Talvi tuli ja meni!
En tiedä mantereesta, mutta täällä lounaissaaristossa oli uskomattoman hieno
talvi. Lunta, pientä pakkasta ja aurinkoa piisasi. Ajankohtakin oli mitä
mainioin kun talvi sattui viikonlopulle.
Nyt eletään jo kevättä!
Kevääseen kuuluukin vahvasti kesän suunnittelu ja nyt se helpottuu. Korpo Sea
Jazz 2018 ohjelmasta löytyy nimittäin lyhyt versio näiltä sivuilta. Sen on
suunnitellut Teemu Viinikainen, kitaristi ja hauenkalastaja. Hienoa, että
Teemu suostui Korpo Sea Jazz 2018 festivaalin taiteelliseksi johtajaksi. On
ollut ilo olla mukana prosessissa ja seurata Teemun pohdiskelua ja
monipuolista tapaa lähestyä ohjelmakokonaisuutta. Opin paljon.
Konserttipaikkoihin ja aikatauluihin emme tee mitään suurempia muutoksia.
Yksi pieni sellainen on se, että Nauvon perjantain iltakonsertti on siirretty
ravintola L´Escalen juhlakerrokseen. Uutta on festivaalin jatkuminen
sunnuntaille jolloin Saaristokeskus Korpoströmissa on mahdollisuus nauttia
Jazzbrunch DJ Bunuelin säestyksellä!
Lippuja voi tilata!
Olen innoissani!
Bosse Mellberg
Korpo Sea Jazz

Jännittäviä aikoja!
Korpo Sea Jazz, Saaristomeren helmi, lähestyy jätti harppauksin. Laskemme
päiviä ja kohta tunteja! Lopuksi olemme keskellä ihanuutta ja saamme kuulla
maamme jazzeliitin antavan kaikkensa… meille. Saamme jakaa ainutlaatuiset
kokemukset toistemme kanssa, sekä keskustella aistimuksistamme ja
tunteistamme artistien kanssa. Tiedämme missä olemme. Täällä olemme olleet
monta kesää aikaisemmin, täällä haluamme taas olla viettämässä heinäkuun
viimeisiä päiviä.
Korpo Sea Jazz ottaa meidät turvattomaan syliinsä ja jakaa meille niin
korvapuustejaan kun herkkiä hyväilyjään ja suudelmiaan. Reppumme täyttyy
rytmeillä, äänillä ja hiljaisuudella jotka kaikki yrittävät löytää paikkansa
reppumme onkaloissa. Reppu elää ja venyttelee itseään kun raskaana olevan
naisen vatsa. Olemme saaneet uusia vaikutteita, uusia kokemuksia ja uutta
ajateltavaa, ehkä myös vastauksia aikaisempiin kysymyksiin. Ehkä emme
pitäneet kaikesta kuulemastamme mutta saatiin kuitenkin jotain uuttaa

reppuumme, jotain josta emme koskaan pääse eroon. Meistä on taas tullut
rikkaampia. Meistä tulee taas tänä kesänä rikkaampia!
Meillä on uskomattoman hieno yleisö, ei epäilystäkään. Muusikot kysyvät usein
meiltä järjestäjiltä mistä yleisö oikein konsertteihin tulee, miten voi
pieneltä paikkakunnalta löytyä niin hieno yleisö joka selvästikin kuuntelee
ja näyttäisi saavansa paljon irti kuulemastaan. Emme voi olla varmoja mutta
uskomme että, festivaalimme omalla tavallaan on ”kouluttanut” yleisömme.
Samat henkilöt näyttäisivät tulvan konsertteihimme vuodesta toiseen. Monella
onkin jo kookas hyvin pakattu reppu jossa kaikki vaatekappaleet ja esineet
ovat hyvässä järjestyksessä ja omistajansa helposti löydettävissä. Kohta ne
joutuu kuitenkin järjestämään uudestaan!
Ainutlaatuinen yleisö, ei epäilystäkään. Me järjestäjätkään emme ole huonoja!
Tästä ei voi tulla kun todella hienoa että ei sanoisi täydellistä. Iloitsemme
jo etukäteen siitä että saamme taas tavata teidät ja toivotamme tietysti
uutta yleisöä tervetulleeksi Korpo Sea Jazzin konsertteihin ja jameihin.
Tässä yhteydessä haluan kiittää Mikko Gunu Karjalaista työstään Korpo Sea
Jazz 2017 taiteellisena johtajana. On ollut ilo syksyn aikana muotoilla
ohjelma Gunun kanssa. Odotettavissamme on ainutlaatuinen jazzfestivaali!
Bosse Mellberg
Puheenjohtaja
Korpo jazz rf.

– Korppoon Jazz ry.

