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Tiedote 4.10.2012 
 

UrbanApa MUS!C tulee — mukana muun muassa Gracias, Noah Kin, Super Janne, 
Oaklyn, Murha-kollektiivi, Skitsoflex ja monia muita 
 

UrbanApa -taideyhteisö tuo Helsinkiin uuden 
musiikkifestivaalin 
 

UrbanApa-taidekollektiivin uusin aluevaltaus on 25.-27.10. järjestettävä musiikkifestivaali, 
joka marssittaa Kansallisteatterin Lavaklubille kaikki urbaanin musiikin kotimaiset tähdet 
aina Graciaksesta Noah Kiniin. Samanaikaisesti UrbanApa valtaa myös Ateneumin, pystyttäen 
sinne muun muassa TaideOlohuoneen, näyttelytilaan jalkautuvia tanssiesityksiä sekä nuorille 
suunnattuja UrbanApaExchange –taidetyöpajoja.  
 
 
Odottamattomiin paikkoihin jalkautuvia taidetapahtumia, 
ilmaisia tapahtumia, taidetyöpajoja nuorille, esitysiltoja, taiteen 
ja hauskanpidon yhdistäviä klubeja. Nuorten helsinkiläisten 
ammattitaiteilijoiden Sonya Lindforsin ja Anniina Jääskeläisen 
alullepanema monialainen taideyhteisö UrbanApa pöllyttää 
totuttuja tekemisen tapoja ja yhdistää nuoret taiteilijat yli 
perinteisten genrerajojen ja tekemisen tapojen.  
 
UrbanApa-taideyhteisön uusin aluevaltaus on 25.-27.10.2012 
järjestettävä tanssin ja musiikin yhdistävä musiikkifestivaali, joka 
marssittaa Kansallisteatterin Lavaklubille suomalaisen 
rytmimusiikin kovimmat nimet aina Beverly Girlsistä ja 
Graciaksesta Noah Kiniin ja Oaklyniin. UrbanApa MUS!C ei tyydy 
kuitenkaan olemaan perinteinen musiikkitapahtuma, sillä luvassa 
on lisäksi tanssia, performanssia, nykytanssibattle sekä paljon 
muuta menoa ja meininkiä. 
 
UrbanApa ja nuoret taiteilijat valtaavat samanaikaisesti myös 
Ateneumin, jossa järjestettävä raikas ja yllätyksellinen 
UrbanApa goes Ateneum –festivaali kutsuu kävijät muun muassa 
TaideOlohuoneen rentoihin esitysiltoihin. Tarjolla on tanssia, 
performanssia, musiikkia, Ateneumin näyttelytilaan jalkautuvia 
sooloja sekä nuorille suunnattuja UrbanApaExchange –
taidetyöpajoja. Menossa ovat mukana Anniina Jääskeläisen ja 
Sonya Lindforsin Murha-kollektiivin lisäksi muun muassa Aksinja 
Lommi, Laura Jantunen, Säde Niemi, Mitja Nylund, Skitsoflex, 
House Headz Anonymous sekä monia muita. Ateneumin 
tapahtumat ovat alle 18-vuotiaille ilmaisia. 
 

Yhteisöllisyyttä ja uusia konsepteja 
 
UrbanApa tarjoaa tuoreita ja yllätyksellisiä tapoja nauttia urbaanista taiteesta ja kaupunkikulttuurista 
sekä tehdä ja kokea taidetta — nuorilta taiteilijoilta nuorille ja nuorekkaille. Samalla ainutlaatuinen 
projekti työllistää ja kokoaa yhteen nuoria helsinkiläisiä taiteilijoita tarjoten heille verkostoja ja 
yhteisöllisyyttä.  
 
”UrbanApa on pitkän tähtäimen projekti, jonka tarkoituksena on kehittää uudenlaisia konsepteja siitä, 
mitä, missä ja miten taidetta tulisi tehdä, nähdä ja kokea”, sanoo UrbanApan perustajajäsen Sonya 

Tänä syksynä: 
 
UrbanApa MUS!C 25-27.10.2012  
// Lavaklubi 
UrbanApan uusin aluevaltaus on UrbanApa 
MUS!C, kotimaisen rytmimusiikin musiikin 
festivaali. Festivaaleilla nähdään nuorten 
kotimaisten artistien kirkkain kärki aina 
Graciaksesta Noah Kiniin. Tuttuun UrbanApa 
tyyliin UrbanApa MUS!C yhdistää musiikin ja 
tanssin saumattomasti, luoden kiinnostavan, 
yllättävän ja viihdyttävän kokonaisuuden. 
 
