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Ääntä ja vimmaa luvassa nuorten bändiareenan semifinaaleissa Nosturissa
Nuorten bändiareena Äänen & Vimman semifinaalit käydään 22.–23.10.14 Nosturissa. Kahden illan
aikana Nosturin lavalle nousee 17 ammattilaisraadin ja nuorten musaneuvoston valitsemaa bändiä
sekä yksi yleisöäänestyksellä valittu bändi. Yleisöllä oli mahdollisuus äänestää bändejä jatkoon
viime viikon ajan. Ääniä tuli yli 700. Yleisöäänestyksen voitti post-rock-vivahteilla maustettu
alternative pop -bändi Volta, joka keräsi yhteensä 24 % annetuista äänistä. Ääni & Vimma bändiareena on komea kattaus nuorten musiikkiharrastajien taidonnäytteitä. Syys-lokakuussa
bändiareenan bändit näyttivät taitonsa kolmessa aluekatselmuksessa eri puolilla
pääkaupunkiseutua.
Keskiviikkona 22.10. semifinaali-illan tyylilajit ovat heavy, metalli ja punk. Torstaina taas
tarjoillaan musiikkia laidasta laitaan, muun muassa grungea, rappia, rockia, indiepoppia ja progea.
Semifinaalipäivien aikataulut löytyvät Äänen & Vimman kotisivuilta. Semifinalisteista valitaan 8
bändiä finaaliin. Loppuhuipennus eli finaali käydään lauantaina 8.11. Kulttuuriareena Gloriassa klo
18 alkaen.
Tapahtuman juontaa The Voice of Kidsistä tuttu Tea Khalifa. Raadissa nähdään Turisas-yhtyeen
johtohahmo Mathias Nygård, Soundi-lehden päätoimittaja Heta Hyttinen, Kari Hynninen (KHY
Suomen Musiikki), vapaa toimittaja Janne Flinkkilä ja rock-muusikko Kärtsy Hatakka.
Ääni & Vimma -tapahtumasta ovat aiemmin ponnistaneet musamaailman tietoisuuteen muun
muassa Pintandwefall, Wedding Crashers, Collarbone, Turisas ja Sara. Ääni & Vimma bändiareenan kaikki semifinalistibändit saavat muun muassa studioaikaa Munkkiniemen MDstudioon ja Harjun studioon. Kärkikolmikko saa lahjakortit musiikkiliikkeeseen, musiikkilehden
vuosikerran ja tuotepaketit. Luvassa on keikkoja nuorisoasiainkeskuksen järjestämissä tapahtumissa
sekä esimerkiksi Gloriassa, Nosturissa, Kannusalissa ja Vernissassa.
Ääni & Vimma tarjoaa nuorten bändeille mahdollisuuden näyttää kykynsä ja verkostoitua niin
ammattilaisten kuin muiden nuorten musiikin harrastajien kanssa. Bändiareenan tavoite on nuorten
ilmaisutaitojen ja luovan osaamisen vahvistaminen. Äänen & Vimman järjestävät Helsingin,
Espoon, Vantaan ja Kauniaisten nuoriso- ja kulttuuritoimet. HattuMedia taltioi tapahtuman, ja
semifinaaleja voi seurata suorana lähetyksenä Äänen & Vimman nettisivuilla. Tapahtumaan on
vapaa pääsy. Tervetuloa paikan päälle semifinaaliin ja finaaliin jännittämään ja kannustamaan!
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