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Alternative Party matkaa avaruuteen 

- Digitaalisen kulttuurin festivaalia vietetään 22.-24.10.2010 Kaapelitehtaalla 

 
Vuodesta 1998 asti järjestetty digitaalisen kulttuurin festivaali ja demoparty 
järjestetään jälleen lokakuussa Kaapelitehtaan Merikaapelihallissa. 
Tapahtuma kokoaa yhteen ohjelmoijien, visualistien, muusikkojen, 
suunnittelijoiden ja tutkijoiden kaltaisia digikulttuurin tulenkantajia ja 
intohimoisia harrastajia. Tämän vuoden teemana on avaruus. 
 
Alternative Party on vuosittain täynnä kansainvälisesti korkeatasoista ja 
mielenkiintoista ohjelmaa. Tämän vuoden ohjelmassa erikoisvieraina ovat 
muun muassa avaruusvalokuvaaja J-P Metsävainio, Mars-tutkija Sini 
Merikallio, pelialan uranuurtaja Sonja Kangas, demoalan pioneeri Markku 
Reunanen sekä avaruusseikkailija Vesa Heilala. 
 
Tapahtuman musiikista vastaavat  Aavikko, Carbon Based Lifeforms, 
Digidroid, Muffler, Bad loop, Since November, Aleksi Eeben Byproduct ja 
salillinen kotimaisia DJ:tä. Avajaisissa tulevat ihmetyttämään 11 klassisen 
koulutuksen saanutta muusikkoa teoksellaan De Rerum Natura. Tämä 
ensiesityksensä Alternative Partyilla saava kappale on suunniteltu vuoden 
2040 aivoille. 
 
Luvassa on myös erilaisia demo- ja teknologiakilpailuita kuten esimerkiksi 
Nokian Qt-kilpailu, jonka voittajille on luvassa yhteensä 2000 euroa ja N8-
puhelimia. Ylen tuottama dokumentti suomalaisesta demoskenestä saa ensi-
iltansa perjantaina 22.10.2010. 
 
“Haluamme kannustaa digialan ihmisiä luovuuteen ja ennakkoluulottomaan 
ajatteluun vuosittain vaihtuvien teemojen ja tempauksien kautta. Tänä vuonna 
halusimme ottaa teemaksi avaruuden, joka mielestämme on rajattomien 
mahdollisuuksien pelikenttä, mutta jonka lupaukset eivät ole realisoituneet. 
Meidänhän piti tällä vuosituhannella jo asua ulkoavaruudessa, lentää töihin 
raketeilla ja omistaa nyt vähintäänkin robotti tai pari”, kommentoi Alternative 
Partyn perustaja ja taiteellinen johtaja Kristoffer Lawson. 
 
Avaruusteemaisessa tapahtumassa on luvassa inspiroitumista tulevaisuuden 
ihmeiden toteutukseen sekä nostalgista testailua viimevuosikymmenten 
koneiden kuten Amiga 500:n, Commodore 64:n, MSX:n ja Atarin äärellä. 
Musiikin, demojen ja erikoisvieraiden lisäksi, Alternative Party tarjoaa myös 
nähtävää digitaalisen taiteen ystäville sekä viihdyttää perheen nuorimmaisia 
Perhepäivän merkeissä sunnuntaina 24.10.2010. 
 
Lippuja tapahtumaan voi ostaa osoitteesta www.altparty.org/tickets tai paikan 
päältä viikonlopun aikana. 
 

http://www.altparty.org/tickets


 
Lisätietoja: 
 
Kristoffer Lawson, taiteellinen johtaja, AlternativeParty, setok(at)altparty.org, 
040 731 2273 
 
Suvi Alanko, tuottaja, AlternativeParty, beeta(at)altparty.org, 040 537 5303 
 
Hanna Manninen, viestintä, hanna (at) altparty.org, 040 1780 980 
 
AlternativeParty on Alternative Party ry:n järjestämä digitaalisen kulttuurin 
festivaali ja demoparty. Lokakuussa pidettävä AlternativeParty kokoaa yhteen 
ohjelmoijien, visualistien, muusikkojen, suunnittelijoiden ja tutkijoiden kaltaisia 
digikulttuurin tulenkantajia ja intohimoisia harrastajia. Alternative Party ry:n 
tavoitteena on tukea, ylläpitää ja kehitää mediataiteen ja erityisesti demojen 
tilaa ja tunnettavuutta Suomessa ja kansainvälisesti. www.altparty.org   
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