
	

 
 
 

                
 

Tiedote 20.7.2017. 
 
Flow Festivalin aikataulu on julkistettu 
 
Flow’n musi ik i l l inen tarjonta laajenee entisestään, kun El ias Gould, DJ Ender ja 
Mirage Man saapuvat täydentämään sunnuntain ohjelmistoa. Rei lun kolmen vi ikon 
päästä alkavan festivaal in aikataulu on nyt julk istettu. Tapahtuman l iput ovat 
myyneet erittäin vi lkkaasti ,  ja kolmen päivän Flow-l ippuja on saatavi l la enää 
rajoitetust i .  
 
Lopullisen läpimurron partaalla oleva laulaja-lauluntekijä Elias Gould on ehkä ajankohtaisempi kuin koskaan. Fanien 
pitkä odotus palkittaneen syksyllä, jolloin Gouldin esikoisalbumin on määrä ilmestyä. Karismaattisena live-esiintyjänä 
tunnettu Gould valtaa Flow’n Main Stagen sunnuntaina suomeksi lauletulla brittivivahteisella indierockillaan. 
 
Flow’hun saapuva DJ Ender tunnetaan yhtenä Helsingin ensimmäisistä house- ja tekno-DJ:istä, joka oli aktiivisesti 
mukana tuomassa nykyaikaista elektronista tanssimusiikkia Suomeen. Acid house -pioneeri on kuulunut kotimaisen 
klubikosmoksen tyylitajuisimpiin tekijöihin siitä lähtien. Vankka kokemus ja moderni ote lyövät kättä niin DJ-seteissä 
kuin tuotannoissa ja remixeissäkin, joita kuullaan Resident Advisor Front Yardin sunnuntai-iltapäivässä. 
 
Niin ikään sunnuntaina Flow’ssa esiintyvä Roope Karhunen eli Mirage Man on helsinkiläinen DJ ja tuottaja, jolla on 
vuosikymmenen vankka kokemus koneellisen rytmimusiikin saralta. Flow’ssa Mirage Manilta saadaan kuulla aivan 
uudenlainen ambient-livesetti, kun Bassoradion NOST€-palkinnon voittanut artisti saapuu Voimalaan. 
 
Flow’n alue Suvilahdessa uudistuu monilta osin. Festarialue on 15 000 neliömetriä aiempaa suurempi ja se laajenee 
uusille alueille. Artisteja esiintyy tänä vuonna kymmenellä eri venuella. Tuttu ja tiivistunnelmainen Black Tent uudistuu, 
jonka myötä uuteen, hopeisena hohtavaan Zalando Black Tentiin mahtuu aiempiin vuosiin verrattuna tuhansia katsojia 
enemmän. Flow’n useita alueuudistuksia on tiedotettu lähikuukausina. Mm. näyttävä ja intiimi Bright Balloon 360° -lava 
saa uuden, noin hehtaarin kokoisen oman piha-alueen. Lavaa kiertävään istumakatsomoon mahtuu aiempiin vuosiin 
verrattuna huomattavasti enemmän festarikansaa nauttimaan keikoista, ja alueelle liikkumista ja sieltä poistumista 
helpotetaan. Flow’n tuttu ja viihtyisä Backyard-alue muuttaa tänä vuonna täysin muotoaan. Aiempina vuosina 
klubimusiikkiin keskittyneistä, koko viikonlopun kestäneistä bileistä tunnettu Backyard keskittyy tänä vuonna 
rauhoittumiseen, hyvinvointiin ja rentoutumiseen. Aiempien vuosien Backyardilta tuttu konsepti taas siirtyy uudelle 
alueelle, kun vehreä Resident Advisor Front Yard tarjoaa entistä suuremman tilan nauttia elektronisen musiikin 
huippunimistä. Uusi konsepti Red Garden tanssittaa festarikansaa upeissa punaisissa puitteissa. 
 
Flow Festivalin aikataulu on nyt julkaistu festivaalin nettisivulla: https://www.flowfestival.com/aikataulu/  
 
Flow Festivalin media-akkreditointi on auki huomiseen saakka osoitteessa: https://www.flowfestival.com/media/ 
 
Aiemmin vahvistuneita esiintyjiä ensi kesän Flow Festivalille ovat mm. Frank Ocean, Lana Del Rey, The xx, 
Aphex Twin, London Grammar, Ryan Adams, Beth Ditto, Danny Brown, Flume, Moderat, Young 
Thug, Goldfrapp, Death Grips, The Afghan Whigs, Sparks, Black Lips, Car Seat Headrest, Sampha ja 
Angel Olsen. 
 
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 
 