UrbanApa goes Ateneum 25-27.10.2012 
//Ateneum 
Lokakuussa UrbanApa palaa Ateneumiin. 
Kolmipäiväisen festivaalin aikana on luvassa 
esityksiä Ateneumin näyttelytilassa, 
esitysiltoja, ilmaisia taidetyöpajoja nuorille 
sekä paljon muuta. Tapahtumat ovat alle 
18-vuotiaille ilmaisia. 
 
UrbanApa & Friends -klubi 1.12.2012  
// Lavaklubi 
UrbanApan vuoden 2012 päätösklubi tarjoaa 
yllättäviä käänteitä ja riemukkaita hetkiä! 
livemusiikkia, tanssia, nykytanssibattle, 
Suomen kovimmat Dj:t! 
 
Yhteistyössä: Ateneumin taidemuseo, 
Kansallisteatterin Lavaklubi, Moniheli RY, 
SADE ry 
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Lindfors. ”Haluamme myös työllistää ja koota yhteen nuoria 
helsinkiläisiä taiteilijoita sekä toisaalta tarjota työpajoja ja esityksiä 
myös niille, jotka eivät aktiivisesti etsiydy taiteen pariin.” 
 
UrbanApan maailma on avoin ja monikulttuurinen: toiminnan taustalla vaikuttavat vahvat arvot ja usko 
siihen, että taiteella muutetaan maailmaa. Tapahtumia ei myöskään haluta suitsia tiettyihin tekemisen 
tapoihin tai tapahtumapaikkoihin, sillä konseptin ytimessä on olemassa olevien toimintamallien ja 
rakenteiden kyseenalaistaminen ja innovatiivisuus.  
 
Mitä jos kokisit jotain uutta. Jotain yllätyksellistä. Jotain urbaania. Jotain, joka koskettaa. Jotain, 
joka pistää jammailemaan. Jotain, joka pöllyttää totuttuja tekemisen tapoja. Urbaania taidetta ja 
unohtumattomia elämyksiä, parhaassa mahdollisessa seurassa. 
 
Lisätiedot ja pressikuvat: Sonya Lindfors, taiteellinen johtaja ja projektipäällikkö, puh. 040 516 4420,  
sonya@urbanapa.fi, www.urbanapa.fi  
 
UrbanApa on helsinkiläisen Murha-kollektiivin raikas tapahtumakonsepti, joka on syntynyt tarpeesta löytää uusia tapoja, paikkoja 
ja mahdollisuuksia toteuttaa urbaania taidetta. UrbanApa tarjoaa foorumin nuorille taiteen ammattilaisille toimien samalla eri 
alojen taiteilijoiden kohtaamispaikkana. Kolmen toimintavuotensa aikana UrbanApa on toteuttanut yli 20 tapahtumaa. UrbanApaa 
tukee Urbaanin taidetanssin tuki RY, joka perustettiin vuonna 2011. Lue lisää osoitteesta www.urbanapa.fi ja katso kooste 
http://www.youtube.com/watch?v=0Qdas4ECkTA ja traileri osoitteesta 
https://vimeo.com/50255456?action=share&post_id=676783690_162904713833851#_=_.  

 
**** 

UrbanApa MUS!C, Kansallisteatterin Lavaklubi 25.-27.10.2012, liput 12 € 
 
torstai 25.10.2012 //20:00 -2:00 
Beverly girls//Super Janne//Skitsoflex//Dj Ais-T 
 
perjantai 26.10.2012//20:00 -2:00 
Oaklyn//Trevor Deep junior LIVE//House Headz Anonymous//DJ DP Soul 
 
lauantai 27.10.2012//20:00 -2:00 
Gracias//Noah Kin//Dj DupondDupont//Nykytanssibattle vol 2 – go deeper 

 
UrbanApa Goes Ateneum 25.-27.10.2012 
 
TAIDEOLOHUONE // ESITYSILLAT 
torstai 25.10.2012 18:00-20:00//Aksinja Lommi, House Headz Anonymous, Skitsoflex, Murha-kollektiivi  
perjantai 26.10.2012 16:00-20:00// Säde Niemi, House Headz Anonymous, Skitsoflex, Murha-kollektiivi 
lauantai 27.10.2012 15:00-17:00// House Headz Anonymous, Skitsoflex, Murha-kollektiivi 
Liput: 5 €, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi 

3 SOLO // 3 SOOLOA 
torstai 25.10.2012 Laura Jantunen 
perjantai 26.10.2012 Minna Karttunen 
lauantai 27.10.2012 Mirva Väänänen 
 
Lisäksi viikon aikana järjestetään ilmaisia taidetyöpajoja koululaisille.  
 

