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Lavatanssifestarit kutsuu Himokselle - Tanssimusiikin ystäviä 

hemmottelevat kotimaisen tanssimusiikin kärjet elokuussa 2021  

Suomen suurimmaksi lavatanssimusiikin ympärille rakentuvaksi tapahtumaksi tähtäävä 

Lavatanssifestarit täyttää Himoksen 27.-28.8.2021. Uuden tapahtuman tähtinä loistavat muun 

muassa Saija Tuupanen, Kyösti Mäkimattila, Taikakuu ja Hurma. Lavatanssimusiikin ja 

tanssimisen ystäville tarjotaan myös lavatanssiopetusta, karaokea, yllätysohjelmaa sekä ehtaa 

festarifiilistä. Tapahtuman lipunmyynti alkaa Himos Areenan lippukaupassa 11.8. klo 9.00. 

Himos Parkiin rakentuva Lavatanssifestarit-tapahtuma on lajissaan ainutlaatuinen. Yhdessä 

kotimaisten tanssiyhtyeiden sekä aktiivisten tanssin harrastajien kanssa ideoitu tapahtuma tarjoaa 

kaksi päivää tanssin ja lavatanssimusiikin hurmaa. Tanssit pyörähdellään livemusiikin tahtiin 

Himoksella olevassa Pohjoismaiden suurimmassa tapahtumateltassa, johon rakennetaan noin 

2000 m2 kokoinen tanssilattia. 

- Lavatanssifestareiden idea lähti aikanaan siitä, että mietimme tanssiyhtyeiden kanssa miten 

lavatanssikulttuuria saataisiin enemmän näkyville. Haluttiin, että nuoremmatkin löytäisivät tien 

tanssimaan. On mahtavaa, että nyt tämä ideamme näkee tällaisena kokonaisuutena päivänvalon ja 

tekemässä on nasta porukka, iloitsee Tanssin suurlähettilääksi nimetty Timo Kangastie. 

Kahdeksan esiintyjää, tanssinopetusta ja karaokea 

Lavatanssifestareiden esiintyjäkaarti on tanssikansaa tuntevan Kangastien mukaan varmasti 

festareiden kohdeyleisön mieleen. Perjantaina 27.8. tanssit takaavat Sinitaivas, Kyösti 

Mäkimattila, Hurma ja Neitoset. Tanssimusiikki soi puoli kuudesta aina aamuyön tunneille saakka. 

Lauantaina tahdeista vastaavat Teemu Roivainen & Energia, Saija Tuupanen Ja eXmiehet, Weranta 

ja Taikakuu. Lauantaina tanssimusiikki soi noin viidestä aamuyöhön ja ennen tanssien alkamista 

tarjolla on yllätysohjelmaa sekä yllätysesiintyjiä. 

Molempina festaripäivinä Himos Areenalla on tarjolla myös tanssiopetusta Tanssikoulu Antti 

Törmäsen opettajien tahtiin ja karaoketeltassa pääsee laulamaan karaokea. Riemun terassille 

toteutetaan festareiden VIP-alue. Koko Lavatanssifestarit-tapahtuma on K-18.  

Lavatanssifestareiden esiintyjät ovat innoissaan uudesta tapahtumasta ja sen ainutlaatuisesta 

konseptista. 

- Omissa ajatuksissani tanssilavaillat ovat kuin pienoisfestivaaleja. Tai sitähän ne ennen vanhaan 

olivat. Ja se, että nyt tanssilava-ilta toteutetaan isoissa festaripuitteissa on ehdottomasti 

kokeilemisen arvoinen idea. Maailma muuttuu ja me ihmiset sen mukana, siksi uskonkin, että tästä 

tapahtumasta tulee oikein hieno tanssikansan kesäjuhla, sanoo Kyösti Mäkimattila. 

 

 



Tapahtumainfo 

Lavatanssifestarit järjestetään 27.-28.8.2021 Himos Parkissa, Himoksella, Jämsässä. 

Lavatanssifestarit tuottaa Ilmiö-tuotanto Oy. 

Tuottaja Jukka Tallgren | jukka@ilmiotuotanto.fi 

Tuottaja/tiedottaja Jenni Ruotsalo | jenni@ilmiotuotanto.fi | +358 40 7222073 

Tuottaja Tanssin suurlähettiläs Timo Kangastie | timo@ilmiotuotanto.fi 

Median yhteyshenkilö 

Jenni Ruotsalo 

jenni(a)ilmiotuotanto.fi 

+358 40 7222073 

Median kuvapankki: https://bit.ly/3kb4x0L 

Lavatanssifestarit Facebookissa 

Lavatanssifestarit Instagramissa 

 

https://bit.ly/3kb4x0L
https://www.facebook.com/Lavatanssifestarit-110492017273234/
https://instagram.com/lavatanssifestarit?igshid=msrzpt1wh8sn

