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1. WOMEX pähkinänkuoressa 

 

Tampere isännöi kansanmusiikin ja maailmanmusiikin keskeisintä ammattilaistapahtumaa 

 

WOMEX World Music Expo on yksi merkittävimmistä kansainvälisistä musiikkialan 

ammattilaistapahtumista. WOMEX koostuu messutapahtumasta, korkeatasoisesta showcase-

festivaalista, konferenssiohjelmasta ja verkostoitumistapahtumista. Tapahtuma kokoaa yhteen 

vuosittain lähes 3000 alan ammattilaista yli 90:stä maasta: festivaalijohtajia ja keikkamyyjiä, levy-

yhtiöitä ja kustantajia, journalisteja ja radio-ohjelmapäälliköitä ja elokuva-alan ammattilaisia. 

Showcase-festivaalin aikana seitsemälle lavalle nousee kymmenittäin huippuesiintyjiä ympäri 

maailman soittamaan näytöskeikkoja.  

 

Messuilla kohtaavat maailmanmusiikin myyjät ja ostajat, minkä lisäksi WOMEX tarjoaa 

konferenssiohjelmaa, dj-iltoja sekä musiikkielokuvia. WOMEXille on ominaista musiikillinen laaja-

alaisuus, ja vaikka vuonna 1995 ensi kertaa järjestetty tapahtuma aloitti kansanmusiikkiväen 

kokoontumisena, nykyisin WOMEX vetää vuosittain kasvavan määrän muun muassa jazzin, 

elektronisen musiikin ja taidemusiikin ammattilaisia. 

 

Vuonna 2019 WOMEX kokoaa kansainvälisen huippuvaikuttajien joukon Suomeen. Kotimaisena 

pääjärjestäjänä toimii tamperelainen musiikkiyhtiö Rockadillo Production Oy, ja tapahtuman 

strateginen partneri on Music Finland. Merkittävässä roolissa WOMEXin tuomisessa Suomeen ovat 

Tampereen kaupunki, Visit Tampere ja opetusministeriö yhdessä muiden valtakunnallisesti 

tärkeiden sidosryhmien kanssa. 

 

WOMEXin keskeinen tapahtumapaikka Tampereella on hiljattain laajennusosansa avannut 

Tampere-talo, johon asettuvat niin messujen näytteilleasettajat kuin WOMEXin juhlava 

avajaiskonsertti ja useampi showcase-sarjakin. Muut showcase-konserttipaikat ovat Pakkahuone, 

Klubi ja Hotelli Tornin Paja-kongressisiipi.  
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2. Live-osuudet 

 

1. Avajaiskonsertti – WOMEX Opening 23.10.2019 

WOMEXin juhlallisissa avajaisissa keskiviikkona 23. lokakuuta esittäytyy suomalainen 

musiikkiosaaminen. Arctic Fire – Pohjoisen tulet -avajaiskonsertin esiintyjiksi on valittu Pauanne, 

Pekko Käppi, Suistamon Sähkö ja Vildá. Suomalaiset esiintyjät valittiin avoimella haulla, joka 

avautui 15. tammikuuta ja umpeutui 15. helmikuuta. Music Finland on avajaisten vastuullinen 

tuottaja. Avajaisten kuratoinnista vastaa Music Finlandin nimeämä ammattilaisraati 

yhdessä Piranha WOMEXin kanssa. 

2. Official Showcase 

WOMEXin keskiössä on korkeatasoinen, kilpailtu showcase-festivaali.  

WOMEX Official Showcase -näytöskeikkasarjaan hakeudutaan esiintymään tapahtuman 

oman avoimen haun kautta (Call for Proposals). Ohjelmiston artistivalinnat tekee hakemusten 

pohjalta vuosittain vaihtuva alan huippuammattilaisista koostuva kansainvälinen raati, niin 

kutsutut ”Seitsemän Samuraita”. Hakuaika päättyi 22.3.2019. Suomesta showcase-ohjelmaan 

valittiin Duo Emilia Lajunen & Suvi Oskala. Showcase-konserttisarjan lopulliset esiintyjälistaukset 

sekä aikataulut julkistetaan loppukesällä. 

