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Rantajatsien yllättävin keikka koettiin lauantaina paahtavan helteisellä Raa-

hen Teatterin pihalla. Asialla oli ranskalainen Three Days of Forest, joka tar-
joili täydellisen, viiden tähden keikan. 

Laulaja Angela Flahaultin instrumentiksi oli merkitty ohjelmaan aivan oikein 
"ääni". Se soi kaikin mahdollisin tavoin Florian Satchen intohimoisten rum-
pujen ja Séverine Morfinin syvän alttoviulun kanssa vieden kuulijat aivan 
toisiin ulottuvuuksiin. 

Musiikkia on vaikea kuvailla, koska sen ytimessä tuntuivat soivan vanhat kan-
sanlaulut, mutta pinnassa saattoi jytkiä hyvinkin rokkaava groove. Välillä tun-
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tui, että oltiin Irlannin nummilla huhuilemassa kuolleen rakastetun perään, 
välillä taas potkittiin eteenpäin todella funkysti niin, että teki mieli karata mu-
kaan tanssimaan. 

Laulaja nostaa äänensä välillä musiikin yläpuolelle kuin hypnoottisen loitsun. 
Viulisti ei tyydy pelkkään jouseen, vaan antaa palaa soittimellaan välillä kuin 
kitaralla tai bassolla ikään. 

Rumpali käyttää koko kapasiteettinsa kantapäitään myöten. Hän tekee ukko-
sen ja sateen, viulu taivasta piiskaavat puut ja myrsky on valmis. Käsittämätön 
kokemus tulikuumassa teatterin pihassa, mutta niin vain myrsky kasvaa ja 
kasvaa, vaaran tunne lisääntyy, kunnes silpoutuu poikki ja yleisö herää hät-
kähtäen. 

Kun nämä kolme virtuoosia saavat vielä Raahen Laulun tekemään taustalleen 
äänimaisemaa, päästään kokemaan niin jylhän eeppiseksi kohoava teos, että 
sen edessä popmusiikin voima-anthemeita säveltävät sankaritkin löisivät kon-
talleen. 

Keikan päättänyt nimikkokappale Three Days of Forest näytti rajumman, ko-
ville kierroksille sinkoavan puolen yhtyeestä. Painakaa bändin nimi mieleen. 
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Some Small Steps For Jazz 

 

A taste of true local Finnishness in combination with high art. 
 

By ANTHONY SHAW /August 4, 2019  

9,295 Views 
 

Rantajatsit - Jazz on the Beach / Raahe, Finland / July 25-27, 2019 

 

Raahe is a small town on the north west coast of Finland renowned if anything 

for the antiquity of its planning, much of which survives despite a fire in 1810 

and an attack by the British navy in 1855 when the country was part of the 

Russian empire. Moreover, in an age of ever growing commercialism in music 

Raahe has for 31 years boasted a jazz festival that continues to mix cutting edge 

with more comfy entertainment, keeping the townsfolk as well as visiting 

cognoscenti suitably entertained. 

On the last night it was the turn of foreign artists to present the cutting edge of 

contemporary music. In the afternoon the poetry and sound trio Three Days of 

Forest linked up with local choir Raahen Laulu, performing the poems of 

Americans Rita Dove and Gwendolyn Brooks, with their vocal acrobatics, song, 

and synthesized viola and drums making for a powerful and eerily moving mix. 

The same night, the festival headliners were also from Paris, bringing to the 

'main stage' the sounds and sentiments also from the Middle East in the form of 

Syrian-born Näissam Jalal's songs and flautism, entitled Quest of the Invisible. 

On their first performance in Finland, these seasoned artists helped wind up the 

whole program, before a final jam for the last late-night dancers. 
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Cool music from a hot town 

by Anthony Shaw 

 
In a sun-drenched town only 200 kilometres south of the Arctic 

Circle, jazz connoisseurs mixed with locals to enjoy their 31st 

festival of music, at the Jazz on the Beach in Raahe, Finland. 

