Meddelande 26.4.2016
Över 25 000 personer deltog i den åttonde IHME-festivalen
”Låt dem inte gå, låt dem fortsätta hela året!”
En spårvagnspassagerare om uppträdarna i IHME-konstverket Spårvagnsmusikernas turné
Över 25 000 personer deltog i den åttonde IHME-festivalen på våren. I festivalens beställningsverk
Spårvagnsmusikernas turné deltog över 30 musiker som under fyra dagar spelade på alla tio
spårvagnslinjer i Helsingfors i över 300 timmar. De gatumusiker som konstnären Kateřina Šedá
inbjudit till Helsingfors överraskade över 25 000 spårvagnspassagerare med sina uppträdanden.
Diskussionen om konstverkets teman fortsatte på IHME-dagarna på Gamla studenthuset 1–3.4. Över
1 400 personer deltog i evenemanget.
Närmare 600 elever och lärare steg ombord på Helsingforsskolornas chartrade spårvagn. Det
handlade om sammanlagt 26 klasser från 17 skolor i Helsingfors. I vår deltog närmare 800 ungdomar,
elever och lärare i IHME-skolan – festivalens samarbetsprojekt och -evenemang.
Festivalen för samtidskonst IHME tackar allmänheten, Helsingfors stads trafikverk,
Helsingforsregionens trafik och övriga samarbetspartner. En elektronisk publikation om festivalen
utkommer hösten 2016, och nästa IHME-festival ordnas i mars-april 2017. Se en sammanfattning av
turnéstämningen på IHME:s YouTube-kanal >
Positivt mottagande av spårvagnsmusikerna
Spårvagnsmusikernas turné mottogs i regel positivt av passagerarna. ”Vi fick en hel del positiv
respons i synnerhet via sociala medier. Vi fick just ingen negativ respons, vilket var överraskande
med tanke på evenemangets omfattning”, berättar HRT:s kommunikations- och
marknadsföringsdirektör Mari Flink. Ta del av responsen här >
Ytterligare information: Verksamhetsledare Paula Toppila, Festivalen för samtidskonst IHME,
paula.toppila@ihmefestival.fi, tfn 045 1240096
Pressmaterial och bilder finns på adressen: www.ihmefestival.fi > Medialle (lösenord: ihme)
IHME
IHME producerar varje år ett konstverk av en internationell konstnär i ett offentligt rum. Allmänheten kan ta del
av det unika konstverkets skapelseprocess. Konstverket och tolkningarna av det uppmuntrar till självständigt
tänkande och diskussion. Det mångsidiga programmet är en mötesplats för konst och vetenskap, det förflutna
och nuet. IHME är öppen för alla som är intresserade av livet och samtidskonsten.

