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SAARISTOMERIFESTIVAALI JATKAA KESÄLLÄ 2009
Turussa ensimmäistä kertaa pidetty Saaristomerifestivaali Forum
Marinumin alueella jatkuu kesällä 2009 suunnitelmien mukaan.
Ajankohta ja ohjelmasuunnitelma julkistetaan syyskuun aikana.
Ensimmäisessä tapahtumassa 8.-9.8.2008 vieraili kahden päivän aikana
toista tuhatta henkilöä. Alkuperäisiin yleisötavoitteisiin ei päästy, mutta
asiaan vaikutti torstain ja perjantain poikkeuksellisen voimakas
saderintama.
”Ensimmäinen kerta uuden tapahtuman sisäänajossa on aina vaikea ja sääriski
ulkotapahtumissa ei ole vieras asia. Uusia juttuja ei synny ilman riskinottoa.
Meillä on Saaristomerifestivaaliin usean vuoden suunnitelma ja mukana on
kokeneita, sekä osaavia yhteistyökumppaneita, jotka ymmärtävät alan
luonteen”, toteaa ohjelmistosta vastaava tuottaja Markku Laaksonen Melodia
Oy:sta.
Tärkeä osa Saaristomerifestivaalia ovat mm. pienveneitä ja saaristolaisuutta
käsittelevät seminaarit ja vierailut. Ensimmäisellä kerralla perustettiin mm.
FinnFire –veneiden yhdistys. Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu myös
kansainvälisiä ulottuvuuksia. ”Näyttelyssämme kävi tapahtuman aikana yleisöä,
jota emme ole saaneet liikkeelle aiemmin, mutta jonka uskomme nyt löytäneen
tämän paikan. Tämä on todellista kulttuurityötä, jossa yhdistetään alan
harrastajia kiinnostavaa asiaa, ympäristöarvoja, perinnekulttuuria ja
monipuolista viihdettä uudella tavalla, joka tukee osaltaan mm. vuoden 2011
tavoitteita”, kommentoi tapahtuman puitteista ja asiasisällöstä vastaava
tuottaja, Pekka Paasio, Forum Marinumista.
Tapahtuman ohjelmisto, puitteet ja palvelut todistivat sen, että Turusta voi
löytyä myös uusia, mielenkiintoisia ja toimivia tapahtumapaikkoja mm.
kulttuuripääkaupunkivuoden tilaisuuksille. Ohjelmistoon tullaan lisäämään uusia
kiinnostavia esiintyjäyhdistelmiä ja myös koko perheelle suunnattua ohjelmaa.
”Suunnitteluun tulee mukaan lisää tekijöitä ja nyt saatua kokemusta
hyödynnetään. Kruunumakasiinin lava toimi loistavasti sekä akustiikan että
visuaalisuuden suhteen. Olemme saaneet hyvää palautetta yleisöltä ja
esiintyjiltä. Sisällön suunnittelussa haemme yhteistyötä muiden turkulaisten
tapahtumien kanssa. Kesällä 2009 on alueella Tall Ships Races ja v. 2010
Saaristomerifestivaali onkin jo hyvin sisään ajettu kulttuuripääkaupunkivuotta
varten”, toteaa Laaksonen.
Saaristomerifestivaalin toteuttivat yhteistyössä Melodia Oy/ Eastway, Forum
Marinum, Turun Osuuskauppa ja Vaakahuone. Yhteistyössä ovat mukana myös
Saaristomeren suojelurahasto ja Korppoon Saaristokeskus.
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