteri on kotonaan lavalla, olivatpa kyseessä sitten puistobileet New Yorkissa tai 
kaupunkifestari Helsingissä.

The Roots is phenomenon unto itself. The influential, Grammy Award winning hip-
hop act from Philadelphia is famed for their organic sound and live instrumentation.

Sebo K
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CSS (BRA)
Brasilialainen CSS on noussut yhdeksi viime aikojen suo-
situimmista indieyhtyeistä. Bändin keikoissa on kiihkeää 
energisyyttä: tanssibileitä, urbaania sirkusta, silkkaa kaa-
osta – ja mukaansatempaavaa esiintymisen riemua.

Formed in 2003 in São Paulo, Brazil by a group of pop 
culture omnivores with an abiding thirst for good times, CSS 
has become one of the most respected indie bands around. 

Sébastien Tellier (FRA)
Serge Gainsbourgin jalanjälkiä seuraava Sébastien Tellier on koskettavista, tyylikkäis-
tä kappaleistaan tunnettu laulaja, lauluntekijä ja multi-instrumentalisti, joka yhdiste-
lee elektronista musiikkia, poppia ja diskoa ranskalaisella eleganssilla maustettuna.

Following in the footsteps of his fellow countryman Serge Gainsbourg, Sébastien 
Tellier is an exceptional singer, songwriter and multi-instrumentalist, who combines 
pop and disco in a way only the French can. 

Kuusumun Profeetta
Porilainen Kuusumun Profeetta kuuluu Suomen mielikuvituksellisimpiin yhtyei-
siin, jonka omintakeinen soundi koostuu jazzista, folkista, psykedeliasta, progres-
ta ja jopa hard rockista.

Kuusumun Profeetta has been one of the most innovative and imaginative forces 
in Finnish music for a while. They are well known for their hypnotic and unique live 
shows where everything beyond the element of surprise is unpredictable.

Raappana & Sound Explosion
Vuonna 2007 ensimmäisen pitkäsoittonsa Päivä on nuori julkaissut Raappana on 
noussut lyhyessä ajassa suomireggaen huipulle. 

After the release of his debut album in 2007, Raappana has dominated the Finnish 
reggae scene with a solid touch. 

Astrid Swan
Astrid Swan on yksi uusista kansainvälisesti kiinnostavista suomalaisista laulaja-
lauluntekijöistä. Uusi Spartan Picnic –albumi on kokeilevaa ja energistä lähestyen 
välillä sähköisempää bändi-ilmaisua.

A Finnish singer-songwriter who has taken an unexpected yet totally accomplished 
turn from mellow soundscapes towards edgy, more electric and band-based expression. 

teltta / tent stage
Detektivbyrån (SWE)
Ruotsalaisen Detektivbyrånin musiikki on yhdistel-
mä elektronista musiikkia ja folkia, jota bändi ku-
vailee itse ”melodiseksi plingplong -musiikiksi”.

Sweden´s Detektivbyrån perform their own per-
sonal mix of electronic and folk music, “melody driven 
pling-plong tunes” like they like to call it themselves. 

Joose Keskitalo ja Kolmas Maailmanpalo
Joose Keskitalon musiikissa yhdistyy folk, blues, sekä varhainen kansanmusiikki. 
Mies on itse kuvaillut sitä “kaiken tuotetun musiikin vastakohdaksi”. 

Joose Keskitalo, a young Finnish folk singer-songwriter is on the rise. Keskitalo’s  
music is, according to himself, ”the opposite of all production-oriented music”.

Huoratron
Huoratron on Aku Raskin testosteronia ja sähköä uhkuva yhden miehen voimalaitos, jon-
ka raju mutta mukaansatempaava elektro on riehaannuttanut yleisönsä jo vuosien ajan.

Huoratron is the musical solo project of Aku Raski, a bearded powerplant of a man. 
With his harsh yet incredibly danceable sounds he has been rocking dancefloors for years 
already.

DJ Anonymous
Lifesaver-levykaupan keskushahmona tunnettu Anonymous alias Sampo Axelsson 
on monipuolisuudestaan kuuluisa instituutio suomalaisessa klubimusiikissa.

Expert in Hiphop, Boogie, House, Disco, and almost everything else too, DJ Anony-
mous is an institution in Finnish club music. 

