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UUSI TAPAHTUMA TUO VALOA TORNIOON

Syksyllä illat pitenevät, mutta PIOT tuo valoa pimeyteen! Tornion kaupungin järjestämä ja
Tapahtumien kehittäminen Torniossa -EAKR-hankkeen mahdollistama poikkitaiteellinen
PIOT-valofestivaali kutsuu ihmiset näkemään ja kokemaan kaupungin elämää uudessa
valossa, kun uusi festivaali valtaa Rantakadun puiston lauantaina 6.11.2021. Tapahtuma on
maksuton ja kaikille avoin.

Marraskuun alussa 2021 Rantakadun puistossa tapahtuva poikkitaiteellinen valofestivaali vie
kaupunkilaiset arjen toiselle puolelle, näkemään ja kokemaan valon merkityksen. Poikkitaiteellisia
valotaideteoksia sekä muuta ohjelmaa tarjoava festivaali tuo valon marraskuun pimeisiin päiviin ja
nostaa kaupungin ja kaupunkilaiset uuteen valoon valotaiteen, esitysten ja tempausten keinoin.
Tule näkemään ja kokemaan kaupunki uudessa valossa!

“Uuden torniolaisen tapahtuman lanseeraaminen 400-vuotiaan Tornion kunniaksi on monella tapaa
hieno teko. Luomme jotain pysyvää kaupunkilaisten vuoden kiertoon ja tuomme valoa vuoden
pimeimpään aikaan. Torniolla on valtavasti ylpeydenaiheita ja haluamme nostaa uuteen valoon niin
pienet kuin suuret teot ja ennen kaikkea tuoda ihmisiä yhteen.” tapahtuman vastaava tuottaja Julius
Oförsagd sanoo.

Mukana pohjoisen tekijöitä, joilla historiaa Lux Helsingistä, Suomi100-juhlavuoden
kautta Euroviisuihin

PIOT-festivaalin taiteellista tiimiä johtaa torniolaiset sukujuuret omaava Julius Oförsagd, jolla on
pitkä historia tapahtumatuotannosta Lapissa ja maailmalla. Mukana tiimissä on myös Tanssiteatteri
Rimpparemmin taiteellinen johtaja Matti Paloniemi, joka oli suunnittelemassa vuoden 2007
Euroviisuja ja vastaa PIOT-festivaalin dramaturgiasta. Valotaiteilija Jukka Huitila vastaa
PIOT-festivaalin valosisällöistä yhteistyössä Lauri Lundahlin kanssa ja herrat ovat suunnitelleet
valoteoksia ympäri maailmaa ja olleet tekemässä muun muassa Lux Helsinki -tapahtumaa sen
alkuvuosista asti.

Valopilkut-ohjelmiston haku on nyt auki!

PIOT on juhla, joka kutsuu mukaan jokaisen. PIOT-festivaali etsii torniolaisia toimijoita mukaan
Valopilkuiksi valaisemaan Tornion kaupunkia teoillaan ja valoillaan! Valopilkku-ohjelmisto kerää
niin yksittäisten ihmisten kuin oganisaatioidenkin omannäköisiä sisältöjä uuteen valoon.
Valopilkuksi sopii niin parvekkeelle ehostetut jouluvalot, avantouintiseuran aamu-uinti
jätkänkynttilöiden valossa, yrityksen näyteikkunan valaistus, ravintolan erikoismenu tai vaikka
keskustelutilaisuus kaupungista ja sen elämästä uudessa valossa. Valopilkkuna voi toimia niin
pienet kuin suuret toimijat sekä yksittäiset henkilöt. Mukaan pääset osoitteessa www.piot.fi

Valopilkuille ei ole asetettua rajoja. PIOT-festivaalin tarkoitus on viedä ihmisiä kokemuksen kautta
arjen yläpuolelle, joten mitä hullunkurisempi hurvittelu, sitä parempi. Kun tempauksesi valitaan
PIOT-festivaalin Valopilkku-ohjelmistoon, pääset osaksi festivaalin ohjelmakarttaa. Lisäksi
toimitamme sovitusti sinulle markkinointimateriaalia, joita voit hyödyntää omassa viestinnässäsi.
Valopilkkujen ilmoittautuminen PIOT-festivaaleille 15.9.2021 mennessä!

http://www.piot.fi
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Seuraa somessa ja pysy ajantasalla!
www.piot.fi
Instagram: piotfestivaali
Facebook: PIOT-festivaali

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Eevi Pulli
eevi@arctic-factory.com
+358408213433

Markkinointisuunnittelija
PIOT -valofestivaali
www.piot.fi

FAKTABOKSI

- PIOT -Poikkitaiteellinen valofestivaali.
- Pääohjelmisto Rantakadun puistossa lauantaina 6.11.
- Pääohjelman tapahtumapaikka on Rantakadun puisto, Aineen taidemuseon ja

Tornionlaakson museon ympäristössä
- Teemana “Kaupunki uudessa valossa”
- Järjestetään ensimmäistä kertaa osana Tapahtumien kehittäminen Torniossa -hanketta
- Osa Tornio 400-juhlavuoden ohjelmistoa
- 6.11. on kaupungin perustaja Gustav II Adolfin kuolinpäivä
- Festivaalin konseptin on rakentanut ja tapahtuman tuottaa rovaniemeläinen

muotoilutoimisto Arctic Factory
- Valopilkku-ohjelmisto valtaa Tornion kaupungin 5.-7.11.
- Valopilkku-ohjelmistoon kuka tahansa voi ehdottaa omaa sisältöään. Teemana on näyttää

kaupunki uudessa valossa.
- Valopilkku voi olla esimerkiksi

○ Tanssikoulun esiintyminen keskellä kaupunkia
○ Paikallisen taideyhdistyksen runonlausunta-iltama avannossa
○ Ravintolan PIOT-menu, jossa makuja koetaan uudessa valossa
○ Oman parvekkeesi valaiseminen erilaisilla valoilla
○ Yrityksesi järjestämä keskustelutilaisuus tai näyteikkunan valaisu

Haku Valopilkku-sisällön toteuttajaksi on avoinna 15.9.2021 asti osoitteessa www.piot.fi
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