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Yläkaupungin Yö herättelee kaupungin kesään
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 esittelee ja juhlistaa Jyväskylän monipuolista kaupunki ja
tapahtumakulttuuria. Kymmenet eri tapahtumanjärjestäjät ovat saaneet käyttöönsä tilat, joissa
järjestää omannäköistä ohjelmaa. Lisäksi paikalle on kutsuttu iso liuta taiteilijoita, bändejä,
liikuntalajien harrastajia, teattereita, sirkuksia ynnä muuta tuomaan elämää kaupungin kaduille,
museoihin, luentosaleihin, kahviloihin ja ravintoloihin. Yläkaupungin Yö haluaa yhdistää eri
ikäluokat ja kulttuurit saman festivaalin pariin, sekä yleisöksi että esiintymislavoille.
Yön ohjelma alkaa perinteiseen tapaan MäkiMatin perhepuistossa lauantaina 18.5. klo 10
monipuolisella erityisesti lapsille ja perheille suunnatulla ohjelmalla. Tarjolla on leikkiä, laulua,
tanssia, kielikylpyjä ja luontoaiheista ohjelmaa. MäkiMatin ohjelman lisäksi lapsiperheille on
tarjontaa muun muassa avajaisiaan viettävässä Taidekorttelissa Beckerin, Popjazzopiston ja
Teatterikoneen pihalla sekä Juomatehtaan Studiolla ja kaupungin kuvataidekoululla.
Museoiden ja gallerioiden taidetarjonta on runsas. Nähtävillä on valokuvia, grafiikkaa, maalauksia,
Kauppakatuaiheista yleisöäkin osallistavaa ohjelmaa ja taiteilijoiden työnäytöksiä. Jyväskylässä
ennennäkemätöntä katutaideohjelmaa esittelee pysyvästi Yläkaupungin katukuvaan jäävä
sähkökaappitaide, joka peittää yli kymmenen Yläkaupungin alueen sähkökaapin pintoja.
Äkkigallerian ja Jyväskylän Energian kanssa yhteistyössä järjestetty, keskisuomalaisten
taiteilijoiden
toteuttamista
teoksista
koostuva
näyttely
avataan
ja
esitellään
Sähkökaappiskaalassa Taidemuseo Holvissa iltapäivällä.
Musiikkiohjelmaan on valittu tämän hetken kiinnostavimpia esiintyjiä ympäri Suomen ja hieman
maailmaltakin. Yliopiston vanhassa juhlasalissa kuullaan jyväskyläläisiä huippukuoroja ja
kaikkialla yläkaupungin ravintoloissa ja kahviloissa koetaan musiikkikokemuksia balkanrytmeistä
kurkkulaulun kautta malesialaiseen indiepoppiin ja punkiin. Uutena esiintymislavana mukana on
muun muassa Toivolan Vanha Piha, jossa soitto jatkuu monipuolisena pitkälle iltaan. Ryhtilässä
järjestetään myös päivätanssit, joissa voi opetella myös tanssibändin väliajalla rivitanssin alkeita.
Uusina tapahtumapaikkoina nähdään alueen vastikään avattujen ravintoloiden ja kahviloiden
lisäksi muun muassa yliopiston Liikunnan rakennuksen seinä, jolla Jyväskylän yliopiston
kulttuurivaliokunnan ulkoilmaelokuvanäytös jatkuu kukonlauluun saakka. Kauppakadun yläpäässä
pääsee tunnustelemaan millaista olisi jos kävelykatu jatkuisi kampukselle asti,

Cygnaeuksenkadun ja Vaasankadun välisen osuuden ollessa suljettuna liikenteeltä kello 1522.
Väliaikaisella
kävelykadulla
ohjelmassa
on
muun
muassa
yli
kymmenestä
tapahtumanjärjestäjästä koostuva JKL All Stars djryhmä, Old Fat & Slow skeittikisa, sekä
kaikille avoin kirpputori.
Yön jälkeinen aamu koittaa tuttuun tapaan Aamukasteklubilla, joka järjestetään sunnuntaina 19.5.
klo 0509 Alvar Aalto museon Café Alvarissa. Tarjolla on muhkea buffetaamiainen ja
musiikkiesityksiä. Aamukahviaan tai yöpalaansa pääsee siemailemaan muun muassa
balkanilaisten rytmien säestyksellä.
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