TIETOISKU !!
20.8.2022 MelkeinOmaPuistoBlues -festari ja Loghallfest
Paikka:

Pitkäjärven Nuorisoseuran seurantalo Lehtola
Laasolantie 751, 35100 Orivesi

Aika:

20.-21.8.2022 klo 13.00–15.00

Ilmoittautumiset:
6.8.2022 mennessä, osoitteeseen peppe.nieminen@gmail.com tai 0503110914.
Festariliput

Festivaalin VIP-liput on nyt saatavilla, 20€/ lippu (la-su)
Huom! VIP-lippu on ainoa lipputyyppi, jolla pääsee koko alueelle ja molemmille festareille.
Verkkokaupasta ostettu lippu ei päde näillä festareilla. VIP-ennakkolipun voi ostaa maksamalla
20€/henkilö tilille: FI07 5104 4520 0481 47, HUOM!! Lisää maksaessasi viestikenttään kaikkien
maksamiesi osallistujien nimet ja maksajan sähköposti ja ennakkoliput lähetetään sähköpostiin.
VIP-ennakkolippu vaihdetaan portilla rannekkeeseen/VIP-passiin.
Molemmat festivaalit on K18-festarit, joten varauduthan todistamaan ikäsi.
Lippujen maksaminen kulttuurieduilla ei ole mahdollista. Festivaalilippua ei voi ostaa myöskään
ePassin, Eazybreakin ja Smartumin kultuurimaksueduilla. Mikäli lippuja on portilla jäljellä, paikan
päällä käyvät seuraavat kulttuurimaksut: Ei mitkään!

Parkkiliput ja festaribussit
Bussit eivät saavu festarialueelle.
Auton voi parkkeerata aivan festarialueen läheisyyteen, eli pihaan. Huomioithan, että parkkitilaa on
rajoitetusti! Kannustammekin saapumaan paikalle kimppakyydein.
Majoittuminen
Mikäli olet herkkäuninen tai pelkäät viereesi majoittuvia/samalla alustalla nukkuvia/pelkäät, että joku
”lainaa” makuupussiasi, niin kannattaa ottaa oma teltta mukaan tai majoittua jonkun autossa. Sisällä
ei ole vuodepaikkoja, mutta halutessaan voi sisältä etsiä itselleen makuupaikan
Saniteetti ja suihkutilat
Festivaalien VIP -alueella on käytössä sisävessat ja mahdollisesti myös suihkut. Mikäli VIP -lippuja
myydään tarpeeksi, käytössä on sunnuntaina myös sauna.
Ruokailu
Festareiden hintaan sisältyy hyvin festarihenkinen MelkeinOmaPuistoBluesin päättäjäispäivällinen ja
grilli on kuumana Loghall -festin aikaan, tarjolla makkaraa ja omatoimipaistolättyjä.
Sunnuntain aamupala on yhteisöllisesti omatoiminen, eli tapahtuman VIP-tilojen keittiöstä löytyy
aamupalatarpeita ja niistä yhdessä vapaasti ideoiden rakennetaan VIP-aamupala. Lounasta on tarjolla,
mikäli jotain on vielä lounasaikaan jäljellä.
Juomailu
Molemmilla festareilla on hanat, mistä tulee vettä. Muut juomat pitää tuoda itse tai pyytää jonkun
muun tuomaan ne. Kylmetyspaikkoja löytyy rajoitetusti, joten kannattaa varautua
omatoimikylmäykseen, mikäli haluaa kylmiä juomia. Jos ei halua, niin whatever!
Allergiat ja terveiset kokille
Jos sinulla on terveisiä kokille tai sinua arveluttaa sopiiko festarien ruoka juuri sinulle, niin ole
yhteydessä tapahtuman järjestäjään ja katsotaan, että ruoka sopii kaikille.
Festivaalin päätös ja yhteisohjelma
Festivaalit päättyvät sunnuntaina 21.8.2022 klo 15 mennessä. Sunnuntaina yhteisohjelmassa on
festarialueen siistiminen ja siivoaminen. On pitkän kehityksen mukaista ajatella siivoamista jo
festareiden aikaan, joten kannattaa kiinnittää erityishuomiota kaikkien muiden roskaamiseen.

Ohjelman
OpenStage/OpenMic
eli lava ja mikrofoni ovat jokaiselle avoinna; Mikäli haluat voit lainata soittimia ja esiintyä lavalla tai jos
halussasi on esim. runonlausunta/-laulanta, mikki on nyt auki. Tai jos kielesi notkistuvat puheen
pitämisestä, niin tämä on se hetki. Vapaata esiintymisaikaa on tarpeen mukaan tarjolla muinakin
aikoina…
Ohjelman noin aikataulu
MelkeinOmaPuistoBlues
13.00 – 14.00 Saapumisaika Orivedelle/festarialueelle, majoittuminen
14.00 – 15.00 MelkeinOmaPuistoBlues festariavajaiset ja avajaisohjelma
15.00 – 18.00 Eri esiintyjiä ja musiikkia tästä laidasta samaan laitaan
17.00 – 18.00 Ruokailumahdollisuus
Loghall -fest
18.00 Avajaiset
18.05 – 19.10 ÖrnPigBänd – Beginning of the TrueMusicStory Tour Opening
19.11 – 20.30 OpenStage/OpenMic ja Festaripäivällinen
20.30 – 21.30 Karaoke
22.00 – 23.00 HeartlyMidnightShow
23…
Karaoke ja OpenStage jatkuvat
Festarien järjestä pitää itsellään oikeuden muuttaa aikatauluja ja todennäköisesti myös hyödyntää tätä
mahdollisuutta... koko festarien ajan!
Tervetuloa ja ilmoittaudu nopeasti!
Kesäsadeterveisin Festivaalin järjestäjät!

