
 

Lahti Fringe Festivaalin artistipoimintoja 

Ohessa muutamia artistipoimintoja erityisesti 
kansainvälisistä artisteista ja taidenäyttelyistä.  

Tarkka ohjelma löytyy www.lahtifringe.fi  

 

8-salilla kansainvälisiä taiteilijoita 

Alice's Carwash Vacation, Saksa 

Marion Calliesin taidenäyttely Alice's Carwash Vacation (Alicen loma autopesussa). Sukella 
mukaan. Anna mielesi olla juhlapaikka niille, jotka ovat uteliaita. Eikö olekin taianomaista, 
kun oma näkemyksesi on tarinan luoja? 

https://lahtifringe.fi/event/alices-carwash-vacation-3/2018-08-29/  

  

Perpetual lines, Saksa 

Installaatio muodostuu useista puhelimista, asetettuna kattoon ylösalaisin, luuriosien roikkuen 
kohti lattiaa. Ääni säteilee luurista ja katsoja on kutsuttu ottamaan luuri käteen ja 
kuuntelemaan jokaiseen asennettua ääntä. 

https://lahtifringe.fi/event/perpetual-lines-2/2018-08-29/ 

  

Live painting, Unkari, Norja 

Annetaan sanoinkuvaamattoman nousta kokemuksen suodattamana. Käytetään taulupohjaa 
tuntemattoman aistittavana pintana. Kuinka informaatio, merkitys, kokemus, laatu ja energia 
toimivat ja työskentelevät keskenään? Seuraa taiteilija Tas Viczen livetaidemaalaussessioita 
neljänä päivänä 8-salilla. 

https://lahtifringe.fi/event/live-painting/2018-08-29/ 
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Lapsille ohjelmaa 

På havets bunn, Norja 

ke 29.8.2018, Vaahterasali, Aleksanterinkatu 26 

Liikkeeseen perustuva käsinukketeatteri ilman puhetta. 
Olemme merenpohjassa, missä hohtavat merieläimet ja ujot 

erakkoravut asuvat. Pimeimmässä, syvimmässä paikassa kampasimpukka piilottelee 
salaisuutta. Tarkoitettu 0-3 vuotiaille lapsille, mutta sopii kaikenikäisille. Esitykset klo 10, 
11, 12. Yhden esityksen kesto n. 30 minuuttia. Yksi aikuinen ja lapsi/lippu a 10€. 

https://lahtifringe.fi/event/pa-havets-bunn-2/ 

  

Cloud Catcher 

 to 30.8.2018, Vaahterasali, Aleksanterinkatu 26, Liettua 

"Cloud Catcher" on vuorovaikutteinen tanssi- ja liike-esitys erityisesti 6-18kk ikäisille 
vauvoille ja heidän vanhemmilleen. Idea on luoda tila, joka on lämmin ja hellä, jossa vauvat 
voivat olla miten haluavat ja jossa heitä viihdyttää musiikki, kuva ja kosketus. Esitykset klo 
10, 11, 12 ja 13. Yhden esityksen kesto n. 40 minuuttia. Yksi aikuinen ja lapsi/lippu a 10€. 

Tarina seuraa elämän matkaa aivan alusta syntymään, tuutulauluista ja saduista, joita 
vanhemmat ovat laulaneet ja kertoneet syntymättömälle lapselleen aina lapsen ensimmäisiin 
tuntemuksiin, tunteisiin ja liikkeisiin, kosketuksiin, tietoisuuteen, leikkimiseen ja olemiseen. 