Eagle Boston (GER/FIN)
Salaperäinen Eagle Boston edustaa berliiniläisen uuden aallon, psykedelian ja elekt-
ron eturintamaa sumuisella otteellaan. Bändin nimen etymologia on hämärän peitos-
sa, mutta liittyy jollain tapaa aavikkomaisemaan.

A mysterious, Berlin-based new Finnish project, Eagle Boston represents the city’s 
varied soundscape in their own fuzzy way. Their biography reads as follows: ”They come 
from the desert, they stay in the desert”.

CSS © Roberta Ridolfi

Detektivbyrån © Karin Pettersson 
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Hidria Spacefolk
Vuonna 1999 perustettu helsinkiläis-somerolais-berliiniläinen Hidria Spefolk, sanojensa 
mukaan ”Suomen äkäisimmistä hipeistä” koostuva kollektiivi osaa pitää hauskaa lavalla.

Founded in 1999, Hidria Spacefolk is collective with roots in Helsinki, Somero and Ber-
lin. Expect a joyful performance from the self-proclaimed ”angriest hippies in Finland”.

TV Off
Helsinkiläistä uutta aaltoa edustavan TV Off -yhtyeen soundi ei ole tyylipuhdasta 
elektroa tai poppia sellaisenaan, vaan omaperäinen sekoitus molempia ja paljon 
muutakin.

Helsinki’s TV Off is a fresh project, whose sound isn’t really pure electro nor pop 
but flirts with both of the genres and many more – they leave their audience with the 
freedom of definition, should there even be one.

voimala-kluBi / cluB voimala
DJ Funk (US)
DJ Funk on elävä underground-legenda ja kulttimainetta naut-
tivan Chicago-soundin (ghetto house, ghetto tech, booty house, 
chicago house, chicago juke…) pioneereja.

Ghetto House icon DJ Funk grew up on the musically rich West 
Side of Chicago where he was exposed at an early age to dance music 
from Chicago, New York & Detroit. DJing professionally for over a dec-
ade now, DJ Funk has produced a ghetto house anthem after another.

DJ Eli Escobar (US)
Eli Escobar on tullut tunnetuksi ennen muuta monipuolisena DJ:nä. Tuottajana Es-
cobar on kunnostautunut hiphopin ja housen parissa.

New York native Eli Escobar is first and foremost known as a versatile DJ. The art-
ist describes his musical tastes as being “all over the place”, which is evident to anyone 
who has witnessed one his deeply eclectic DJ sets.

Massive B (US)
Massive B on New Yorkista ponnistava soundsystem, joka on noussut kovaan mai-
neeseen tarkkakorvaisena uusien kykyjen esille tuojana.

Massive B is a soundsystem which presents music and dancehall culture to the lis-
tening public in a unique and fun way packed with high energy and positive vibes. 

Top Billin DJs
DJ:t Sir Nenis, Fiskars ja Flipperi räjäyttävät tanssilattian yhdistelmällään baltimo-
rea, etelä-räppiä, dancehallia, ghetto-techiä, housea, nu ravea, aikuisrokkia, tai mitä 
tahansa muuta relevanttia soundia – jos se toimii tanssilattialla, se soitetaan.

Sir Nenis, Fiskars and Flipperi manage to pack virtually any floor with their hybrid of bal-
timore, dancehall, ghetto tech, house, new rave, AOR, or frankly, whatever they see fit to play.

tiivistämö-kluBi / cluB tiivistämö
Robert Hood (US)
Harvinaisen livekeikan Flow’ssa tekevä Robert Hood on minimalistisen Detroit-teknon 
johtohahmo, jonka levytykset ovat muovanneet teknomusiikin kehityksen suuntaviivoja.

Robert Hood, one of the key figures in the development of the highly influential De-
troit Techno sound, will perform a rare live set at Flow08.

Jori Hulkkonen
Suomalaisen elektronisen musiikin legenda Jori Hulkkonen juhlistaa Flow’ssa 
20-vuotista taiteilijantaivaltaan harvinaisella teknolive-keikallaan.

Jori Hulkkonen, a legend of the Finnish electronic music scene, celebrates the 20th 
anniversary of his magnificent career at Flow08.

Mr Velcro Fastener
Mr Velcro Fastener teki huippuluokan elektroa jo kauan ennen kun siitä tuli muotia. 
15-vuotistaiteilijajuhlaansa viettävä duo on yksi pitkäikäisimmistä konemusiikkiryh-
mistä Suomessa – ja edelleen mitä parhaimmassa iskussa.

Mr Velcro Fastener were producing top-notch electro well before the revival which 
brought everyone on to it. This year marks the duo’s 15th anniversary in the business, 
making them one of the longest standing entities in Finnish electronic music.

Imatran Voima
Kymmenvuotisen taipaleensa aikana Imatran Voima on ehtinyt tehdä napakkaa 
Miami bass -vaikutteista elektroa, samplata Hakaniemen Kelan vuoronumeroauto-
maattia ja esiintyä yhdessä Pate Mustajärven kanssa.
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During its ten years of existence, Imatran Voima has managed to produce their trade-
mark edgy Miami Bass influenced electro, sample the queuing number machine of the 
Social Insurance Institution of Finland and experiment with futuristic R&B styles.

Samuli Kemppi
Samuli Kemppi, deep house –duo Sam & Gigin toinen puolisko, on nousemassa 
esiin vähäeleisen teknon merkittävänä tuottajahahmona.

Samuli Kemppi, also known from the deep house duo Sam & Gigi, is making waves 
with his own brand of stripped down techno sounds.

Artificial Latvamäki
Oululaislähtöinen Aki Latvamäki on noussut kotimaisen teknon suurten lupausten 
joukkoon. IDM, tekno ja kaikki niihin liittyvä sulautuu Latvamäen käsittelyssä va-
paasti soljuvaksi ja monipuoliseksi tasabiittisoundiksi.

Aki Latvamäki hails from the city of Oulu. With releases on Curle and Cocoon 
among others and DJ support from the likes of Sven Väth and Ellen Allien, he is one of 
Finland’s most talented up-and-coming techno producers.

sunnuntai / sunday
päälava / main stage
Martha Reeves & The Vandellas (US)
Legendaarisen Motown-levymerkin 1960-luvun menestyksekkäimpiin artisteihin 
lukeutuva Martha Reeves & The Vandellas on palannut näyttääkseen miltä oikeasti 
sielukas musiikki kuulostaa.

Martha Reeves & The Vandellas were among the most successful groups in the Motown 
roster in 1960’s. Now they’re back and ready to show us what true soul music is all about.

Señor Coconut and His Orchestra  
feat. Argenis Brito (CHL/GER)
Señor Coconut tunnetaan kekseliään tarttuvista elektronisis-
ta big band -lattarisovituksistaan, jotka ovat riemastuttaneet 
jo vuosikaudet konserttilavoilla ympäri maailman.

Señor Coconut is known for his electronic-tinged big band 

arrangements of pop songs – and their fabulously joyful live performances. 

The Five Corners Quintet
Klubijazzin edelläkävijä ja Suomi-jazzin kansainvälinen menestystarina esittelee tule-
van kakkosalbuminsa materiaalia tarjoten näyteikkunan postmodernin jazzin lähitu-
levaisuuden suuntaviivoihin.

Trail blazer in club-friendly contemporary jazz, the most internationally successful 
Finnish jazz band of all time, and one of the most highly-rated names in the European 
jazz circuit during the past couple of years, The Five Corners Quintet are ready to show-
case material from their upcoming album.

Reino & The Rhinos
Reino Nordin heilahtaa valkokankaalta suomenkielisen soul-musiikin pariin. The Rhinos -yh-
tyeen kanssa hän on valmiina viemään vakuuttavan Suomi-soul -visionsa esiintymislavoille.

Reino Nordin, previously better known in Finland as an actor, debuted recently with 
the album “Tähän tyyliin”, which has already made him a worthy candidate for being the 
most notable newcomer in the Finnish organic grooves scene this year.

teltta / tent stage
Ane Brun (NOR)
Ane Brun on Tukholmaan kotiutunut uuden polven norjalainen singer-songwriter, 
jonka viides albumi Changing of the Seasons julkaistiin hiljattain.

Ane Brun is a singer-songwriter and guitarist originally from Norway, now residing in 
Stockholm, Sweden.

José James (US)
Newyorkilaisvokalisti José Jamesin sielukas, tummaääninen ja näkemyksellinen  
ilmaisu päivittää jazz-laulun perinteen kerralla uudelle vuosituhannelle – tyylillä.

Rising New York jazz vocalist José James is defining a new direction in contemporary 
vocal jazz, combining urban blues, hiphop, soul and straight-ahead jazz. 

