
Heippatiriitiärallaa!! 

Iloista ja soitannollista vuotta 2023!  

 

Tässä informaatiota Kaustisen ilmoittautumisista, jos tulee kysyttävää niin 
ottakaa rohkeasti yhteyttä hallituksen jäseniin (yhteystiedot löytyy syksyisestä 
jäsenkirjeestä)! 

Paljon on asiaa, yritin kirjoittaa niin selkeästi kuin osaan :) 

 

Kaustisen pelimannihaku on avautunut joulukuussa ja ilmoittautuminen 
loppuu 31.1.2023 klo 17! 
(Tämä muistutus niitä varten, jotka haluavat soittaa myös omia 
keikkoja Kaustisen festareilla) 

 
Toivomme keskisuomalaisten soittajien, laulajien ja tanssijoiden ilmoittautuvan 
sankoin joukoin esiintymään festivaaliviikolle 10.-16.7.2023. 
Näytetään monipuolista osaamistamme yhdessä ja isosti! 
Pelimanniksi voi hakea: 

• Sooloesiintyjä 
• Yhtye tai soittoryhmä (2-50 henkeä, mikäli isommasta joukosta on kyse, 

ota yhteyttä pelimannitoimistoon) 
• Kuoro/lauluyhtye 
• Kansantanssiryhmä (jolla on livesäestäjät, ei nauhamusiikkia) 

Virallisiksi esiintyjiksi valituille festivaali tarjoaa pelimannirannekkeen, 
mahdollisuuden omakustanteiseen pelimannimajoitukseen (yhteismajoitus), 
ilmaisen soitinnarikan sekä pelimanniaterian alennettuun hintaan 
Festivaaliravintolassa. 
 
OHJEITA ILMOITTAUTUMISESTA 
*Vain Areenan isoon konserttiin ja/tai iltamiin osallistuvat 
esiintyjät  (joilla ei ole omia esiintymisiä) 

*ILMOITTAUTUVAT KATJALLE (katjamaarit.lampinen@gmail.com tai 
tekstari/whatsapp numeroon 040 5150924, ilmoittakaa etunimi, 

sukunimi) 
*koostettu nimilista lähetetään Kaustiselle kevään/alkukesän aikana 
  

*Sooloesiintyjät, yhtyeet, kuorot/lauluyhtyeet ja kansantanssiryhmät 
                      *JOS HALUATTE OMIA KEIKKOJA, NIIN 
ILMOITTAUDUTTE OMATOIMISESTI 
                       
Linkki Kaustisen festivaalien nettisivulle: Kaustinen Folk Music Festival - 
Kaustinen Folk Music Festival 



POLKU: Kaustinen FMF- etusivu ! Pelimanneille ! Pelimannit ! Pelimannien 
hakulomake (punainen teksti) 
Tässä myös suora linkki hakulomakkeeseen: GEST 
 
LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄT - HUOMIOIKAA NÄMÄ PARI KOHTAA!!  
KOHTA: Festivaalin ohjelmisto koostuu erilaisista teemoista ja 
ohjelmakokonaisuuksista. 
Valitse alla olevista vaihtoehdoista sopivat.  
Alempana tarkemmat kuvaukset ohjelmistosta. 
RUKSATKAA AINAKIN KOHTA: Maakuntateemaan Keski-Suomi liittyvä 
esiintyjä  
  
TOINEN TÄRKEÄ KOHTA: Esiintyykö ryhmän jäseniä mahdollisesti muissakin 
projekteissa (mestaripelimannit, yhtyeet/ kuorot/ tanssiryhmät, 
yhteisproduktiot ja/tai työpajat)? 
Listaa kaikki ryhmät tähän. Ilman näitä tietoja on mahdotonta välttää 
päällekkäisiä esiintymisaikoja. 
TÄHÄN KOHTAAN ON MYÖS TÄRKEÄÄ ILMOITTAA ESIINTYVÄNSÄ Pe 
14.7.2023 KESKI-SUOMEN AREENAKONSERTISSA JA/TAI 
KESKISUOMALAISISSA ILTAMISSA!  
 
Kuten jo aiemminkin on jo informoitu, mikäli tarvitsee majoitusta se 
täytyy itse hoitaa ja infoa löytyy mm. festivaalisivulta. 
 
Toivottavasti näillä ohjeilla selevitään etiäpäin. Älkää jääkö yksin pohtimaan 
jos tulee tenkkapoo, ottakaa yhteyttä meihin tai Kaustisen organisaatioon. 
 
Tehhään yhessä niin maan perusteellisen hyvä Kaustisviikko, Areenaesitys ja 
iltamat! Ja muutenkin puhalletaan yhessä kansanmusiikin ja -
tanssinhiillos taas roihuamaan Keski-Suomessa! 
 
MUISTAKAA! ISO yhteisharjoitus su 12.3.2023 klo 12.00 Keljonkankaan 
koululla. Tästä tulee vielä muistutusta lähempänä. 
 
Soittoterkuin, 
Katja 
KSKMY pj. 
 