Esitys on ottanut vaikutteita Dalija Acin Thelanderin (puolalainen tanssiesitysten ohjaaja) 
tutkimuksista ja töistä. 

https://lahtifringe.fi/event/cloud-catcher/ 

  

Teatteria ja tanssia 

One Woman's Journey to Find the Superhero Within, USA, Teatteri 

Jo kerran imusolmukesyövästä selvinnyt Valerie taistelee tällä hetkellä rintasyöpää vastaan. 
Toista kertaa syöpäpotilaana oleva Valerie tekee jotain mitä suurin osa ihmisistä ei varmasti 
tekisi. "Tyttöjen" menetyksen pelossa, hän vie ne ulos viimeiselle hurraalle. Ja onnistuuko 
hän? Onko tulossa onnellinen loppu? Tule katsomaan esitys ja ota selvää! Tämä seksiä 
tihkuva, seikkailullinen ja palkittu sooloesitys seuraa yhden naisen voitokasta matkaa, 
hänen  etsiessän Hulk-voimiaan ja sisäistä supersankariaan. Voimaannuttava ja todella 
inspiroiva tarina! Naurutakuu! 
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Kaksi kertaa syövästä selvinnyt ja palkittu näyttelijä Valerie 
David voittaa vastoinkäymiset hänen eloisassa yhden naisen 
esityksessään "The Pink Hulk". Toinen syöpädiagnoosi 
tarkoittaa vain yhtä asiaa: Aika harrastaa seksiä! 

https://lahtifringe.fi/event/one-womans-journey-to-find-the-
superhero-within/  

  

Dicey, Australia, Viro, Teatteri, performanssi 

Leikkaa monipuolisen artistin Dan le Manin repertoaari useampaan osaan. Sotke ne kaikki 
sekaisin. Sitten laita kaikki takaisin yhteen, siihen järjestykseen jonka päättää lottopallot. 

Tervetuloa seuraamaan Diceyta, yhden miehen esitystä, joka on raikas, uusi ja erilainen joka 
kerta kun se esitetään. Teos on saanut inspiraationsa Luke Reinhardtin teoksesta "The 
Diceman", 

Esityksen kesto ja hinta vaihtelevat sattuman mukaan. Kesto 5 minuutista kahteen ja puoleen 
tuntiin, hinta 0-15 euroa. 

https://lahtifringe.fi/event/dicey/ 

  

Empty Set, Macao, Kiina, Tanssi  

Nyky-yhteiskunnassa, emme ole ainoastaan moraalisten arvojen rajoittamia vaan myös 
tavanomaistamisen, yksilöllisuuden rajoittamisen yms. Kaikki nämä ehdottomat säännöt 
eristävät inhimillisyyttä, jonka takia suurin osa meistä kadottaa osan itseään. Olemme 
menossa kauemmas ja kauemmas 'sisäisestä lapsesta'. Vapaaehtoinen maksu. 

Taitelijasta: Nga-Man Cheang on tanssija ja näyttelijä ja hänellä on kandidaatin tutkinto 
kiinalaisesta kirjallisuudesta. Vuodesta 2008 lähtien Cheang on osallistunut moniin tanssi-, 
draama- ja nukketeatteriesityksiin ja tehnyt yhteistyötä monien esiintyvien ryhmien kanssa, 
sekä teatteriohjaajien, kuten David Glass, Nelson Chia, Chia-yin Cheng yms. Tällä hetkellä 
Cheang toimii freelance-esiiintyjänä. Hän on todella kiinnostunut erilaisista vartalon liikkeen 
harjoituksista, tanssista ja esiintymisestä. Viimeisen kahden vuoden aikana, hän on opiskellut 
alkuenergiaa zenin ja oivallusmeditaation avulla. 

https://lahtifringe.fi/event/empty-set/ 
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#AlsoMe, Ruotsi, Teatteri  

#AlsoMe on mukaansatempaava, hauska ja samaistuttava 
teatteriesitys, siitä kuinka luoda oma itsensä sosiaalisessa 
mediassa. 

#AlsoMe teki ensiesiintymisensä Messy Jamissä Hong 
Kongissa joulukuussa 2017 ja on kiertäny asuntoja ja muita 

epätavallisia esiintymispaikkoja Ruotsissa 2018. Kiertue jatkuu Pohjoismaissa tämän ja ensi 
vuoden. 

