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Suomen kiinnostavin ja omalaatuisin digifestivaali täyttää 10-vuotta

Kymmenvuotisjuhlaansa tänä  vuonna  juhliva  Alternative  Party  2008  yhdistää  luovasti  samaan  pakettiin 
musiikin, retrotietokoneiden näyttelyn, uusinta huipputeknologiaa ja uusmediataidetta astetta rennommassa 
tunnelmassa. Luvassa on digitaalista tieteen ja taiteen ilottelua, sekä steampunk-henkistä, poikkitaiteellista 
menoa.  Alternative  Party  2008  tarjoaa  monipuolista  ohjelmaa  demokilpailuista  musiikkiesityksiin  ja 
digitaalisen maailman kansalaisvaikuttajiin.

Alternative Party 2008 on unelmien täyttymys
Tieteen ja taiteen yhdistävä demoscene-tapahtuma ja digitaalisen kulttuurin festivaali Alternative Party juhlii 
kymmenvuotista  taivaltaan  Steampunkin  merkeissä  Helsingin  Kaapelitehtaalla  24-26. lokakuuta  2008. 
Alternative  Partyn  tuottaja  Kim Viljanen kertoo, että  kymmenvuotisjuhlan  kunniaksi  järjestäjien 
pitkäaikaisia haaveita on pyritty tekemään tänä vuonna todeksi. Vuoden työskentelyn jälkeen näyttääkin nyt 
siltä, että  Alternative  Party  2008  tulee  olemaan  Viljasen  mukaan  “unelmien  täyttymys”.  Lopputuloksena 
haaveiden toteuttamisesta on ainutlaatuinen kokonaisuus. 

Hyvä  esimerkki  unelmien  toteuttamisesta  on  pitkällisten  yritysten  ja  yli  kahdenkymmenen  vuoden 
odottelun  jälkeen Suomen saadun belgialaisen elektronisen musiikin edelläkävijän  Front 242:n tuleva 
keikka Alternative Partyilla. Ryhmä ei ole koko historiansa aikana käynyt aiemmin Suomessa. Kuitenkin tämä 
legendaarinen yhtye oli jo aloittaessaan vuonna 1981 tiennäyttäjä käynnistäen uuden tyylisuunnan EBM:n, 
jossa  yhdistyy  elektroninen  musiikki  ja  industrialin  kokeellisuus.  Kuultuaan  Frontin  tulevasta 
suomenvierailusta, suomalaisen sosiaalisen median yrityksen Sulake:n tuottaja  Jari Jaanto kommentoi: 
“vuosikymmenen tärkein tapahtuma Suomessa”. 

Patrick Codenys Front  242:sta  kertoi  haastatellessa, 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 
ilmestyneestä [ALT] Magazinesta. 

Unelmien  täyttymiseen  tarvitaan  kuitenkin  muutakin  kuin  loistavat  musiikkiesiintyjät.  Tapahtuman 
valmisteluiden toinen kohokohta oli kun tapahtuman tämän vuoden puhujavieras varmistui. Kaliforniasta 
Suomeen saapuu Electronic Frontier Foundationin (EFF) hallituksen puheenjohtaja  Brad Templeton. 
EFF ja Suomessa EFFI ovat omistautuneet kansalaisoikeuksien ajamiseen internetympäristössä: erityisesti 
sananvapauden,  yksityisyyden  ja  läpinäkyvyyden  edistämiseen.  Templeton on  kirjoittanut  jo  pitkään 
kyberavaruuden ongelmista. Tämän 48-vuotiaan kanadalaisinsinöörin asiantuntemus tekijänoikeusasioihin ja 
vertaisverkkoihin liittyvissä asioissa on ollut avainasemassa myös useissa oikeudenkäynneissä. Kirjoittamisen 
ja puhumisen luonnonlahjakkuutena Templetonin tuotanto niin sähköisessä kuin painetussakin muodossa 
on mittava ja hän on haluttu puhuja erilaisiin konferensseihin.



Serbialainen  taiteilija-  ja  demosceneryhmä  Kosmoplovci puolestaan  kertoo  pääsyn  Suomeen  ja 
Alternative Partyille olevan heille todeksi tullut unelma. Ryhmä tulee esiintymään Altenative Partyille KDES-
nimisellä performanssillaan joka on yhdistelmä audiovisuaaliseen esitykseen kehitettyä teknologista alustaa 
ja liveshowta. Vaikka Kosmoplovchi on kehittänyt KDESia jo kuuden vuoden ajan ja esittänyt sitä Serbian 
lisäksi lähialueilla, he kertovat panostavansa esitykseensä Suomessa aivan erityisesti. Innokas Kosmoplovcin 
fanijoukko odottaa  heidän osallistumistaan, joka on samalla  ryhmän ensimmäinen vierailu Suomessa  ja 
ylipäätään Itämeren alueella. 

Monipuolinen  ja  omalaatuinen  ohjelma  näkyy  myös  yleisön  kiinnostuksessa:  ennakkolippuja  myytiin 
ensimmäisten  viiden  päivän  aikana  jo  80%  viimevuotisesta  ennakkomyynnin kokonaismäärästä ja  tällä 
hetkellä näyttää siltä, että kaikki aiemmat yleisöennätykset tullaan ylittämään kirkkaasti. 

Tapahtumaan toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi kaikki digitaalisesta kulttuurista kiinnostuneet ihmiset 
nauttimaan poikkitaiteellisesta  ja  mukaansatempaavasta festivaalitunnelmasta. Tapahtuma on auki  ympäri 
vuorokauden  perjantaista  sunnuntaihin  24.-26. lokakuuta. Päiväsaikaan  alle  12-vuotiaat  lapset  pääsevät 
aikuisen  seurassa  ilmaiseksi  sisään  tutustumaan  isän  ja  äidin  nuoruusvuosien  tietokoneisiin  ja  mm. 
radioamatööritekniikan maailmaan. Ilta-  ja  yöaikaan festivaali  puolestaan villiintyy  iloiseksi  juhla-alueeksi 
pääpainonaan musiikki,  demokilpailut ja yönläpi jatkuva seuranpito. 
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