
Tiedote  
27.4.2012 
 
 
Juhlavuoden Yläkaupungin Yössä riittää ohjelmaa vuorokauden ympäri  
 
Kahdennenkymmenennen Yläkaupungin Yön ohjelma on julkaistu. Ohjelmalehti on saatavilla Yön 
tapahtumapaikoista, Jyväskylän museoista, kauppakeskuksista, kirjastoista ja ravintoloista. 
Päivittyvää tapahtumaohjelmaa kannattaa seurata myös osoitteesta www.ylakaupunginyo.fi.  
 
Tänä keväänä Yläkaupungin Yö juhlii 20-vuotista taivaltaan. Merkkivuoden ohjelmistossaan nuoren 
aikuisen ikään tullut kaupunkifestivaali peilaa omaa historiaansa ja tapahtumapaikoilla saatetaankin 
kokea takautumia 1990-luvun alusta. Ensimmäisellä festivaalilla vuonna 1992 esiintynyt 
Seminaarinmäen mieslaulajat tekee näyttävän paluun kotikonnuilleen konsertissaan Alvarin 
Aukiolla klo 21. Semmarien show on täynnä huumoria, vauhtia ja vaarallisia tilanteita 20 miehen 
voimin. Yliopiston päärakennuksen aulassa on esillä 2.5.-31.5. Yläkaupungin Yö 20 vuotta -
valokuvanäyttely, jossa on kuvien lisäksi julisteita ja muuta materiaalia Yön alkuvuosista näihin 
päiviin asti.  
 
Yössä on tänäkin vuonna monipuolinen taide- ja kulttuuritarjonta. Tapahtuma alkaa lauantaina 19.5. 
klo 10 vauhdikkaalla lastenohjelmalla Mäki-Matin perhepuistossa. Lapsille on tarjolla leikkiä, 
laulua ja tanssia. Mäki-Matin ohjelman lisäksi lapsiperheitä hemmotellaan myös Lounaispuistossa, 
jossa iltapäivällä ja alkuillasta järjestettävä kokoperheentapahtuma on osa Jyväskylän 175 -
vuotisjuhlaa. Luvassa on puistopelejä, iskelmää, capoeiraa ja groovempaakin menoa.   
 
Museot ja galleriat ovat jälleen mukana ja kuvataidetarjonta on runsas. Nähtävillä on valokuvia, 
grafiikkaa, maalauksia, tekstiilitaidetta ja tänä vuonna myös monia taiteilijoiden työnäytöksiä. 
Lisäksi Äkkigalleria avaa jälleen toukokuussa ovensa Yläkaupungin alueella. 
 
Musiikkiohjelmassa on esiintyjiä klezmeristä klassiseen ja rockista viihdekuorolauluun ja miltei 
kaikkea siltä väliltä. Yliopiston vanhassa juhlasalissa kuullaan jyväskyläläisiä huippukuoroja ja 
päärakennuksella Yliopiston juhlasalissa esiintyy Jyväskylä Sinfonia.  Ilokiven yläkerrassa Må 
Pyton -kuoro hauskuuttaa suomenkielisillä Monty Python -sovituksillaan ja Lada nuevo tanssittaa 
itäeurooppalaisella karvalakkihumpallaan. Alakerran lavalle nousevat perinteiseen tapaan monet 
pop- ja rockryhmät. 
 
Tapahtuman etnokokoonpanot ammentavat muinaissuomalaisista, irlantilaisista amerikkalaisista ja 
muistakin perinteistä. Niitä kuullaan mm. Vihreässä Haltiattaressa, Alvar Aalto -museossa ja Hotelli 
Albassa. Kulttuuriosuuskunta CY, Dreadmark ja Jelmu ry. järjestävät eletronisen musiikin ystäville 
Juomatehtaalla ikärajattomat Beat & Graffiti -bileet. Livemusiikista vastaavat paikalliset 
rytmimusiikin taitajat ja sanataiteilijat. Tarjolla on myös herkkuja levylautasilta, monenlaisen 
bassomusiikin muodossa.    
 
Uusina tapahtumapaikkoina ohjelmassa ovat Vapaudenkadulla sijaitsevat Parkour Akatemian 
Loikkaamo ja Tankotanssistudio Ready Set Pole, joissa festivaalivieras saa käydä kokeilemassa 
lajeja ohjatusti. Tanssin ystävälle on tarjolla ohjelmaa katutanssista tanhuun ja itämaisista 
afrikkalaisiin askelkuviohin, tanssiohjelmaa on koottu Yliopiston päärakennuksen juhlasaliin ja 
Musicalle. Teatteritarjontaa ei ole tänäkään vuonna unohdettu. Vakiopaineen kellari täyttyy 
monologeista ja Kaupunginkirjastolla sekä yliopiston Musica-rakennuksessa nähdään nuorten 
tekijöiden esityksiä. Kampuksen urheilukentällä Teatterikone ja Yövieraat esittävät Moirislampi 120 
vuotta, otetaan taas! -performanssin klo 00.01. 
 



Yön jälkeinen aamu koittaa Aamukasteklubilla, joka avataan sunnuntaina 20.5. klo 05-09 Alvar 
Aalto -museon Café Alvarissa. Tarjolla on muhkea buffet-aamiainen ja musiikkiyhtyeitä; 
aamukahviaan pääsee siemailemaan muun muassa sahamusiikin, harmonikkaduon ja 
vatsastalaulajan säestyksellä. 
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