Esitys kestää 50 minuuttia ja se on englanniksi. Tilaisuudessa tarjolla teetä ja kahvia. Mukaan 
mahtuu 25 ensimmäistä osallistujaa. 

https://lahtifringe.fi/event/alsome/  

  

Laterland, Ruotsi, Tanssi, performanssi 

On vuosi 2018 ja vaalien aika Ruotsissa. Benedikte Esperiksen konsepti "Laterland" esitetään 
julkisissa tiloissa lyhyinä performansseina. Nordic Fringe Network 2018 aikana aiheet 
muutto, perinnön menetys ja perintö ovat näkyvillä. "Laterland" on fyysinen esitys, joka on 
luotu nimenomaan jokaiseen paikkaan ja tilaisuuteen, kutsumalla paikallisia osallistujia. 

https://lahtifringe.fi/event/laterland/  

  

This Is Just Who I Am, Englanti, Teatteri 

This Is Just Who I Am is a sharply observed and disarmingly funny solo performance that 
wades around in the sludge between the people we want to be and the people we think we 
are. Both unashamedly nonsensical and excruciatingly honest, it spews itself all over the 
stage and it doesn't care what anyone thinks. 

Would be nice if you like it though. 

https://lahtifringe.fi/event/this-is-just-who-i-am/ 

  

Rejoining Jane , Englanti, Tanssi 

Aleksanterinkadun Cafe Laurellissa esitettävä "Rejoining Jane" -esityksessä esiintyjät ja 
yleisö kaivautuvat tarinaan neuleeseen verhoutuneesta Janesta. Jane on omalaatuinen 
matkailija, matkustaen Bromleysta Papua Uusi-Guineaan (Ibizan kautta!) monenlaisten 
seikkailujen ja salaisuuksien vauhdittamana, mitkä aukeavat pitkin matkaa…  

https://lahtifringe.fi/event/rejoining-jane/  
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 Musiikkia, katuesiintyjiä ja klubeja 

aux Animaux Live, 1.9. Ravintola, Virasto, Ruotsi 

aux animauxin musiikki ottaa inspiraatiota 80-luvulta, 
sekoittaen kokeilevaa elektronista rummutusta, analogista 
syntetisaattoria ja Ghostyn kummittelevia vokaaleja. Lavalla 
Ghosty laulaa ja soittaa vuorotellen teremin- ja bassokitaraa, 

samalla kun Jons luo taustalle äänimaailman. 

https://lahtifringe.fi/event/aux-animaux-live/  

  

Satirical Fever Dreamz, street performance, Islanti 

Islantilainen Bjarni Gautur tanssii ja tekee satiirista stand upia päättäen esityksen freestyle 
hiphoppiin. 

https://lahtifringe.fi/event/satirical-fever-dreamz/  

  

Kinoiiriksessä videoteos 

Numina, Irlanti, USA 

Numina tutkii, millaista on olla sielu sitoutumattomana sukupuoleen, yhdistettynä 
kokonaisuutena maskuliinista ja feminiinistä energiaa. Se tutkii sielua entiteettina, joka ylittää 
kehon ja omaksuu kaksoissukupuolen. Vahva. Irrallinen. Sekä paikallaan että aaltoileva. 

https://lahtifringe.fi/event/numina/2018-08-29/  

  

Taidenäyttelyitä 

Taidenäyttely: Kaunista Lahtea 

Lahden 84-vuotiaan Taideyhdistyksen kesäinen näyttely Lahden kauniista ympäristöstä ja 
ihmisistä. Esillä akvarelli-, öljy-, akryyli- ja pastellimaalauksia nyt ja vuosien takaa. 

https://lahtifringe.fi/event/taidenayttely-kaunista-lahtea/2018-08-29/ 
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Taidetta teekaupassa 

Taiteilu harrastuksena. Teekauppa Teelettin myymälän seiniä 
koristavat Lahti Fringe-festivaalien ajan öljyvärimaalaukset ja 
sekä taidegrafiikka. 

https://lahtifringe.fi/event/taidetta-teekaupassa/2018-08-29/  

  

Taidenäyttely Seikkailu voi alkaa! 