Jazz on the Beach – Raahen Rantajatsit 

25-27 July, 2019, Raahe, Finland 

Frenchman Charles Gil has been at the helm of the Raahe jazz festival, Raahen Rantajatsit, 

since the summer of 2015, and from that time the festival has confirmed its place as the most 

edgy summer jazz gathering in Finland. Gil is from Lyons in southern France where he worked 

with a local association ARFI. Moving to Finland at the end of the 90s, he established the Vapaat 

Äänet agency which has become synonymous with the exchange of cutting-edge jazz artists 

between France and the Baltic area. 

In a town boasting only a little over 20,000 inhabitants, Gil again assembled a roster of artists 

from across the spectrum of Finnish jazz and beyond, from the rawest of free jazz to a selection 

of smooth, if uncompromising, local musicians. 
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Three Days of Forest and Raahen Laulu. Photo: Maarit Kytöharju. 

BEYOND FINNISH SHORES 

With an approach to festival running that welcomes just such a contrast of form and content, Gil 

staged another fascinating mix of styles when he invited the French voice and sound trio Three 

Days of Forest to perform in Raahe. While all other performers had used Finnish language as 

their medium of song and communication, here he introduced a French band working in English, 

and threw them together with a local Finnish-speaking choir. 

Working with the vibrant, assertive poems of African Americans Gwendolyn Brooks and of Rita 

Dove, Three Days of Forest use explosive percussion and a very heavily processed viola to 

counterpoint the voice of their singer Angela Flahault, putting the texts into an otherworldly 

perspective. To this they added the sounds of the 14-strong choir Raahen Laulu to bring their 

show very much back to earth. 
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torstai 31. lokakuuta 2019 

Tampere Jazz Happening 2019 
Vive le jazz! 
 

Tänä vuonna Tampere Jazz Happening tuo esille Ranskan monipuolista jazzmusiikkia. 

Tapahtumassa esiintyy yhdeksän kokoonpanoa, joissa on mukana ranskalaisia muusikoita. 

Tällaisista mausteista on keitetty järjestyksessään 38. kansainvälinen jazztapahtuma. 

 

Torstai 31.10.2019 
 

 

Ranskalaisen illan ehdottomasti parasta antia on toisena esiintyvä Three Days of Forest. 

En ole koskaan kuullut yhtä vapautunutta, voimakasta, alkukantaista, monipuolista ja aitoa 

laulua kuin mitä tämä kolmikon ihmeellinen Angela Flahault meille etuoikeutetuille 

kuuntelijoille tarjoilee. Eittämättä tunnelman takana ovat alkuperäistekstit, 

afroamerikkalaisten Gwendolyn Brooksin ja Rita Doven runot. Silti kukaan muu kuin 

Angela Flahault ei saisi niistä tällaista hyvää tekevää voimaa esille. 

 

Jälkeen eivät toki jää muutkaan trion jäsenet. Viulisti Séverine Morfin käsittelee alttoviulua 

kuin sähkökitaraa ikään ja Florian Satchen rumpusetin elektrot ja valtavat lautaset luovat 

yhdessä keitokseen kunnon kumeutta, voimaa ja poljentoa. Tältä tuoreelta, täydellisesti 

yhteen sopivalta kokoonpanolta jäämme odottamaan paljon, erityisesti sitä ensimmäistä 

levyä! 

 

Three Days of Forest 

 

  

http://kulttuurielamyksia.blogspot.com/2019/10/?m=1
http://kulttuurielamyksia.blogspot.com/2019/10/tampere-jazz-happening-2019.html?m=1


http://jazzrytmit.fi/wp/s16-festivaalit/c51-festarit/tampere-jazz-happening-kaynnistyi-klubilla/  

 

Tampere Jazz Happening käynnistyi Klubilla 
Festivaaliraportit 

Kirjoittaja: Jouko Kirstilä / Kuvat: Osku Rajala 

01.11.2019 16:15 

Runouden kautta taidemaiseen punkkiin 

Toisena kokoonpanona Klubin lavalla nähtiin koostumukseltaan erikoinen trio Three Days of 
Forest, missä laulaja Angela Flahaultin rinnalla soitti alttoviulisti Séverine Morfin ja 
rumpali Florian Satche. Tämä vasta noin vuoden yhdessä toiminut kokoonpano esiintyi 
viime kesän Raahen Rantajazzeilla ja Suvilahti Jazzilla Merikerholla. Nyt kolmikko oli saatu 
yllättäen toistamiseen Suomeen esiintymään. 