3. Regional Stage 

 

WOMEXin viralliseen showcase-hakuun eli Call for Proposals -hakuun osallistuneiden artistien 

joukosta valitaan myös Regional Stage -kokonaisuuden esiintyjät. Regional Stagen tarjonta 

keskittyy kulloisenkin isäntämaan ja sen lähialueen omiin musiikkikulttuureihin. Tänä vuonna 

lava tarjoaa suomalaisen musiikin lisäksi muiden pohjoismaiden ja Itämeren alueen maiden 

musiikkia. Showcase-slotit ovat maksullisia, ja niiden kustannuksista vastaavat näiden maiden 

http://www.womex-apply.com/
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vientitoimistot. Regional Stage -kokonaisuuden esiintyjät valitsee WOMEX yhdessä 

vientitoimistojen kanssa viralliseen showcaseen hakeneiden artistien joukosta. Regional Stagen 

artistivalinnat tehdään kesällä eli sen jälkeen, kun virallinen showcase-kattaus on selvillä. 

Annamme aiheesta lisää tietoa heti kun se on mahdollista. 

 

4. offWOMEX 

 

offWOMEX-lava tuo joka vuosi WOMEXin ohjelmaan lisäväriä, ja esiintyjien valinnoista sekä 

showcase-slottien kustannuksista vastaavat vientitoimistot, suuret festivaalit ja muut alueelliset 

tahot. Artistivalinnat tehdään yhdessä Piranha WOMEXin tiimin kanssa, ja nämäkin valinnat 

ajoittuvat kesään: offWOMEX-kattauksesta päätetään, kun virallisen showcasen artistit on valittu 

ja vahvistettu.  

 

5. Oheisohjelma ja pop up -esiintymiset  

 

WOMEX-hankkeen yhteistyötahot pyrkivät tarjoamaan mahdollisimman monipuolisia 

oheisohjelma- ja pop up -esiintymismahdollisuuksia tapahtuman aikana.  

 

3. WOMEX Expo eli messut 

 

Pohjoismainen messualue 

 

WOMEX-messut täyttävät Tampere-talon kaikkialta maailmasta saapuvien näytteilleasettajien 

messuosastoilla. Messuilla verkostoidutaan, sovitaan tapaamisia ja käydään neuvotteluja. 

 

Pohjoismaiden musiikkivientiorganisaatiot yhdistävät voimansa talon kolmanteen kerrokseen. 

Tälle pohjoismaiselle messualueelle ovat toistaiseksi vahvistuneet Music Finlandin tuottaman 

suomalaisten musiikinviejien osaston lisäksi Ruotsin, Tanskan, Norjan, Viron sekä saamelaisia 

artisteja edustavan Sami Music Expon yhteisosastot. 
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Jos suunnittelet oman messuosaston varaamista näytteilleasettajana ja haluat osastosi 

sijaitsevan pohjoismaisen alueen läheisyydessä 3. kerroksessa, ole mahdollisimman pian 

yhteydessä Piranha WOMEXin messupäällikkö Merle Gerstiin, os. registration@womex.com. 

 

Jos taas edustat Suomeen rekisteröityä viejäyritystä ja haluat mukaan Music Finlandin 

koordinoimalle yhteiselle messuosastolle, katso ilmoittautumisohjeet ja -aikataulu alta (Mukaan 

WOMEXiin! > Palvelut musiikinviejille > Rekisteröityminen ja yhteismarkkinointi). 

 

4. Mukaan WOMEXiin! 

 

1. WOMEX tarjoaa jokaiselle jotakin  

 

Kaikki ovat tervetulleita mukaan WOMEXiin, ja sitä varten tarvitsee vain rekisteröityä WOMEXin 

omilla sivuilla: https://www.womex.com/take_part/register. Rekisteröinti alkoi huhtikuussa. 

Rekisteröitymistyyppejä on erilaisia; tavallisen rekisteröinnin lisäksi opiskelija- ja 

mediarekisteröintejä. Näytteilleasettajien tulee varata oma messuosasto ja tämän lisäksi 

rekisteröidä erikseen messuille osallistuvat henkilöt. Saman organisaation kolmas henkilö saa aina 

alennuksen WOMEX-rekisteröinnistään.  

 

Jos et halua omaa messuosastoa, vaan mukaan Music Finlandin organisoimaan 

yhteismarkkinointiin ja Suomen messuosastolle, toimi kohdan 3. ohjeiden mukaan 

yhteisnäytteilleasettajaksi rekisteröitymiseen.  

