
	

 
 
 

                
 

Tiedote 18.7.2017. 
 
Flow Festivalin Perhesunnuntai tarjoaa festivaalitunnelmaa koko 
perheelle 
 
Suosittu Perhesunnuntai,  koko perheen yhteinen fest ivaal ielämys, saapuu jäl leen 
Flow’hun sunnuntaina 13. elokuuta. Al le 10-vuotiaat lapset ovat tervetul leita 
fest ivaal ialueelle aikuisen seurassa kel lo 13–17. Perheen pienimmil le on luvassa 
muun muassa joogaa, diskoi lua ja hauskoja työpajoja. 
 
Flow Festival on jo usean vuoden ajan halunnut muistaa perheellisiä kävijöitään järjestämällä Perhesunnuntain. 
Sunnuntaiksi Flow’hun lipun ostaneet aikuiset saavat jälleen tuoda seuranaan alle 10-vuotiaat lapset tutustumaan 
festarihumuun, leikkimään ja nauttimaan musiikista. Flow’n Perhesunnuntai on ollut joka vuosi erittäin suosittu ja 
pidetty tapahtuma, ja tänä vuonna pienten festarivieraiden viihtymiseen on panostettu entistäkin enemmän. 
  
Roots Helsinki järjestää sunnuntaina lasten joogaa vehreällä Backyard-nurmialueella. Liikkumaan lapset pääsevät myös 
tanssin merkeissä, kun varsinaisen lastendiskoboomin Suomessa käynnistänyt Skidit Disko saapuu Voimalaan. Flow’n 
Skidit Megadiskossa tanssittavat aikuistenkin diskoista tutut huippu-dj:t Darude ja Orkidea sekä keikan heittävä 
Lieminen. MC Alina Kulo leikittää juhlijoita. Skidit Diskoista tutut ohjelmanumerot toteutetaan Flow’ssa 
suurempina ja näyttävämpinä kuin koskaan ennen. Menevän musiikin lisäksi Skidit Megadiskossa ilahduttavat hulppeat 
laservalot, monenlaiset leikit, saippuakuplat ja hohtavat yllätykset. 
 
Habi Kids Design -työpaja kutsuu lapset leikkimään, ideoimaan ja luomaan yhdessä. Kuosistudiossa tutustutaan 
suunnittelun maailmaan ja leikitellään väreillä. Työpajan edetessä lasten tilkut kootaan suureksi kollaasiteokseksi. 
  
Jos jano pääsee yllättämään leikin tiimellyksessä, tarjoavat Oatly ja Novelle nuorille festivaalivieraille herkullisia 
kaurajuomatuotteita sekä makoisia mocktaileja, joita lapset pääsevät itse valmistamaan. Oatlyn baarissa on 
kaurajuomien lisäksi tarjolla ilmaisia leikkitatuointeja. 
 
Lisäksi Riviera Cinema Barissa esitetään iltapäivällä lastenelokuvia esimakuna elokuvateatteri Rivieran syksyn Riviera 
Kids -esityssarjasta. 
 
Flow Festival järjestetään 11.–13. elokuuta 2017 Helsingin Suvilahdessa. 
 
Flow Festivalin vuoden 2017 varmistuneet kumppanit ovat pääyhteistyökumppani Lapin Kulta, kumppanit Aalto-
yliopisto, American Express, Bright Finland, Finnair Plus, Lumo-vuokrakodit, Oatly, OP Helsinki, Paulig, Plan B, 
Stopteltat, Sun Effects ja Zalando, sekä mediakumppanit Basso, Clear Channel, Helsingin Sanomat ja Resident 
Advisor. 
 
www.flowfestival.com 
www.facebook.com/FlowFestival 
www.twitter.com/FlowFestival 
www.instagram.com/flowfestivalhelsinki 
 
Liput: 
Ticketmaster www.ticketmaster.fi p.0600-10-800 
Tiketti www.tiketti.fi p.0600-1-1616  
3 päivää: 195€ 
2 päivää: 149€ 
1 päivä: 99€ 
Hinta voimassa toistaiseksi. Lippuhinta sisältää palvelumaksun. 
 
Matkapaketit: 
Festicket www.festicket.com/festival/flow-festival-2017/  
Festlane https://www.festlane.com/en/festival/flow  
 



	

Lehdistökuvat: www.flowfestival.com/media  
 
Lisätiedot: 
Flow Festival, Tiedottaja Sini Tiainen / sini@flowfestival.com / 050 525 8114 
 


