
KULTTUURIHEINÄKUU MÄNTLAHDESSA

• GALLERIA KYMEN KULLAN JA KULTTUU-
RIHEINÄKUUN AVAJAISET PAUSSI KIOS-
KILLA KLO 18:00
• IN JENGIN JYTÄDISKO KLO 20:00

70 luvun In jengiläiset ja Rannan-
taikaa väki ry ystävineen kokoontuvat 
Rantaituvalle muistelemaan Mäntlahden 
tanssilavan 70 lukuista menoa aitojen 
nauhojen parissa. Musiikkia ja tanssia.

• PUNK ILTAMAT KLO 18:00
Haminalaisen Punkin lippua kanta-

vat Dilligafs ja Satakertaavittu orkesterit, 
kaukaa Lahdesta saapuu Sa-Int.

(jos kenttä on kuiva ja nurmettunut)

KARSITTU OHJELMISTO - TOTEUTETTU ILMAN EU:N LEADER TUKEA

• IN JENGIN JYTÄDISKO KLO 20:00
70 luvun In jengiläiset ja Rannan-

taikaa väki ry ystävineen kokoontuvat 
Rantaituvalle muistelemaan Mäntlahden 
tanssilavan 70 lukuista menoa aitojen 
nauhojen parissa. Musiikkia ja tanssia.

• ILTA KITARALLE KLO 20:00
Hasse Walli  Power Trio ja Endless 
Circles Kotkasta

Kukitamme 
kitarasankarimme 
ihailulla!

• LUOVUUDEN ILTA KLO 18:00

Alueen kylähullut kulttuurin tekijät ja har-
rastajat esittäytyvät luovuuden merkeis-
sä. Mm. kirjailiyhdistys Paltta, maahan-
muuttajien Rodnik ry ja tietenkin Rantai-
väki ystävineen ja lieveilmiöineen...

Tarjolla ilmaista lohisoppaa

• LASTENPÄIVÄ KLO 12:00 - 18:00
Satumatkat esittää: Nukketeatteriesitys Vaa-
rin Rukkanen, Satuhahmon taidepaja  ka-
toksessa (Fantasiahatut/huovutus),  Lasten-
konsertti Satu- ja Laululipas, Taidepaja ka-
toksessa (Peppi Pitkätossun ilmapallopaja), 
sekä Pepin Karkkibingo.

• KLASSISEN MUSIIKIN ILTA KLO 19:00
Barokkimusiikkia huilulla, esittää Jo-

hanna Kaarto (ent. Jantunen): 
Johann Sebastian Bach: Partita a- moll, 
BWV 1013, George Phillip Telemann: 12 Fan-
tasie / 2. Fantasie a - moll, TWV 40:3, Jo-
hann Joachim Quantz: 16 Pieces / 1, 2, 11, 
Anton Stamitz: Capriccio-Sonata A - dur.



Mäntlahdessa oli ennen tanssilava. Vielä 70 luvulla siellä oli toi-
mintaa. Haminan Invalidit ry:ssä toimi 60-70 lukujen vaihteessa 
aktiivisia nuoria. He muodostivat In Jengin, joka yhdessä paikallis-
ten nuorten kanssa järjesti Jytä-diskoja, joissa myös aloittelevilla 
bändeillä oli mahdollisuus esiintyä. Tunnetuin lavalla esiintynyt lie-
nee nuori Petri Tiili, tunnetummin Pelle Miljoona.

Vanha injengiläinen Ossi Juurikka on säilyttänyt lavalla käytetyt ke-
lanauhurin nauhat, jotka soivat nyt Rantaituvan Pagodissa entiseen 
malliin. Myös diskovalot välkkyvät auringossa.

Herman Poelman avaa galleria Kymen Kullan Paussi 
kioskilla. Samalla avataan myös koko kulttuuriheinäkuu.

Galleriassa on esillä ainakin Jukka Tolsan, Harri Jääske-
läisen ja Anita Ahmavaaran maalauksia, sekä Herman 
Poelmanin veistoksia ja tauluja. 

Vanhaan navettaan rakennettu galleria yksityskohti-
neen on itsessäänkin jo nähtävyys.

Kuvissa Herman Poelmanin veistoksia. Hän käyttää mate-
riaalinaan luonnosta löytyneitä puun kappaleita ja metal-
liromua. Kulta on Hermannin lempiväri ja kullan vaikutus 
näkyykin hänen töissään, kuten myös gallerian nimessä.

Mahtava tanssilava ehtoopäivinään.

Voitaisiin väittää, että suomalainen Punk syntyi Mänt-
lahden tanssilavalla. Ainakin siellä tapahtui sitä mistä 
Punk-musiikki Suomessa sai kipinää. 

