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H2Ö-festivalen släppte sina första artister

H2Ö, som räknas till en av Finlands mest omtalade alternativmusikfestivaler, arrangeras 22–23
juli vid Runsala varvsområde i Åbo. Festivalen väcker det historiska varvet till liv för tredje gången
med ett program bestående av inhemsk alternativmusik, utländska undergroundpärlor och konst –
utan några som helst genrebegränsningar.

Bland festivalens utländska gäster ses alternativa rockikonerna MERCURY REV. Den
nordamerikanska gruppen har byggt upp en trogen skara lyssnare ända sen slutet av 80-talet,
och återvände till rampljuset förra hösten med albumet The Light In You som hyllats både av
fansen och kritikerna.

Spanska HINDS gör sin första efterlängtade spelning i Finland. Efter att ha släppt sitt debutalbum
har så gott som varje konsert under bandets världsturné varit slutsåld. PRESIDENT BONGO &
THE EMOTIONAL CAPRENTERS väcker uppståndelse och bjuder upp till dans med sin säregna
afrikatechno. Gruppen leds av Stephen Stephansen, som är en av ursprungsmedlemmarna i
isländska electrojätten GusGus.

I mängden av inhemska artister finns den sällan uppträdande, legendariska progefolk-orkestern
PIIRPAUKE, som nyligen firade sin 40 år långa karriär, samt sommaralbumaktuella
JÄTKÄJÄTKÄT: den inhemska rytmmusikens flaggskepp. Med oss har vi även uleåborgska
rockgruppen RADIOPUHELIMET, åter konsertaktiva JOKU ROTI MAFIA lotsat av

veteranrapparen Hannibal, samt tjugo andra artister.

En fullständig artistlista finns till påsyn på festivalens webbsidor.

Utöver musik tillfredsställer och retar H2Ö sin publik med ett digert mångkonstnärligt program,
som tidgare år.

Festivalens program utökas under våren.
Evenemangets early bird-biljetter kan nu köpas från Tiketti och Bar Ö i Åbo.

Pressbilder samt pressmeddelandet finns att laddas ner på festivalens webbplats.

www.h2ofestival.fi
www.facebook.com/h2ofest
www.instagram.com/h2ofestival
www.twitter.com/h2ofest
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