
”Haistakaa p***a koko valtiovalta”- Poliittisten laulujen ilta kokoaa
vaikuttajat yhteen SuomiAreenassa
Yhteiskuntasuhteiden neuvonantaja Manifesto Politics järjestää jälleen suurta suosiota saavuttaneen Poliittisten laulujen illan osana
SuomiAreenan virallista ohjelmaa. Lauluiltaa vietetään Porin Kulttuurikulmassa heinäkuun 16. päivä klo 21 alkaen. Iltaa tähdittävät Mikko
Alatalo ja Punatähdet.

SuomiAreenasta on kehittynyt Suomen kesän mielenkiintoisin keskustelutapahtuma, jolla on tärkeä rooli yhteiskunnallisen keskustelun
käynnistäjänä ja ylläpitäjänä. Samalla Poliittisten laulujen illasta on kasvanut odotettu perinne osana SuomiAreenan ohjelmaa. Lauluilta on jo
järjestyksessään kolmas.

”Meille on tärkeää olla mukana siellä, missä yhteiskunnallista keskustelua käydään. Samalla olemme onnistuneet rakentamaan Poliittisten
laulujen illasta perinteen, joka on kerännyt kahtena edellisenä kesänä tuvan täyteen ministereitä, kansanedustajia ja muita vaikuttajia.
Luvassa on taas SuomiAreenan mielenkiintoisin ilta, jonka aikana voi laulaa ja verkostoitua sydämensä kyllyydestä. Tänä kesänä poliittiset
laulut ovat muutenkin puheenaihe Porissa, sillä itse Bob Dylan esiintyy torstai-iltana Kirjurilla”, kertoo Manifesto Politicsin johtava konsultti Ilari
Marzano.

Alatalo ja Punatähdet uskovat lauluillan suosioon

Poliittisten laulujen illassa esiintyvät ja yhteislaulua johtavat Mikko Alatalo ja Punatähdet. Illan aikana kuullaan ja lauletaan yhdessä kaikki
kansansuosikit poliittisen kentän eri laidoilta. Lauluillan teemana on poliittisten laulujen perinteiden mukaisesti ja Irwiniä muistaen ”Haistakaa
paska koko valtiovalta”.

Illan tähdet, Mikko Alatalo ja Punatähdet, uskovat vahvasti poliittisten laulujen perinteeseen sekä lauluillan suosioon tänäkin kesänä.

"Politiikka ei ole vain yhteisten asioiden vakavaa hoitamista, vaan myös suuria tunteita ja huumoria. Poliittiset laulut ovat nykyään monille myös
nostalgiaa ja siksi oiva aihe yhteislauluillalle”, sanoo Mikko Alatalo.

Vuonna 2013 SuomiAreena keräsi 22 000 kävijää yhteensä 125 tapahtumaan. Tänä vuonna tapahtumalta odotetaan vieläkin enemmän.
Luvassa on historian suurin SuomiAreena: kahdeksan päivää ja yli 150 tilaisuutta. Mukaan odotetaan jälleen lukuisia ministereitä,
kansanedustajia, Euroopan parlamentin suomalaisjäseniä sekä yli 500 muuta yhteiskunnallista keskustelijaa.

Lisätietoja:

Ilari Marzano 
Manifesto Politics, johtava konsultti
ilari.marzano@fipra.com, puh. + 358 40 731 2336

Harri Kammonen
Manifesto, toimitusjohtaja
harri.kammonen@manifesto.fi, puh. + 358 40 500 1120

www.manifesto.fi
www.facebook.com/poliittistenlaulujenilta

Manifesto Politics on yhteiskunnallisen vaikuttamisen ammattilainen, joka toimii neuvonantajana lainsäädäntöön, poliittiseen
päätöksentekoon ja muihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin liittyen. Se auttaa luomaan suhteet keskeisiin yhteiskunnallisiin vaikuttajiin
politiikoista toimittajiin ja viranomaisista kansalaisjärjestöihin. Manifesto Politics on viestintätoimisto Manifeston yhteiskuntasuhteiden yksikkö.
Viestintätoimisto Manifesto on perustettu vuonna 2000 ja sen palveluksessa työskentelee 13 viestinnän ja vaikuttamisen ammattilaista. 


