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Tiedote 23.3.2015 
Vapaa julkaistavaksi 
 
 
 
Keskiaikaisen ja vähän muunkin musiikin yhtye All Boys! kiertueella  
 
All Boys! Tampereella lauantaina 28.3.2015 klo 16 Tampereen teatterin Kulttuuriravintola Kivessä 
(Keskustori 2, liput 20 / 10 €) ja Turussa sunnuntaina 29.3.2015 klo 15 Panimoravintola Koulussa 
(Eerikinkatu 18, liput 15 / 10 €). 
 
All Boys! ovat: 
Janek Öller - nokkahuilut ja säkkipilli 
Mikael Heikkilä - lyömäsoittimet ja dulcimer 
Petri Arvo – nokkahuilut ja krummhornit 
 
Keskiaikahommiin erikoistuneen All Boys! -yhtyeen uusin ohjelma Mostly Medieval kuullaan ensi 
viikonloppuna Tampereella ja Turussa. Ohjelma pitää sisällään paitsi hulvatonta improvisointia myös 
1300-luvun italialaisen säveltaiteen harvoin kuultuja helmiä sekä nykymusiikkia, mm. yhtyeen 
lyömäsoittajan Mikael Heikkilän All Boys!:ille säveltämä Kangastus. Palan painikkeeksi yleisölle 
tarjoillaan John Cagen hypnoottinen Ryoanjii, joka tavoittelee japanilaisen kivipuutarhan olemusta.  
 
All Boys! käyttää esityksissään kiehtovia, varhaisia alkuperäissoittimia, kuten vinkeä-äänistä 
ruokolehtisoitinta krummhornia (suomeksi väännetty sarvi), ja pehmeästi soivia puisia nokkahuiluja 
(italiaksi flauto dolce - suloinen huilu) sekä erityisen söpöäänistä säkkipilliä, Hümmelcheniä. Mikael 
Heikkilän valtavaan soitinarsenaaliin kuuluvat tällä kertaa mm. kehärumpu, udu, log drum, 
temppeliblokit ja dulcimer. 
 
All Boys! -yhtyeen perusti kolme vuotta sitten multipuhallinsoittaja Janek Öller ja lyömäsoitintaituri 
Mikael Heikkilä soitettuaan vuosia Tamperelaisessa vanhan musiikin yhtyeessä Ensemble Fioretossa. 
“Saumaton yhteissoitto pakotti perustamaan duon”, kertoo pitkän linjan keskiajan ja renessanssin 
aikaisen musiikin tekijä Öller. Vuosi sitten duon keskiaikaisiin jameihin kutsuttiin myös muusikoiden 
hyvä ystävä nokkahuilisti Petri Arvo. 
 
Historia toimii kuitenkin vain ponnahduslautana All Boys! -yhtyeen musisoinnille: “Pyrimme 
improvisaatiolla, omilla sovituksilla ja sävellyksillä sekä genrerajoilla leikkimisillämme laajentamaan 
klassisen musiikin esityskäytäntöjä”, summaa keskiaikaisen musiikin improvisaatiota ja sovittamista 
mm. Sibelius-Akatemian kansanmuusikoille opettanut Öller. 
 
Kiertueen järjestää Café Barock –toimintaa organisoiva Kulttuuriyhdistys Café Barock ry yhteistyössä 
Tampereen Vanhan musiikin ystävät ry sekä Turun vanha musiikki ry. 
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Mikä Café Barock? 
 
Café Barock on erilainen tapa kuunnella klassista musiikkia. Se vie konserttitradition takaisin 
juurilleen yhteisen viihtymisen tavaksi, johon kuuluu syöminen, juominen ja jutustelu. Musiikkia 
viedään ihmisten luo erilaisiin tiloihin: kahviloista kapakoihin, klubeihin ja auloihin.  
 
Café Barock aloitti toimintansa 2010 Helsingin Hämeentieltä, josta juonnetut barokkiklubit ovat 
laajentuneet ympäri Suomea. Café Barock on saavuttanut vakaan suosion ja joka kerta paikalle 
saapuu kanta-asiakkaiden lisäksi myös uutta yleisöä, joka pääsee helposti lähestyttävällä tavalla 
tutustumaan klassisen musiikin maailmaan. 
 
Tiedustelut, haastattelu- ja vapaalippupyynnöt:  
 
Tiedottaja 
Sini Vahervuo (p.0445520572) 
 
Kulttuuriyhdistys Café Barock ry 
Y-tunnus 2517192-2 
Kuusitie 16 A 29, 00270 Helsinki 
cafebarock@gmail.com 
 
Linkit:  
 
www.cafebarock.com 
www.turunvanhamusiikki.fi 
www.vanhanmusiikinystavat.org 