Tätä Suomessa 80 luvun alussa esiin murtautunutta 
musiikillista tyylisuutausta edustaa ainakin kolme or-
kesteria Punk-iltamissa, kaksi Haminasta ja yksi Lah-
desta.

Jos ei satunnaista kiertelevää punkbändiä satu paikalle, 
illan esiintyjät ovat ainakin:
• SATAKERTAAVITTU (Hamila)
• THE DILLIGAFS (Hamina)
• SA-INT (Lahti)

Tervetuloa kokemaan yhteisöllisyyttä Punk-musiikin mer-
keissä niin vanhat kuin kovin nuoretkin! - Liput 3 euroa.
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Saavat metsän asukit ih-
metellä kun Pagodista 
kaikaa Bachin säveliä 
huilun kantamana. Tätä 
ei Rantaituvalla ole en-
nen kuultu.

Turussa 1973 syntynyt Johanna Kaarto on monipuolises-
ti musiikkia niin koti- kuin ulkomaillakin opiskellut hui-
lunsoiton taitaja. Nyt hän vie meidät suoraan 1700 -lu-
vun Euroopan musiikilliseen maisemaan.

Kuinka aina yhtä rikas barokkimusiikki taipuu meren-
rantaisiin metsäisiin maisemiin vuonna 2008, sen 
saamme kuulla heinäkuun päättäjäisiksi. Joten ota hy-
vä asento ja lennä!

          Ohjelmisto kannessa.

Päätöspäivänä Rantaitupa muuttuu 
varsinaiseksi puuhamaaksi kun ko-
ko perhe lähtee satumatkalle.

Rantaituvan pihapiirissä tapahtuu kummia kun sinne il-
mestyy Satuhahmon Taidepaja, ja mitä tapahtuu Vaarin 
Rukkaselle?

klo 12.00 Nukketeatteriesitys Vaarin Rukkanen 
Näytelmässä seikkailevat suomalaisesta metsästä tutut eläinhahmot. Tässä 
paljon musiikkia sisältävässä hauskassa nukketeatteriesityksessä seurataan 
Vaarin Rukkasen tarinaa "Vanhoilla Rukkasilla voi olla takanaan kummallisia 
seikkailuita..."

klo 12.30-14.00 Satuhahmon taidepaja (Fantasiahatut)

klo 14.00 Lastenkonsertti Satu- ja Laululipas

klo 14.30-15.00 Satuhahmon työpaja (Fantasiahatut/huovutus)

klo 15.00 Yllätysohjelmaa

klo 15.30 Taidepaja katoksessa (Peppi Pitkätossun ilmapallopaja)
Kuinka loihditaan eläinilmapalloja? Tule opettelemaan!

klo 16.00 Pepin Karkkibingo (sis. karkit)

Kasvomaalausta ohjelmien väleissä
Vapaa pääsy!

Hasse Wallia (s.1948) voidaan sanoa 
Suomen ensimmäiseksi superkitaristik-
si. Vuonna 1967 Hasse teki varsinaisen 
läpimurtonsa ensimmäisenä Suomes-
sa Clapton-Hendrix -vaikutteisella impro-
visaatiokitaroinnillaan Blues Section bän-
dissä. 

Rantaituvalle Hasse tuo uusimman, par-
haillaan myös levyttävän yhtyeensä 
Power Trion. Ne, jotka kuulivat Hassen 
soolokeikan Rantaituvalla Pagodissa 

2006, voivat vain arvailla mitä saamme 
kuulla nyt kun asialla on kokonainen yh-
tye 60-vuotiaan pioneerin vetämänä.

Varmastikin saamme kuulla kattavan 
otoksen blues- ja rockmusiikin ytimestä, 
ja myös uutta ja yllättävää. Tanssimi-
seen kannattaa varautua.

Illan alustajana on kotkalainen nelihen-
kinen Endless Circles orkesteri vahvalla 
rytm'n'blues otteellaan.

Alueen kulttuurintekijät ja -harrastajat kokoontuvat luo-
vuuden merkeissä. 

Iltaan on kutsuttu mm. kirjallisuusyhdistys Paltta ja maa-
hanmuuttajien Rodnik ry. Ehkä saamme kuulla Rodnik 

ry:n komeaa kuoroa ja osallistua Paltan runokarao-
keen? 

Lisäksi niin Rantaiväen teatteripiirillä kuin muilla-
kin tekijöillä saattaa olla ohjelmaa näytille.

Yllätysten ilta. Tarjolla ilmaista lohisoppaa.

Johanna Kaarto (ent. Jantunen)



MUKANA KULTTUURIHEINÄKUUSSA:




