Lehdistötiedote julkaisuvapaa:

Kassun Jamit Goes Linnanpuisto 10.7. ja 30.8. 2019 klo 18-21
Kassun jamit järjestää kesän aikana kahdet kaikille avoimet ulkoilmajamit, joista
ensimmäinen 10.7. perinteisellä jazzviikolla ja toinen 30.8. Taiteiden yössä. Tapahtumaaika on klo 18-21.
Heinäkuussa 10.7. Kassun Jamit Goes Jazz ja tähtivieraana on jazzpianisti ja musiikin tohtori Riitta Paakki
ja housebändissä vierailevat basisti Ilkka Hanski ja rumpali Marko Aarnio. Elokuun Taiteiden yössä 30.8.
Kassun Jamit Goes Taiteiden yö ja erikoisvieraana multi-instrumentalisti Sakari Kukko ja bassossa vierailee
Ilkka Hanski.
Linnanpuiston jameihin on vapaa pääsy ja lavalle pääsee jamittelemaan kaikki halukkaat ikään ja taitoon
katsomatta. Paikalla on soittimia ja äänentoisto, myös omia instrumentteja kannattaa ottaa mukaan. House
band w/ guests soittaa alkuun lyhyen setin, jonka jälkeen lava on vapaa vaihtuville soittajille ja laulajille.
Riitta Paakki (s.1971) soittaa omaa nimeään kantavassa kvartetissa (Riitta Paakki, Manuel Dunkel, Joonas
Riippa ja Kaisa Mäensivu/Antti Lötjönen) Julkaissut omien yhtyeidensä kanssa viisi levyä. Hän on soittanut
myös UMO:ssa ja lukuisissa muissa kokoonpanoissa mm. Tero Saartin, Mirja Mäkelän, Jarno Kukkosen ja
Jenny Robsonin kanssa. Riitta Paakki on väitellyt musiikin tohtoriksi 2016 ensimmäisenä jazzpianistina
Suomessa. Hän myös opettaa pianonsoittoa Sibelius-Akatemian jazzmusiikin osastolla.
Ilkka Hanski (s.1952) on pitkän uran tehnyt muusikko. Hän on soittanut mm. Piirpaukessa, Jukka Tolonen
-bändissä, UMO:ssa ja Eero Koivistoisen ja Jukka Linkolan yhtyeissä. Tällä hetkellä Ilkka Hanski soittaa
yhtyeessä IMO. Hän on myös julkaissut Jazzbasso -perusteet ja improvisointi -oppikirjan vuonna 2018.
Sakari Kukko (s. 1953) on säveltäjä ja multi-instumentalisti, jonka pääinstrumentit ovat saksofoni, huilu ja
piano. Kukko on tunnettu etnovaikutteisesta musiikistaan, jota hän on soittanut mm. Youssou N'Dourin
yhtyeessä ja Piirpaukessa. Hän on myös vieraillut mm. Kingston Wallin ja Amorphiksen levyillä. Like julkaisi
Kukosta kirjan Kaiken Maailman Pelimanni vuonna 2017.
Kassun jamit -tiimiin kuuluvat muusikko Timo Seppälä (kitara, kielisoittimet ja tekniikka), kuvataiteilija
Anne Tamminen (tuottaminen-tiedottaminen, laulu) ja Jussi Markus Villgren (lyömäsoittimet ja piano).
Jussi Markusta heinäkuun jameissa tuuraa Marko Aarnio (rummut). Kassun jameja on järjestetty
säännöllisesti 10 krt. vuodessa jo neljän vuoden ajan Hämeenlinnan Taidekasarmilla ja ne ovat tavoittaneet
jo satoja musiikin ystäviä.
Lisätietoja antaa Anne Tamminen p. 044 3822573 anne@annetamminen.net
Tilaisuuksia ovat tukeneet Taike/Hämeen Taidetoimikunta ja Hämeenlinnan Kaupunki.

