
	

 
 
 

                
 

Tiedote 8.8.2017. 
 
Flow Festivalia juhlitaan viikonloppuna Helsingin Suvilahdessa 
 
Musiik in ja kaupunkikulttuurin ystävät kokoontuvat jäl leen elokuisen vi ikonlopun 
viettoon Flow’n merkeissä. Festivaal in musi ik i l l inen tarjonta tuo yhteen el invoimaisia 
legendoja, ajankohtais ia kärkinimiä ja tulevaisuuden lupauksia.  Uudistettu 
fest ivaal ialue levittäytyy Suvi lahteen entistä laajempana. Flow-l ippuja on jäljel lä 
enää rajoitetusti .  Saatavi l la on kahden päivän pe&su- ja la&su-l ippuja sekä yhden 
päivän sunnuntai l ippuja. American Express -asiakkaat voivat yhä ostaa yhden ja 
kolmen päivän l ippuja. Flow'hun odotetaan vi ikonlopun aikana vi ime vuoden tapaan 
75 000 vierasta. 
 
Helsingin Suvilahdessa nähdään viikonloppuna kiinnostava valikoima kansainvälisiä ja kotimaisia esiintyjiä. Perjantaina 
Flow’hun saapuvat muun muassa Lana Del Rey, Aphex Twin, London Grammar, Beth Ditto, Black Lips, 
Satell ite Stories ja Kauriinmetsästäjät. Lauantaina festivaalilla esiintyvät esimerkiksi The xx, Flume, 
Goldfrapp, Sampha, Death Grips, Mikko Joensuu ja Alma. Sunnuntaina luvassa on vaikuttava joukko 
harvinaisia ja kauan odotettuja esiintymisiä, kun lavalle nousevat muun muassa Frank Ocean, Ryan Adams, Vince 
Staples, BadBadNotGood ja Moderat. Lue lisää Flow Festivalin artisteista: www.flowfestival.com/artists/  
 
Tänä vuonna Flow Festivalin kävijäkokemusta on kehitetty alueuudistusten avulla entistä toimivammaksi, ja sen myötä 
alueen pinta-ala kasvaa jopa 1,5 hehtaaria. Flow’ssa on yhteensä yksitoista esiintymisaluetta ja yli 100 esiintyvää 
artistia tai ryhmää. Suuria muutoksia nähdään ympäri festivaalialuetta lähes jokaisella lavalla. Suurimpien lavojen lisäksi 
myös festivaalialueen omaleimaiset, pienemmät esiintymispaikat täyttyvät keikoista. 
 
Ikoninen Bright Balloon 360° -lava siirtyy täysin uudelle alueelle, ja katsomon yleisökapasiteetti kasvaa 
kaksinkertaiseksi. Festivaalin maamerkiksi muodostuneella lavalla kuullaan muun muassa jazzia, folkia ja 
länsiafrikkalaista musiikkia. Tiivistämön The Other Sound -kokonaisuus puolestaan tarjoaa katsauksen kokeellisen 
musiikin maailmaan. 
 
Flow’n Backyardilta tuttu klubimusiikin konsepti siirtyy uudelle alueelle, Lapin Kulta Red Arenan läheisyyteen. Vehreä 
Resident Advisor Front Yard tarjoaa entistä suuremman tilan nauttia elektronisen musiikin huippunimistä. Myös 
Backyard säilyy esiintymisareenana, mutta se kokee täydellisen muodonmuutoksen. Tänä vuonna Backyard muuttuu 
rauhoittumisen keitaaksi, jossa kuullaan mystisiä ja meditatiivisia soundeja eturivin kotimaisilta ja kansainvälisiltä 
DJ:iltä, sekä nautitaan myös joogasta, raakaruoasta ja taiteesta. Lisäksi Flow’ta värittää täysin uusi venue Red Garden, 
jossa mystiset puutarhajuhlat kohtaavat sähköiset diskobileet. Tutustu tarkemmin eri lavoihin: 
www.flowfestival.com/lavat/  
 
Alueuudistukset vaikuttavat myös rannekkeenvaihtoon. Tänä vuonna kaikki Flow Festivalin liput vaihdetaan 
rannekkeisiin, joten festivaalivieraat voivat poistua alueelta ja palata sinne myöhemmin ranneketta näyttämällä. 
Rannekkeenvaihto- ja akkreditointipisteitä on tänä vuonna kaksi. Pisteet sijaitsevat Flow Festival Infossa Helsingin 
Erottajalla sekä festivaalialueen pääsisäänkäynnin läheisyydessä, noin 200 metriä ennen pääportteja. 
Rannekkeenvaihdon sujuvoittamiseksi kaistoja on lisätty tänä vuonna huomattavasti. 
 
Flow’n kansainvälisestikin kiitelty ruokatarjonta keskittyy yhä enemmän korkealaatuiseen ravintolaruokaan. Tänä 
vuonna painopiste on erityisesti koti- ja pohjoismaisissa erikoisuuksissa, sesongin raaka-aineissa, terveellisyydessä 
sekä kasvisruoassa. Lähes puolet ravintoloista ovat uusia tulokkaita Flow’ssa, ja mukaan mahtuu monta tämän hetken 
mielenkiintoisinta suosikkia. Tutustu Flow’n kulinaariseen tarjontaan: www.flowfestival.com/ruoka/  
 
Flow tarjoaa tänäkin vuonna kävijöilleen moniaistillisia, osallistavia ja ajatuksia herättäviä taide-elämyksiä ympäri 
festivaalialuetta. Yhteistyökumppanit Galleria Forum Box, Aalto-yliopisto, Make Your Mark -galleria sekä 
elokuvateatteri ja baari Riviera Kallio tuovat Flow’hun elokuvia, valo- ja videoinstallaatioita, graffititeoksia ja 
arkkitehtuuria. Lisäksi alueelle kohoaa Vuoden nuoren muotoilijan Laura Väinölän toteuttama värikäs Altar of 
Attraction, rauhan ja kohtaamisten keidas. Lue Flow’n taidetarjonnasta tästä: www.flowfestival.com/taide/  
 



	

Flow Festivalilla esiintyvät 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 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€ 
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 