 

Oletko musiikkiammattilainen tai -opiskelija ja lähdössä WOMEXiin ensimmäistä kertaa? 

Rekisteröidy delegaatiksi messuille ja lähde tapahtumaan luomaan verkostoja, kuuntelemaan 

konferensseja, tutustumaan uusiin ihmisiin sekä kuuntelemaan showcase-konsertteja.  

 

Lisäksi konserttilippuja on tulossa myyntiin jonkin verran myös suurelle yleisölle – jos et halua 

osallistua messuille, mutta haluat tulla kuuntelemaan keikkoja, niin myös tämä on mahdollista.  

mailto:registration@womex.com
https://www.womex.com/take_part/register


 

 

 6 

 

2. WOMEXin yleiset rekisteröitymishinnat 

 

WOMEXin yleiset rekisteröitymishinnat ovat seuraavat (huomaa, että Music Finlandin 

yhteismarkkinointihankkeeseen osallistuvat saavat näistä hinnoista alennuksen, jos ovat ensin 

ilmoittautuneet mukaan yhteismarkkinointiin ja saaneet Music Finlandilta alennuskoodin, ks. 

kohta 3.): 

• Smart Rate -hinta 21.6.2019 mennessä ilmoittautuville: 295 €, saman organisaation 

kolmannelta henkilöltä 245 €. Media-edustajan hinta 215 e.  

• Guide Rate -hinta 23.8.2019 mennessä ilmoittautuville: 345 €, saman organisaation 

kolmannelta henkilöltä 285 €. Media-edustajan hinta 255 e.  

• Late Rate -hinta 27.9.2019 mennessä ilmoittautuville: 375 €, saman organisaation 

kolmannelta henkilöltä 310 €. Media-edustajan hinta 275 e.  

• Sprint Rate -hinta 18.10.2019 mennessä ilmoittautuville 395 €, saman organisaation 

kolmannelta henkilöltä 325 €. Media-edustajan hinta 285 e.  

• Walk-up on-site -hinta tapahtumapäivinä on 415€, saman organisaation kolmannelta 

henkilöltä 345 €. Media-edustajan hinta 305 e.  

 

Näytteilleasettajan messuosaston hinta: 

Osastopaikat myydään yksiköittäin, ja yhden yksikön (2 x 3 metriä) hinta on 860 € + alv. 

Messuosastojen vuokrausta hoitaa WOMEXin messupäällikkö Merle Gerst, os. 

registration@womex.com.  

 

3. Musiikinviejien yhteismarkkinointiin ja Suomen messuosastolle ilmoittautuminen 

 

Jos haluat mukaan Suomen yhteismarkkinointiin ja Suomen messuosastolle, sinun tulee 

rekisteröityä kahteen paikkaan:  

 

1) ensin Music Finlandille osallistujiksi Suomen yhteismarkkinointiin ja messuosastolle tällä 

lomakkeella. Ilmoittaudu yhteismarkkinointiin viimeistään 23.8.2019.  

mailto:registration@womex.com
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=882689513&_k=R0hyi6BsclJ4RhwZb3rW4cNVEHp--4a4giQh36DF6_keKWLCPT5RLSE6WknqdAX_
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=882689513&_k=R0hyi6BsclJ4RhwZb3rW4cNVEHp--4a4giQh36DF6_keKWLCPT5RLSE6WknqdAX_
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2) Music Finlandilta sähköpostitse saadulla alennuskoodilla WOMEXiin 

yhteisnäytteilleasettajaksi (co-exhibitor): https://www.womex.com/take_part/register. .  

 

Messuosasto muodostaa suomalaisten viejäyritysten tukikohdan, jolla osallistujat voivat järjestää 

tapaamisia ja palavereja. Messuosastolla jaamme materiaaleja, autamme verkostoitumisessa ja 

teemme yhteismarkkinointia. Tänä vuonna yhteismarkkinoijien osasto muodostuu omasta 

pienehköstä vastaanotto- ja materiaalienjakopisteestämme sekä yhteispohjoismaisista 

neuvottelu- ja lounge-alueista. 