Muista myös UrbanApa&Friends –klubi 1.12., Kansallisteatterin Lavaklubi  
UrbanApan vuoden 2012 päätösklubi tarjoaa yllättäviä käänteitä ja riemukkaita hetkiä! Livemusiikkia, 
tanssia, nykytanssibattle, Suomen kovimmat Dj:t! 
 
Yhteistyössä: Ateneumin taidemuseo, Kansallisteatterin Lavaklubi, Moniheli RY, SADE ry 
 
UrbanApa pidättää oikeuden ohjelmamuutoksiin. 
**** 

 

mailto:sonya@urbanapa.fi
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UrbanApa -konseptit 
 
URBANAPA-FESTIVAALI @ STOA 
UrbanApa-festivaalien perusta rakentuu useammasta esityksestä koostuvasta esitysilloista, nuorten 
työpajoista, koko perheen jameista, sekä festivaaliklubeista. UrbanApa-festivaali toteutettiin ensimmäistä 
kertaa Stoan Lokaviikoilla lokakuussa 2010 ja uudelleen helmikuussa 2012.  
 
URBANAPA KESÄ- SYYS ja TALVILOMAKURSSIT @ STOA  
Taidetyöpajoissa koreografi-tanssija työpari Lindfors ja Jääskeläinen opettavat nuorille improvisaatiota, 
katutanssin historiaa, perusaskelkuvioita sekä pieniä koreografian pätkiä. Nuoret pääsevät tekemään ja 
esittämään myös omia tanssejaan. Ilmaisia työpajoja on järjestetty Stoassa paitsi UrbanApa -festivaalien 
yhteydessä, myös koulujen kesä- ja syyslomaviikoilla.  
 
URBANAPA & FRIENDS – KLUBI @ KANSALLISTEATTERIN LAVAKLUBI  
UrbanApan taideklubia on järjestetty Kansallisteatterin Lavaklubin tiloissa syksystä 2011 lähtien, yhteensä 
jo 6 kertaa. Tapahtumakonsepti kutsuu helsinkiläisiä taiteilijoita esiintymään ja luomaan yhdessä 
erilaisen, elämyksellisen klubi-illan. Syksyllä 2011 tapahtumat toteutettiin yhteistyössä URB11 festivaalin 
kanssa.  
 
URBANAPA GOES ATENEUM  
Lokakuussa 2011 ensimmäistä kertaa järjestetyn UrbanApa goes Ateneumin aiheena olivat Lapin taika -
näyttelystä nousseet teemat identiteetti ja toiseus. Intensiivisen viikon aikana nähtiin kolme esitysiltaa, 
joissa oli kolmen eri helsinkiläisen kollektiivin esityksiä, neljä sooloa,  taidetyöpajoja itähelsinkiläisille 
yläkoululuokille, festivaaliklubi, sekä päättäjäisjamit Ateneumin kahvila Tablossa. Viikon aikana 
festivaalilla vieraili noin 600 ihmistä. UrbanApa palaa Ateneumiin seuraavan kerran lokakuussa 2012.  
 
URBANAPA JOULUKALENTERI  
Joulukuussa 2011 UrbanApa rantautui uusiin yllättäviin paikkoihin ympäri kaupunkia tarjoten taide-
elämyksiä joulukalenterin muodossa. Luukuista avautui muun muassa taideklubi, pop-up –workshopeja 
sekä metrojamit. Kaikki tapahtumat olivat ilmaisia.  
 
YHTEISTYÖKUMPPANIT 
UrbanApan yhteistyökumppaneina toimivat vuonna 2011 kulttuurikeskus Stoa, Ateneum, URB11-festivaali,  
Kansallisteatterin Lavaklubi, Itäkeskus, Dance.fi, vaateketju MONKI, SADE ry, nuorten toimintakeskus 

Happi ja HSL:n metro. Vuonna 2010 mukana olivat myös Kierrätyskeskus, Adidas Finland ja B-Elles. 

 

 

 