Oli hetki edessäni, 
hetki jolloin pysähdyin 
näin maiseman pehmeissä sävyissä 
iloa ja kepeyttä. 
Kesäinen tuuli pyyhki otsaani 
antoi puuterisävyt tauluihini. 
Kulkija joka lähdet seikkailuun 
taulujeni äärellä. 
Toivon että kokisit ilon, 
kepeyden jonka siirsin 
kankaalle. 
Mukavaa näyttelyä sinulle. 
Pian huomaat 
hymyn nousevan kasvoillesi! 

https://lahtifringe.fi/event/taidenayttely-seikkailu-voi-alkaa/2018-08-29/ 

  

Kuolemattomat – Matti Vesasen veistoksia 

Lahden Vanhalla Haulitehtaalla "Kuolemattomat" -näyttelyssä on esillä kuvanveistäjä Matti 
Vesasen veistoksia. Kuudetta kertaa järjestettävä Haulitehtaan syysnäyttely esittelee laajan 
kattauksen Vesasen viime vuosien töitä.  

https://lahtifringe.fi/event/kuolemattomat-matti-vesasen-veistoksia/2018-08-29/  

  

Olotila 

"Olotila" on lahtelaisen Painthouse -taiteilijayhteisön ensimmäinen ryhmänäyttely. 
Näyttelyssä on esillä teoksia kuvataiteen eri osa-alueilta, kuten maalauksia, veistoksia, 
valokuvia ja videotaidetta yhteensä kymmeneltä yhteisön jäseneltä. Vuonna 2016 perustettu 
Painthouse on tuttu myyjäisistään sekä Drink & Draw -piirustusilloistaan.  

https://lahtifringe.fi/event/olotila/2018-08-29/ 
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 Cismittääkö 

Cismittääkö? -taidenäyttely avautui Galleria Uudessa 
Kipinässä 14.8.2018 osana Lahti Pride -tapahtumaa. Toisen 
kerran järjestettävän ryhmänäyttelyn teemana on tällä kertaa 
Vähemmän kuin vähemmistö. Teokset käsittelevät eri 
lähtökohdista samanaikaisesti useampaan vähemmistöön 
kuulumista.   

https://lahtifringe.fi/event/taideklubi/  

  

Taidetta kaupungin kaduilla ja toreilla 

  

Spontaneous Art Movement – AtelierSER, Portugali 

Kahden portugalilaisen taitelijan projekti, jossa he työskentelevät impulsiivisena 
kollektiivina. "Katutyöpaja" perustuu ennakoivaan julkiseen tilaan, kestävään kehitykseen ja 
yhteisölliseen työskentelyyn. Atelier SER kutsuu vapaaehtoiset mukaan tekemään taidetta ja 
jakamaan sen jännittävän kokemuksen, joka syntyy taiteen tekemisestä. 

https://lahtifringe.fi/event/spontaneous-art-movement/ 

  

Liikkuva galleriabussi 

ArtMobile on nimensä mukaisesti liikkuva taidegalleria, joka menee sinne, missä ihmiset 
ovat. Galleriassa on esillä taidemaalari Timo Jakolan Lahti- ja Helsinki-maalauksia. 
Tervetuloa tutustumaan! 

https://lahtifringe.fi/event/artmobile-torilla/2018-08-29/ 

  

Taidepolku 

Taidemuseo muuttaa Malskiin, tule osallistumaan matkantekoon rasteilla ja tutustumaan 
tekijöihin Taidepolulla. 

https://lahtifringe.fi/event/taidepolku/ 
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Vaparin fiesta 

Vapaudenkatu 8:n yrittäjien yhteinen korttelijuhla lahtelaisille. 
Järjestämässä mukana ByMarja, Florencia, Lahden 
Musiikkitalo, Muotoiluhuone DoNuts sekä Tryffdeli. Klo 12 
Muotoiluhuone DoNutsin galleriaseinälle valmistuu lahtelaisen 
sarjakuvataiteilijan ja kuvittajan Kai Vaalion teos 

https://lahtifringe.fi/event/vaparin-fiesta-korttelijuhla/  

 

Ja paljon paljon muuta ohjelmatarjontaa meille kaikille. Tutustu tarkempaan ohjelma 
tarjontaan Lahti Fringe Festivaalin verkkosivuilla www.lahtifringe.fi  
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