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FestiVilla expanderar till tre dagar
-torsdagen är en fest för stadsborna
FestiVilla-stadsfestivalen tar en tjuvstart och öppnar
portarna redan på torsdagen den 13.6. På programmet finns
då fantastiska rockklassiker och knivskarp stand-up.
Programutbudet på FestiVilla stadsfesten expanderar. Portarna till Sandviksparken
öppnas redan på torsdag 13.6. Då ansvarar The Eagles-och Tina Turner-tributebanden
samt stand-up komiker Jack Björklund för underhållningen.
Enligt Timo Tiilikka är de meningen att göra torsdagskvällen till en avslappnad fest för
stadsborna.
- Inträdet är gratis då man uppvisar FestiVillas eller RockPerry ReLoads biljett. Vid köp från
porten kostar biljetterna endast 10 euro, för att hålla tröskeln till att delta så låg som
möjligt”, säger Tiilikka.
- Jag välkomnar alla att mjukstarta helgen redan på torsdagen och ta en titt på
Sandviksparkens trevliga festivalområde före huvudevenemanget på fredagen.
Tribute to The Eagles  är ett långt och välmognat band med välkända musiker, som
solist agerar P
 atrick Linman. Bandet gör suveräna versioner av Eagles vackra stämmor
och hitlåtar och har fått ett varmt välkomnande från media och allmänheten – bl.a. tre
tidigare spelningar på Ritz i Vasa har varit slutsålda.
Tribute to Tina Turner är skönsjungande Anna-Karin Bergs hyllning till the Queen of
Rock ‘n’ Roll. För Anna-Karin, som även är bekant från Hell on Heels -bandet och
solouppträdanden, har Turner alltid varit en stor idol och inspirationskälla. Under kvällen
får vi höra Turners största hits såsom “Private Dancer”, “Simply the Best” och även
sällsyntare juveler.
Jack Björklund tillför något annorlunda till rockkvällen. Björklund har arbetat med
stand-up komedi sedan år 2000 och har gjort ett viktigt banbrytande arbete för att inrätta
en stand-up-kultur i Finland. Jack använder komik då han lyfter fram ämnen som
kulturella skillnader, svårigheten att kommunicera mellan en kvinna och en man och
människans underliga sätt.

Efter torsdagskvällen fortsätter evenemangshelgen med full fart. FestiVillas största
evenemang går av stapeln fredagen den 14.6. Då uppträder The Rasmus, Ellips, Anssi Kela,
Teleks och Fredrik Furu. Lördagen börjar med en barnkonsert, dit Vasa Stad bjuder på
gratis inträde. Efter barnkonserten fortsätter festligheterna till sena natten med
Rockperry ReLoad.
FestiVilla arrangeras för tredje gången i år. Under tidigare år har artister som Sanni, JVG,
Kaija Koo och Reino Nordin upprätt på festivalen. Förutom toppartister är FestiVilla känt
för sina läckra mat-och dryckeserbjudanden och den magnifika omgivningen i
Sandviksparken. FestiVilla organiseras av Handelslaget KPO.

Program FestiVilla 2019
Torsdag 13.6.2019 kl 19-23: Jack Björklund, Tribute to The Eagles och Tribute to Tina
Turner
Fredag 14.6.2019 kl 18-01:30: The Rasmus, Ellips, Anssi Kela, Teleks och Fredrik Furu
Lördag 15.6.2019 kl 11-13: Lasten Fest: Robin Hund & Hans Glada Orkester och Japi Apina
Biljetter: torsdag 10 € (gratis inträde vid uppvisning av FestiVillas eller Rockperry ReLoads
biljett), fredag från 48,50 €, lördag gratis inträde till barnkonserten
Åldersgräns: torsdag och fredag K-18, lördag barnkonserten ingen åldersgräns
Plats: Villa Sandviken, Sandviksparken, Vasa

Länkar
https://www.festivilla.fi
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Tribute to The Eagles:
https://www.dropbox.com/s/8ks6k5wnxzfzgxu/tributetotheeagles.jpg?dl=0
Tribute to Tina Turner:
https://www.dropbox.com/s/a6mbs13w29g89r1/annakarinberg-tinaturner.jpg?dl=0
Jack Björklund:
http://jack.fi/galleria/

