Mediatiedote

14.6.2018

Eteläpohjalaiset Spelit –kansanmusiikki- ja tanssitapahtuma Kauhajoella 31.8-2.9.2018
Taustaa:
Eteläpohjalaiset Spelit –kansanmusiikkiyhdistys perustettiin Kauhajoella v. 1971 ja ensimmäiset Spelit
järjestettiin juuri Kauhajoella vuonna 1972. Tästä lähti Spelien taival, joka tukeutui aiemmin yli 70 vuoden
ajan järjestetyille Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuran Soitto- ja Laulujuhlille.
Spelien erikoisuus on siinä, että tapahtuma on kiertänyt lähes kaikissa eteläpohjalaisissa kunnissa saaden
aikaan kansanmusiikkielämän aktivoitumista, uusien harrasteryhmien perustumista ja uinumassa olleiden
heräämistä kulloinkin järjestämisvuorossa olleessa kunnassa.
2000-luvulla Spelit ovat olleet seutukunnallinen ja alueellinen tapahtuma ja viimeisimmät viisi vuotta
Spelejä on spelattu Ilmajoella. Loppukesän juhla Kauhajoella saman aikaan Ruokamessujen kanssa on upea
ja mielenkiintoinen mahdollisuus tarjota ihmisille sekä hengen että ruumiin ravintoa.
Kansanmusiikki soi Kauhajoen tapahtumaviikonloppuna päiväsaikaan pääsääntöisesti Ruokamessualueella
Hämes-Havusessa sekä mm. tapahtumabusseissa. Illan viuhkassa musiikkitarjontaa on kuultavissa
koulukeskuksen alueella, liikuntahallissa, lukion salissa sekä Panula-opiston tiloissa. Kauhajoen seurakunnan
kanssa järjestämme yhteisen kirkkokonsertin ja kansanmusiikkipainotteisen Ruokamessu-Speli –
jumalanpalveluksen. Syöminkien yössä kansanmusiikki soi illan tapahtuma-alueella.
Muutamia nostoja Spelien ohjelmasta:
Kauhajoki 150-vuotta –juhlakonsertti järjestetään liikuntahallilla perjantaina 31.8. klo 19. Konsertissa
esiintyvät Panula-Opiston näppärit, JPP Kaustiselta sekä Lakeus Hot Club. Em. konsertti on samalla Suomen
kansanmusiikkiliiton 50-vuotisjuhlakonsertti. Konsertti-iltaa jatketaan lukion salissa Lauri ja Tuomas
Tuomiston + säestävän bändin harmonikkakonsertilla. Tunnelmaa jatketaan lattarisävytteisesti Aquecan
musiikin parissa. Koko ajan kansanmusiikki soi myös Panula-opiston salissa.
Spelien perinteiset soittokilpailut järjestetään lauantaina iltapäivällä Panula-opiston salissa. Koulukeskuksen
alueen iltaohjelman aloittaa suuri kansantanssikonsertti. Kansanmusiikkiyhtye Tallari avustajineen on Urho
Myllymäen jalanjäljillä omassa konsertissaan. Saamme nauttia myös Kauhajokisten ryhmien
yhteiskonsertista sekä vuoden 2018 Speliyhtye MäSä-duon vauhdikkaasta menosta. Kansainvälistä väriä
tapahtumaan tuo suomalais-ruotsalais-tanskalainen Floating Sofa Quartet. Kirkossa konsertoi kanteletaituri
Ida-Elina. Ja koko illan ajan suuri kansanmusiikin harrastajien joukko esittää taitojaan Panula-Opiston
salissa. Tämä on juuri se suuresti arvostettava ja isoimman kiitoksen saava sitkeä perusporukka, joka
vuodesta toiseen pitää eteläpohjalaista kansanmusiikki- ja tanssikulttuuria yllä omissa harrastekerhoissaan,
kansalaisopistojen ryhmissään jne.
Sunnuntaina kansanmusiikki soi edelleen Ruokamessuilla ja Spelit-tapahtuman päätöskonsertti perustuu
Jorma Panulan sovitteille ja musiikille liikuntahallilla. Tähän tilaisuuteen on vapaa pääsy.
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