
       Julkaisuvapaa 17.1.-13 klo 14.00 

Kajaanin kesä saa uutta sykettä:     

Kajahdus! - Kajaanin Kaupunkifestivaali on kaikkia varten – Uriah Heep päätähtenä!   

 

  Kajahdus! - Kajaanin Kaupunkifestivaali, joka järjestetään 1.-3.8.2013 ensimmäistä kertaa, hakee heti 

vakituista paikkaa vuosittaisessa kainuulaisessa kesätapahtumakalenterissa. Yksistään siitä syystä sen 

halutaan olevan tarjonnaltaan mahdollisimman sopiva  laajalle osalle ihmisiä. 

 

  Avajaispäivänä torstaina  1.8. illan aikana lavalle nousevat erilaiset Kajaanin ja lähiympäristön rock-, 

pop- ym. bändit mittelemään bändikisassa paremmuudestaan. Arvovaltainen jury  päättää, mitkä ryhmät 

saavat palkintostipendit.  Kajaanin Kaupunkifestivaalilla on hyvä tilaisuus tarjota bändien kipeästi 

kaipaama esiintymistilaisuus , muuten ei kehitytä muusikkona ja esiintyjänä.  Torstain tapahtumaan on 

kaikilla vapaa pääsy.  

 

  Perjantai-ilta 2.8. tulee olemaan tanssi- ja iskelmämusiikin ystäville toiveiden täyttymys. Juhla-alue 

tarjoilupisteineen avataan klo 17 ja showteltan estradilla alkaa tapahtua klo 20. Perjantai-illan aikana 

nähdään lavalla Katri-Helena juhlaorkestereineen   50-vuotisjuhlakiertueen merkeissä sekä Jari Sillanpää, 

joka perjantai-iltana vastaa osaltaan viihteestä oman bändinsä säestyksellä.   

Kolmas perjantain esiintyjä on Kake Randelin orkestereineen. Kake tuli pinnalle todella voimalla 80-luvun 

alussa Kirje kotiin-ensihitillään. Sittemmin seurasi liuta suosikkeja,  mm. Kop kop kop, Tarja, On pakko 

painaa pitkää päivää jne.  

 

   Lauantai 3.8. on pitkä ja monipuolinen päivä Kajahdus! - Kajaanin Kaupunkifestivaalin alueella. 

Erityisesti lapsille ja nuorille suunnattu lauantain päivätapahtuma alkaa klo 14, mukana supersuosittu 

Hevisaurus.  

 

  La-illan tapahtumaan on K18-ikärajoitus päivätapahtuman päätyttyä.  

 

  Mukana klo 20 alkavassa illassa on yksi suosituimpia tämänhetkisiä nimiä, kun Tuure Kilpeläinen 

kokoonpanoineen pistää menoksi. Takuutavaraa on luvassa, kun Manserockin päämies Pate Mustajärvi 

ja Popeda jyräävät vuorollaan.  Viikonvaihteen kohokohta on tietenkin legendaarinen Uriah Heep (GB), 

jonka heavyhittejä lienee turha luetella. 

 

  Juhla-alue sijaitsee Kajaanin Takojankadulla  Imagon Oy:n ja Biohit Oy:n väliin jäävällä puistoalueella. 

Sinne pystytetään upea 55m x 20m x 6.5m jättiteltta ja sen kylkeen vielä 300-neliömetrinen VIP-alueeksi 

tuleva lisäteltta. Teltoissa toimii niin ruoka-kuin juomamyyntikin ja tanssia voi 350-neliöisellä parketilla. 

Isoille screeneille välitetään kuvaa estradilta istumapaikoille, pöytiin sekä VIP-tiloihin ellei koko ajan jaksa 

hääriä parketilla. 

  

  Alueelle lisätään elokuisen illan turvaksi yleisövalaistusta, samoin valaistaan mm. puiston pensaita 

hauskasti ja Hollywood-tyyliset valokiilat leikkaavat elokuisen hämärää Kajaanin taivasta. 

Teollisuuskylässä on parkkipaikat 1500 autolle ja autoliikenne pääsee kulkemaan vain Kehräämötiellä. 

Turvallisuudesta ja liikenteen ohjaamisesta vastaa n. 100 järjestyksenvalvojaa. 

 

  Järjestelyjen taustalla on kajaanilainen ääni-, valaistus- ja audiovisualiikan yritys SV-Sound Oy, jonka 

omistaa pitkänlinjan kajaanilainen alan yrittäjä ja musiikkimies Seppo ”Setti” Vuorela. 

 

  Yhteistyössä ovat mukana myös Kajaanin Hokki ry. sekä Kajaanin kaupunki.  

 

Lisätietoja: Seppo Vuorela +358 50 5548 110 sv-sound.oy@kolumbus.fi  

 Harri Pöntinen +358 40 411 72 12 hpontinen@hotmail.com 

 


