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Elektronisen musiikin pioneerit ensimmäiselle 
Suomen keikalleen - “ Tämä on meille haaste”

Alternative Party on saanut varmistettua esiintymissopimuksen Belgialaisen Front 242:n 

kanssa. Front 242 on yksi suurimmista elektronisen musiikin edelläkävijöistä ja vaikuttajista. 

Ryhmä oli jo aloittaessaan vuonna 1981 tiennäyttäjä käynnistäen tyylisuunnan, jossa yhdistyi 

elektroninen musiikki ja industrialin kokeellisuus. Tämä tyylisuunta tunnetaan nykyään 

EBM:nä, eli Electronic Body Musicina. 

Voimakkaat bassokuviot ja tasaiset rytmit yhtyeen alkuvuosilta kuulostavat tänään siltä, että 

olisivat voineet syntyä kymmenen vuotta myöhemmin, teknomusiikin kultakaudella. Front 242 

pidetään myös  yhtenä industrial-musiikin tärkeimmistä kehittäjistä. Heidän hittiään, 

'Headhunter' (1988), soitetaan edelleenkin paljon klubeilla ja levy 'Front by Front' on hiljattain 

ReGen -lehdessä listattu kaikkien aikojen vaikutusvaltaisimmaksi industrial-musiikin levyksi. 

Seuraajina ovat olleet mm. Front Line Assembly, Ministry, Autechre ja Prodigy. Näin 

merkittävää elektronisen musiikin artistia ei olla Suomessa nähty sitten Kraftwerkin.

Front 242 esiintyy Kaapelitehtaalla 24.-26.10.2008 järjestettävillä Alternative Partyilla. 

Alternative party on demoscene-tapahtuma ja digitaalisen kulttuurin festivaali, jonka 

ohjelmaan kuuluu tänä vuonna muun muassa taidenäyttely, työpajoja ja esitelmiä. Alternative 

party kannustaa kävijöitään luovuuteen ja kutsuukin kaikki osallistumaan sekä monimuotoisiin 

demokilpailuihin, että näyttelyiden ja työpajojen valmisteluun. Vanhoja tietokoneita Front 

242:n alkuvuosilta ja kauempaakin voi tulla tutkailemaan tietokonenäyttelyyn vaikka koko 

perheen voimin, sillä Alternative Party tarjoaa tänä vuonna ensimmäistä kertaa kävijöilleen 

mahdollisuuden tuoda kaksi alle 12-vuotiasta lasta maksutta mukanaan. Alternative party 

2008 kutsuukin kaikki 1980-luvulla tietokoneita käyttäneet joukolla muistelemaan menneitä 

sekä esittelemään lapsilleen näitä ihan oikeita tietokoneita omasta nuoruudesta. 

Tapahtuman sisältövastaava Mikko Tuomela haastatteli Brysselissä Front 242n jäsentä Patrick 

Codenys:iä, joka kertoi koko bändin olevan innoissaan tulevasta Suomen vierailusta. Keikasta 



on odotettavissa vahvaa visuaalien ja musiikin yhteistulitusta. Front 242:n musiikissa yhdistyy 

tekniikka ja taide myös siten, että tausta on sekvensserillä luotuja basso- ja rumpukuvioita, 

jonka päälle muusikot esiintyvät. Patrick kommentoi myös, että odotettavissa on hyvin 

tunteellinen ja voimakas konsertti. Patrickin sanojen mukaan esiintyminen mystisessä 

Suomessa on heille haaste josta koko bändi roudareita myöten on innoissaan. “ This concert is 

going to be a challenge for us because it's the first time we will be confronted to the Finnish 

people - who for some other Europeans remain a mystery! When I proposed to all the band 

members and even our crew to go to Helsinki, everyone was very excited about it. This is not 

like flattering or something, but Finland is one of the last countries in Europe where we haven't 

played. We are looking forward to do that show and also to visit Helsinki! “ Koko haastattelun 

voi lukea 30.7.2008 ilmestyvästä [ALT] Magazinesta. 

Ensimmäinen Alternative Party järjestettiin vuonna 1998 ja kymmenvuotisjuhlaansa viettävä 

Alternative Party tarjoaakin huippunimiä entistä suuremmassa tilassa, Kaapelitehtaan 

Merikaapelihallissa. Viimevuotisen tapahtuman myötä Kaapelitehdas on tilana jo tuttu, ja 

vuoden 2007 Alternative Party rikkoikin kaikki kävijäennätykset. Myös viimevuotinen päävieras 

Al Lowe kiitteli tapahtuman jälkeen miellyttävästä vierailusta, sillä tapahtuman innostava 

ilmapiiri ja vapaa henki tarttuvat niin kävijöihin kuin esiintyjiinkin. Luova Alt-henki ja entistä 

tiukempi osaaminen yhdistyvät myös tämänvuotisessa tapahtumassa.

Alternative Party 2008

Punish Your Machine.

24.-26. lokakuuta 2008

Merikaapelihalli, Kaapelitehdas, Helsinki. 
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