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Bändiareena Ääni & Vimma tulee taas syksyllä 2014
Suomen suurin nuorten bändiareena Ääni & Vimma tulee taas syksyllä 2014. Tapahtuma järjestetään syys–
marraskuussa. Ääni & Vimma tarjoaa 15–25-vuotiaille nuorille muusikin harrastajille mahdollisuuden
nousta parrasvaloihin ja saada arvokasta keikkakokemusta. Mukaan voivat ilmoittautua kokoonpanosta,
musiikkigenrestä tai aiemmasta kokemuksesta riippumatta kaikki bändit, jotka eivät ole julkaisseet levyä tai
tehneet levytyssopimusta.
Ääni & Vimma -bändiareenan ilmoittautuminen käynnistyy maanantaina 1. syyskuuta tapahtuman
verkkosivuilla osoitteessa nuoriso.hel.fi/aanijavimma. Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 5.9. tai heti
kun 140 bändin osallistujamäärä on täyttynyt. Aiempina vuosina kiintiö on täyttynyt hyvin nopeasti, joten
bändien kannattaa olla ajoissa liikkeellä. Varasijoille otetaan 30 bändiä. Osallistumismaksu on 20 euroa
pääkaupunkiseudun bändeiltä ja 30 euroa ulkopaikkakuntalaisilta bändeiltä.
Syys–lokakuussa bändit näyttävät ensin taitonsa neljällä areenalla pääkaupunkiseudulla. Areenoiden paikat
ovat Helsinki Beats & Sounds -areena, Vernissa Vantaalla, Arabia Music House ja Kannusali Espoossa.
Semifinaalit käydään 20.–23.10. Nosturissa ja finaalimittelö lauantaina 8.11. Kulttuuriareena Gloriassa.
Nuoret muusikot saavat tapahtumassa palautteen musiikkialan ammattilaisista koostuvalta raadilta. Uutta
tänä vuonna on se, että myös yleisö pääsee vaikuttamaan siihen, mitkä bändit jatkavat niin semifinaaliin
kuin finaaliinkin. Yleisö saa äänestää omaa suosikkiaan jatkoon lokakuussa. Kaikki neljä bändiareenaa
taltioidaan, ja taltioinnit ovat nähtävissä netissä viikon ajan jokaisen areenan jälkeen sekä uudestaan
äänestysviikolla 42 lokakuussa.
Ääni & Vimma -bändiareenan finalistibändit saavat muun muassa studioaikaa Munkkiniemen nuorisotalon
MD-studioon ja Harjun demostudioon sekä keikkoja Nosturissa, Gloriassa, festareilla ja klubeilla ympäri
Suomea. Semifinalistit ja finalistit saavat mahdollisuuden osallistua Ääni & Vimma -bändikoulutuksiin.
Ääni & Vimma -bändikatselmus järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1996. Tapahtuman suosio on
kasvanut vuosi vuodelta. Ääni & Vimma -tapahtumasta ovat ponnistaneet muun muassa Pintandwefall,
Wedding Crashers, Collarbone, Turisas ja Sara. Ääni & Vimma tarjoaa nuorten bändille mahdollisuuden
näyttää kykynsä ja verkostoitua niin ammattilaisten kuin muiden nuorten musiikin harrastajien kanssa.
Bändiareenan perimmäinen tehtävä on nuorten ilmaisutaitojen ja luovuuden tukeminen ja vahvistaminen.
Ääni & Vimman järjestää Helsingin nuorisoasiainkeskus yhteistyössä Espoon, Vantaan ja Kauniaisten
nuoriso- ja kulttuuritoimien ja ELMU ry:n kanssa.
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