 
Yllätyksellisen Three Days of Forest -trion musiikki voitaisiin luokitella nykypäivän taidepopin puolelle. 

Kyseessä on siis instrumentaatioltaan harvinaislaatuinen yhdistelmä, mutta ei siinä kaikki, 
yhtyeen omaperäiseen musiikkiin liittyy oleellisena osana Gwendolyn Brooks’n ja Rita 
Dove’n kaltaisten runoilijoiden kantaaottavia tekstejä. 

Vuonna 1950 runouden Pulitzer palkinnon ensimmäisenä afrikkalais-
amerikkalaistaustaisena runoilijana saanut Gwendolyn Elizabeth Brooks (1917 – 2000) otti 
määrätietoisesti kantaa teoksissaan tavallisten ihmisten arkiseen taisteluun yhteiskunnassa. 
Vastaava palkinto jaettiin vuonna 1987 toisena afrikkalais-amerikkalaisena runoilijana Rita 
Frances Dove’lle (s. 1952). 

Séverine Morfin on kertonut, että Rita Doven tuotanto on ollut heille merkittävä. ”Yhtyeen 
nimi Three Days of Forest on lainattu Rita Doven runon otsikosta Three Days of Forest, a 
River, Free (1996). 

Vaikka valitsemamme runot olisivatkin arvoituksellisia ja fantasianomaisia, niissä on kaikesta 
huolimatta löydettävissä protestihenki, mikä korostuu musiikissamme anarkistisuutena.” 

Yhtye sovitti afroamerikkalaista runoutta omanlaiseksi musiikiksi, missä kokeellisen tavallaan 
vastavirrasta nousevan lauletun osuuden lisäksi soitosta sukeutui selkeästi havaittavissa 
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ollut punkhenkisyys. Voima ammennettiin varmasti runojen sanallisen kerronnan 
kantaaottavasta sisällöstä, mikä korostui aika ajoin voimallisen raadollisena esittämistyylinä. 
Tosin esitetyistä kappaleista oli mukana seesteisen rauhallisia jaksoja yhtä lailla, joten 
rockvaikutelmat eivät välttämättä olleet kokonaisuudessa yksinomaan esillä. 

Monille paikalla olleille kuuntelijoille Three Days of Forestin ”taidepopmusiikki” oli varmasti 
yllätyksellistä erilaisuudellaan. Rohkean kokeellinen laulusanoma yhdistettynä viulun ja 
rumpujen keskinäisesti virittämään hongikon keskeltä kajahtavaan äänimaailmaan oli 
ennakkoon arvaamatonta. 

 
Angela Flahault – monipuolinen äänenkäyttäjä 

 

 
Séverine Morfin on keskittynyt improvisoidun musiikkiin kiinteästi ja sen huomasi esityksen aikana.   

 



 
Florian Satche takoi rumpukalustoa välillä valtavalla energisellä latauksella. 

 
Angela Flahaultin laulu loi epätavallisen soitinyhdistelmän kera yhdessä herkullisen erilaisen 
kekseliään musiikkielämyksen. Laulut olivat hypähtelevän pomppuisia ja kirjavia. Hänen 
äänen käyttönsä syntyi kirkumisen ja erilaisten kurkkuäänien yhteisvaikutuksena.  Kähinät, 
välillä kuuluneet selkeät laulun sanat liittyivät kapinaan, nuoruuteen, kuolemaan ja niihin 
yhdistetyt hyppelehtimiset loivat runojen kautta syntyneen näytelmällisen ääniseikkailun, 
missä liikuttiin musiikin kokeilevilla rajapinnoilla. 

Angela puhalsi välillä myös jonkinlaiseen letkurakenteiseen äänilaitteeseen, mistä syntyi 
viheltävä ääni. Itselleni ei selvinnyt mikä se oikeastaan oli, varsinkaan kun sitä ei voinut sitä 
nähdä kunnolla salintäyteisen yleisön seisoessa lavan edustalla. Nuorekas yleisö tuntui 
löytäneen tämän kaltaisen musiikin omakseen ja suosionosoitukset olivat sen mukaiset. 
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WHAT’S HAPPENING IN TAMPERE 
Compte rendu des deux premiers jours de l’édition 2019 du festival finlandais Tampere 
Jazz Happening. 