Moritz von Oswald trio (GER) (feat. Vladislav Delay)
Moritz von Oswald trion viitekehyksenä toimii dubin, afrobeatin ja electronican 
ennalta-arvaamaton yhdistelmä. Kolmikon hypnoottinen live-tekno rakentuu hieno-
varaisten detaljien ja improvisaation varaan saaden oman lisänsä Vladislav Delayn 
metalliperkussioista.

Yksi sunnuntain pääesiintyjistä julkistetaan 10.7.
One of Sunday’s headliners will be announced on July 10.
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The Moritz von Oswald trio brings together acclaimed artists Moritz von Oswald 
(Basic Channel), Max Loderbauer (Sun Electric, NSI), and Vladislav Delay (aka Luomo, 
Uusitalo) in a unique live performance project.

Plutonium 74
Plutonium 74 julkaisi debyyttialbuminsa Pasilasta Kallioon vuonna 2003. Sittemmin 
kahdeksanhenkinen live-yhtye on kasvattanut fanilaumaansa vaivattoman oloisesti 
energisen lavameininkinsä myötä.

Since their debut in 2003, the Helsinki based eight-piece Plutonium 74 has effortlessly 
expanded their fan base with the aid of their energetic stage presence.

Astro Can Caravan
Astro Can Caravan on avarudellisia sävyjä musiikissaan taajaan viljelevä jazz-kollektiivi, 
jota luotsaavat Otto Eskelinen, Tomi Kosonen, sekä Pharaoh Pirttikangas. Lavalla on tilan-
teesta riippen 8–20 soittajaa, joten yhtyeen äänimaailmasta eivät variaatiot lopu kesken. 

Astro Can Caravan is a space age jazz collective led by Otto Eskelinen, Tomi Kosonen 
and Pharaoh Pirttikangs. Their core group consists of ca. 5 persons, while the concert 
line up varies between 8 and 20 persons. 

muut
VJFinland
Aiempien vuosien tapaan Flow panostaa VJ-kulttuurin esille tuomiseen. VJFinland 
on visuaalisen alan tekijöiden yhteisö, joka tuo Flow’hun visuaalisen kulttuurin koti-
maisia kärkinimiä ja ulkomaisia vieraita.

The visual collective, VJFinland, will be a part of creating an extraordinary festival 
event by introducing a selection of forward-looking Finnish and top-notch interna-
tional visual artists.

Matti Jykylä / Sun Effects
Flow’n valosuunnittelusta vastaa valosuunnittelija-visualisti Matti Jykylä. Jykylä on 
toiminut jo vuosikymmenen ajan valosuunnittelun kehittäjänä ja suunnannäyttäjänä 
Suomessa. Hänet tunnetaan muun muassa useista nykytanssiteostenvalaistuksista.

The lighting at Flow08 is designed by Matti Jykylä. For already a decade,  Jykylä has 
been one of the main figures in Finnish entertainment lighting. His CV includes lighting 
design for various festival events and performing arts projects.

kartta / map
YTV:n reittiopas
Metropolitan Helsinki
journey planner
www.reittiopas.com

 
Sisäänkäynti / Entrance: Kaasutehtaankatu 1
Metro: Kalasatama
Lähin bussipysäkki / Closest bus stop:  
Sörnäisten rantatiellä / On Sörnäisten rantatie, bussit / buses 16, 68, 85N, 86N, 
90N, 92N, 94N, 95N, 96N, 97N. N-tunnuksella varusteut bussit ovat yölinjoja, jot-
ka eivät liikennöi päiväsaikaan. Buses marked with an ”N” only run at night.
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Festari-inFo / Festival inFo 
Tapahtumapaikka / Venue: Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1, Helsinki
Aukioloajat / Opening hours: Pe/Fri 15.8. 17–04, La/Sat 16.8. 14–04, Su/Sun 17.8. 14–00
Ikäraja / Age limit: 18. Sunnuntaina alle 10 v. pikkulapset ovat tervetulleita tapah-
tumaan huoltajan seurassa ilmaiseksi. / On Sunday, children 10 years old or younger 
are welcome to visit the festival free of charge when accompanied by their parents.  