 

Osallistumalla yhteismarkkinointiin saat alennuksen WOMEXin rekisteröitymishinnasta (Network 

Rate) sekä Music Finlandin kattavat ja asiantuntevat palvelut yhteisellä messuosastolla. Käytössäsi 

ovat pohjoismaisen messualueen yhteiset neuvottelu- ja säilytystilat. Järjestämme 

yhteismarkkinointiin osallistuville ammattilaisille räätälöityjä illallisia ja muita 

verkostoitumistilaisuuksia, ja toteutamme myös yhteisen ennakkovalmennuksen tapahtuman alla. 

Autamme showcase-kokonaisuuteen mukaan valittuja artisteja näkyvyyden kasvattamisessa ja 

markkinoinnissa. 

 

Yhteismarkkinoinnin osallistumishinnat (ilmoittaudu viimeistään 23.8.2019): 

 

• 190 € + alv 24% / osallistuva delegaatti 

• seuraavat osallistujat samasta yrityksestä tai yhteisöstä 90 € + alv 24% 

 

Network Rate eli WOMEX-rekisteröitymisen alennushinnat delegaateille, jotka käyttävät 

alennuskoodia rekisteröityessään:  

 

• Smart Rate -hinta, rekisteröidy viimeistään 21.6.2019: 245€ (norm. 295€)   

• Guide Rate -hinta, rekisteröidy viimeistään 23.8.2019: 285€ (norm. 345€) 

 

HUOMIO: Jos olet tulossa mukaan Music Finlandin koordinoimaan yhteismarkkinointiin ja 

messuosastolle, ethän rekisteröidy WOMEXin nettisivuilla ilman meiltä saamaasi alennuskoodia, 

sillä alennusta ei voi saada jälkikäteen!  

https://www.womex.com/take_part/register
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4. Valmennukset yhteismarkkinointiin osallistuville 

 

Music Finland järjestää yhteistyökumppaniensa kanssa valmennusohjelmaa WOMEXiin 

valmistautuvalle yhteismarkkinointidelegaatiolle. 

 

Valmennuspäiväksi on vahvistunut 4. syyskuuta, merkitsethän päivän muistiin jo nyt. 

 

Valmennuksen otsikkona on "EU:n Luova Eurooppa -ohjelman mahdollisuudet musiikkialalle" 

- Aika: ke 4.9. klo 15-17 

- Paikka: Music Finlandin toimisto, Urho Kekkosen katu 2C.  

- Kuvaus: Kiinnostaako musiikkialan eurooppalainen yhteistyö? Tervetuloa tutustumaan EU:n 

Luova Eurooppa -ohjelman tähän tarjoamiin mahdollisuuksiin! Kokemuksiaan Jazz Connective -

hankkeesta jakaa Charles Gil (Vapaat äänet). Valmennuksen toteuttaa Luova Eurooppa -

yhteyspiste yhdessä Music Finlandin kanssa. 

 

5. Omat matkajärjestelyt  

 

Jokainen delegaatti vastaa omista matkustus- ja majoitusjärjestelyistään itse. WOMEXin sivuilla on 

normaaleja listahintoja hieman edullisempia hotellitarjouksia koottuna, joten kannattaa katsoa 

majoituksia sieltä: http://www.womex.com/prepare/travel/hotels.  Suosittelemme tekemään 

hotellivarauksen mahdollisimman pian! Myös muut matkustusjärjestelyt kannattaa hoitaa hyvissä 

ajoin.  

 

5. Hyvä tietää  

 

Music Finlandin WOMEX-tiimi – kysy mitä vain 

 

http://www.womex.com/prepare/travel/hotels
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Jos sinulla on kysyttävää koskien WOMEXin avajaisia, yhteismarkkinointia tai live-osuuksia, ota 

yhteyttä Music Finlandin vientipäällikkö Henna Saloon joko sähköpostitse 

(henna.salo@musicfinland.fi) tai puhelimitse (040 7318018). Hennaa avustaa assistentti Fiona 

Jokivuolle, assistant@musicfinland.fi.  

 

Piranha WOMEXin tiimi 

 

Messut: Merle Gerst - registration@womex.com    

Conference: Anna Mechelhoff – conference@womex.com  

Showcase: Dhari Vij - showcase@womex.com  

 

 

 

mailto:henna.salo@musicfinland.fi)
mailto:assistant@musicfinland.fi
mailto:registration@womex.com
mailto:conference@womex.com
mailto:showcase@womex.com
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