Le Tampere Jazz Happening (TJH) est un grand festival du Nord de 

l’Europe, lieu de rencontre de nombreux mélomanes et doté d’une 

programmation très équilibrée entre des musiciens émergents et des 

têtes d’affiche. Retour sur l’édition 2019. 

Quand on débarque à Tampere depuis la France, on a froid. Et si en cette fin octobre, 
début novembre, les températures ne sont pas extrêmes (il y fait autour de 0 degré), on 
est saisi dès qu’on pose un pied sur le quai de la gare. Mais ce qu’on voit, c’est aussi une 
ville qui, à ce moment de l’année, vit au rythme de son festival de jazz. Des affiches, des 
badges et toute une palanquée de signes témoignent de cette effervescence. À la descente 
du train, une multitude d’invités, journalistes, festivaliers se saluent. Le TJH 
(pour Tampere Jazz Happening) est un grand rendez-vous nordique des mélomanes 
d’ici et d’ailleurs. Jan Granlie, rédacteur en chef du Salt Peanuts, un magazine danois 
autour des musiques actuelles, nous dit qu’il vient ici depuis… pfffiou ! Quant à Sakari 
Puhakka, président du Helsinki Jazz (un voisin), il n’a raté qu’une édition depuis 1982, 
date de la création du festival. 
 
Cette année, l’organisation a fait la part belle à la scène française, affichant à maints 
endroits des cocardes bleu, blanc, rouge sur lesquelles on lit « vive le jazz ! ». La première 
soirée est d’ailleurs consacrée exclusivement à des groupes émergents (tous sont 
estampillés Jazz Migration 2019) français. L’équipe de l’AJC, présente en force et qui co-
présentera la soirée, s’en réjouit et ils ont bien raison car les trois formations qui se 
succèdent sur la scène du Klubi sont de haute volée.  
 
C’est Three Days of Forest qui enchaîne - qui a même la lourde tâche d’enchaîner, tant 
leurs prédécesseurs ont impressionné. Mais ce trio incongru (batterie, alto, chant) ne s’en 
laisse pas compter. On est ici dans un autre registre et Angela Flahault, Séverine 
Morfin et Florian Satche font dans l’explosif. Ils déroulent un répertoire de chansons 
dont les textes sont tirés des œuvres de Gwendolyn Brooks et Rita Dove, deux poétesse 
afro-américaines. La performance - il s’agit réellement de ça - d’Angela Flahault au chant 
et spoken word est bluffante mais pas seulement. Sa capacité à crier, souffler, ahaner, 
feuler, scatter donne vie à ces textes. Les toms de la batterie de Florian Satche sont des 
basses, qu’il a enrichis d’un pad électronique, lui donnant une place à la fois rythmique et 
harmonique. C’est bourré d’énergie, de sueur, de colère et en ce sens il y a une touche 
punk tout ait bienvenue. 
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Tampere, the inland city in southern Finland nicknamed the Finnish Manchester for its 

industrial past, is now a bustling town with developing high-tech industry and thriving 

cultural life spanning classical music, theater, dance, jazz and the recently enlarged Moomin 

Museum—a fascinating journey into the world created by Tove Jansson. Tampere Jazz 

Happening celebrated its 38th edition with three intense days of concerts (Nov. 1st-3rd) in the 

rehabilitated buildings of the Customs area, on the wrong side of the tracks from the 

historical part of the city. Its slogan this year was “Vive Le Jazz” to celebrate French jazz and 

a longstanding collaboration with the French-Nordic Jazz Traffic program conceived by 

Charles Gil. A prologue on Oct. 31st featured three young French bands on the Klubi stage: 

Melusine, Three Days of Forest and House of Echo. The first presented a long complex suite 

by accordion player Cristophe Girard, a sort of travelogue through different musical 

landscapes described by the unique sound of the ensemble, including euphonium. Three Days 

of Forest is a very energetic band with the dramatic vocals of Angela Flahault in dialogue 

with Séverine Morfin’s imaginative improvisations on the viola over the percussive 

background by drummer Floria Satchen; their songs are based on poems by African 

American poets Gwendolyn Brooks and Rita Dove. 
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