Lippujen hinnat / Tickets
Yhden päivän liput / Single day tickets:  
Pe/Fri 15.8.  40 €  |  La/Sat 16.8.  45 €  |  Su/Sun 17.8.  40 €
Kahden päivän liput / Two day tickets:
Pe + La / Fri + Sat  65 €  |  Pe + Su / Fri + Sun  60 €  |  La + Su / Sat + Sun  65 €
Kolmen päivän lippu / Three day ticket:  80 €
Kahden ja kolmen päivän liput vaihdetaan ovella rannekkeeseen.
Tickets for two and three days will be changed for wristbands at the door. 
 
Lipunmyyntipisteet / Box offices

Tiketti: Urho Kekkosen katu 4–6, 00100 Helsinki
Puhelinvaraukset / Telephone sales (Ma–Pe / Mon–Fri 10–19, La/Sat 12–18 ) 
 +358 600 1 1616 (0,98 €/min + pvm / local network charge)
Internet-varaukset / Internet sales: www.tiketti.fi/

Lippupiste: Puhelinvaraukset / Telephone sales (7–22 joka päivä / daily)  
+358 600 900 900 (1,50 € / min + pvm / local network charge)
Internet-varaukset / Internet sales:  www.lippu.fi/

Stupido-Shop: Iso Roobertinkatu 23, 00120 Helsinki, www.stupido.fi/
Avoinna / Opening hours: Ma–Pe / Mon–Fri 9–20, La/Sat 10–18  

Flow08-infopiste / Flow08 festival info 
Flow08-infopiste aukeaa elokuussa Helsingin Viiskulmassa. Festivaali-infosta 
voit hankkia Flow08-lippuja, t-paitoja, kasseja  ja muita tuotteita, sekä kuunnella 
Flow08-artistien musiikkia ja tavata Flow-väkeä.

Flow08 Festival Info will open up at Helsinki’s Viiskulma (”Five Corners”) in August. 
Visit the info to get your Flow08 tickets, t-shirts, posters etc. You can also listen to 
Flow08 artists’ music and meet up with the Flow posse.  
Osoite / Address: Laivurinkatu 41 (kulmahuoneisto / cornershop) 
Avoinna / Opening hours: 4.–15.8., Ma-Pe / Mon-Fri 12–19, La/Sat 12–16   

Ruoka & juoma / Food & drink 
Flow08-festivaalialue on myös ravintola-alue, jossa on A-oikeudet. Tarjolla on run-
saasti baareja ja ruokamyyntiä. Alueelle ei voi ottaa mukaan omia ruokia ja juomia. 

Ruokavalikoimasta vastaa helsinkiläisen Kuurnan ravintoloitsija Antto Melas-
niemi. Tarjolla on tuoreista raaka-aineista valmistettua lähiruokaa laajalla valikoi-
malla ja hintahaitarilla. 

Muovijätteen vähentämiseksi Flow’ssa on käytössä pantilliset tölkit. Flow toivoo 
yleisöltä aloitteellisuutta ja yhteistyökykyä tölkkikierrätyksen toimivuudeksi.   

Käteinen on nopein maksutapa Flow’ssa. Käteistä suosimalla mahdollistat 
omalta osaltasi baarien ja ruokapisteiden toiminnan sujuvuuden .  

Flow Festival is also a restaurant venue where at both alcoholic and non-alcohol-
icdrinks will be available from various bars. The food stalls available will be catering to 
a variety of tastes wth their high quality products. 

In order to reduce plastic waste, Flow08 uses recycling-friendly cans with deposit at 
the festival site. We hope that our audience would co-operate with us to enable sustain-
ing ecological values at the festival. We also encourage festival visitors to reduce the 
use of plastic in financial matters. Using cash will make the service run more smoothly 
at bars and food stalls. 

Majoitus ja Helsinki-info / Accommodation and Helsinki info 
Helsingin Matkailu / Helsinki Tourist Office, Pohjoisesplanadi 19, tel. +358 (0)9 3101 
3300, e-mail: tourist.info@hel.fi, www.hel.fi/tourism/ 
Majoitusta Flow-hinnoin / Discount Flow Festival prices are offered at se-
lected hotels in Helsinki. Hotellit ja varaukset / Hotels and reservations:  
www.hotellimaailma.fi/, tel. +358 (0)20 055 055. Tuotetunnus / Product code: FLOW. 
A recommended contemporary design hotel in Helsinki: Hotel Klaus K, Bulevardi 2, 
tel. +358 (0)20 770 4700, www.klauskhotel.com/

Lisätiedot ja tiedustelut / More info: info@flowfestival.com, www.flowfestival.com/
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