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The Voice Juhannus HimosFestival liput myyntiin tänään
Suosituin juhannusjuhla kokoaa uusittuihin puitteisiin jälleen Suomen kirkkaimmat tähdet

Laajennetun ja uudistetun Himos Parkin helmenä, 2000 hengen terassi Riemu avataan juhannuksena.

”Himoksen tiimi on tehnyt huikeaa työtä tapahtuma-alueen kehittämiseksi. 2,5 miljoonan euron investoinnit näkyvät aivan kaikessa, mitä tulee
juhlakansan viihtyvyyteen. Nyt avattava Riemu terassi on tietysti yksi osoitus siitä, että The Voice Juhannus halutaan jatkossakin pitää
juhannuksen ykkösjuhlana”, sanoo The Voicen Ohjelmajohtaja Rene Mäkinen.

Tapahtumassa esiintyvät tänä vuonna taas kaikki suosituimmat kotimaiset artistit vahvistettuna muutamalla ulkomaisella nimellä. Viime vuonna
Himoksella vietettiin juhlajuhannusta festivaalin täyttäessä 15 vuotta. Kaikkien aikojen yleisöennätys oli 46000 kävijää, ja kaksi festivaalipäivää
olivat ennakkoon loppuunmyytyjä, kuten myös edellisinä vuosina.

”Odotukset on korkealla, ennen kaikkea juuri juhlien tasokkuuden osalta. Jos ynnätään yhteen huikeat esiintyjät, The Voicen jengi pitämässä
virettä yllä niin juonnoin kuin suorin radiolähetyksin, ja juuri uudistetut puitteet. Kaikki logistiikka on parantunut mm. kahden sisäänkäynnin
muodossa. On huikea terassi, josta esteetön näkymä kummallekin lavalle. Ketään tuskin haittaa myöskään se, että Himos on
liikenneyhteyksien puolesta hyvällä paikalla kauniissa järvimaisemissa”, päättää Mäkinen.

Esiintyjiä The Voice Juhannuksessa Himoksella 19.6-21.6.2014:

(Artisteja julkaistaan lisää maaliskuun lopussa)

Torstai 19.6.

•Haloo Helsinki!

•Happoradio

•Klamydia

•Pariisin Kevät

•Stam1na

Perjantai 20.6.

•Jenni Vartiainen

•Petri Nygård

•Kaija Koo

•Viikate

•Stig

•Karri Koira & Ruudolf & Musta Barbaari

•Cascada (GER)

•Martti Servo & Napander

Lauantai 21.6

•Popeda

•Cheek

•JVG

•Apulanta

•Italo Brothers (GER)

•Sanni

•Basshunter (Swe)

Lisätietoja:



René Mäkinen, ohjelmajohtaja, The Voice, rene.makinen@sbs.fi, 0400 885 640

SBS Discovery Radio Oy on kaupallisen radiotoiminnan markkinajohtaja, johon kuuluvat radiokanavat The Voice, Iskelmä, Radio City ja
raahelainen paikallisradio Radio Pooki. SBS Discovery Radio Oy panostaa vahvasti laadukkaisiin online-sisältöihin ja radiokanavien online-
yhteisöt ovat maan suosituimpia. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 17 M€. SBS Discovery Radio Oy työllistää Suomessa noin 130 media-alan
ammattilaista. Yhtiö on sijoittunut erinomaisesti Great Place To Work –tutkimuksessa ja sen tavoitteena on olla Suomen paras media-alan
työpaikka. SBS Discovery Radio Oy:n omistaa amerikkalainen mediayhtiö Discovery Communications.


