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nordkappfestivalen 2018 står for døren, og det er med stor 
glede jeg vil ønske velkommen til alle barn, ungdom og voksne 

som skal besøke, delta og bidra til de forskjellige arrangementene 
i festivalen. 

i år er det ekstra spennende for nordkapp kommune å 
gjennomføre nordkappfestivalen. ht&iF fotballgruppa 
har i mange år gjort en god jobb med å gjennomføre og 

koordinere festivalen. i år skal nordkapp kommune 
selv gjøre koordineringen av festivalen. 

Koordineringen gjøres parallelt med at fremtidig organisering 
og gjennomføring av nordkappfestivalen prosjekteres 

og utredes. høsten 2018 skal kommunestyret vedta fremtidig 
organisering og gjennomføring av nordkappfestivalen, 

til beste for innbyggerne i nordkapp kommune. 

Årets program ser svært spennende ut. Programmet inneholder 
en god blanding av lokale artister og artister fra andre deler av 
landet. Vi har arbeidet for at programmet skal gi opplevelser 

til barn, ungdom og voksne gjennom ulike konserter 
og arrangementer. På programmet står tradisjonelle 

arrangementer som har vært en del av festivalen i mange år, 
samtidig som helt nye arrangementer presenteres 

for festivaldeltakerne. 

Vi håper lokalbefolkningen deltar og nyter alle de flotte tilbudene 
festivalen tilbyr, og ønsker alle involverte masse lykke til med 

nordkappfestivalen 2018! 

Mads stian hansen
oppvekst-, velferd- og kultursjef

selv om eva schmutterer og jeg hadde 
tidligere snakket om det, var det lik-
evel en overraskelse da hun ba meg å 
lage årets plakat til nordkappfestiva-
len. det var også en stor utfordring. 
Kunstverket mitt bryter tross alt en 
15 års tradisjon. Men jeg visste at hun 
aldri ville be meg om å gjøre dette 
hvis hun ikke hadde full tiltro til mine 
evner. nordkapp kommune ønsker 
også om å fornye profilen til nord-
kappfestivalen. The timing was good 
for me.

jeg flyttet fra amsterdam til hon-
ningsvåg for nesten seks år siden. 
jeg forsto raskt hvor viktig fiskeriet 
er for samfunnet vårt. det var egen-
tlig eva som foreslo at jeg tok en titt 
på statuen som står midt i byen og 
kan kanskje være ubemerket. snøen 
hadde ikke smeltet, så det var litt van-
skelig å komme foran skårungen. Vel 
verdt innsatsen, selv om jeg ikke var 
så fornøyd med snøen i mine sokker 
og sko. som jeg tok bilder av statuen, 
tenkte jeg hvor perfekt det ville være å 
lage en plakat med noe som symbol-
iserer noe så viktig for så mange i vår 
region. 

det tok litt tid å velge motivet til 
plakaten, men mediet å bruke var 
allerede avgjort. Papir selvfølgelig.

Min interesse for papirkunsten går 
langt tilbake i tiden. Faktisk lenge før 
jeg møtte eva, men den har absolutt 
intensivert i de fem årene vi har jobbet 
sammen. 

jeg bestemte meg for å gjenskape 
skårungen som et svart-hvitt fotore-
alistisk bilde. det er mitt forsøk på å 
referere til fortiden. Bruken av lyse 
farger refererer til fremtiden. Bølgene 
i vannet er kurver fra en tegning av en 
torsk som jeg laget for et annet pros-
jekt. de tjener som en visuell sam-
menheng mellom samfunnets fortid 
og fremtid.

eva har spesielt de siste to årene opp-
muntret meg til å bringe mine ideer 
til livs. jeg har allerede laget en rekke 
ting fra brettet bøker til klippekunst 
inspirert av Magerøya. Plakaten til 
nordkappfestivalen er mitt nyeste 
prosjekt. det er en helt annen stil enn 
evas bilder, men jeg håper det er en 
forandring som man kan sette pris på.

Årets FestiValPlaKat

VELKOMMEN TIL
NORDKAPPFESTIVALEN

2018

My name is Thomas drnovšek-Gamble. i was 
born in japan (just outside of tokyo) in 1970, 
but was raised by my adopted family in the Us 
(mostly tacoma, Washington). Before moving to 
Finnmark, i lived for 15 years in the netherlands, 
where i worked as a translator.

PlaKatKUnstneren

Nordkappfestivalen
 
nordkappfestivalen arrangeres årlig andre uken i juni i nordkapp kom-

mune, og pågår fra lørdag til lørdag. Festivalen ble gjennomført første gang 
i 1956 i forbindelse med at veien til nordkapp ble åpnet. siden ble gjennom-
føringen av festivalen igjen tatt opp i 1977 og har etter dette blitt gjennom-
ført hvert år. det er tilsammen gjennomført 41 nordkappfestivaler.

det er nordkapp kommune som står som eier av festivalen, og adminis-
trativt ligger den inn under oppvekst-, velferd-  og kultursektoren. det er 
nordkapp Filmfestival as som har hatt ansvaret for å arrangere nordkapp-
festivalen i 2018.

Festivalavisen
Ansvarlig utgiver: nordkappfestivalen
Avisdesign: jon Morten nordang
Trykk: trykkeriservice as, lakselv

Øistein er en populær, internasjonal tegner og TV-

personlighet som har lært millioner av mennesker å 

tegne gjennom sine TV-programmer, bøker, filmer 

og apper. Nå kommer Øistein til Nordkappfestivalen, 

hvor barn, ungdom og voksne kan la seg underholde og 

inspirere av Øistein i festivalteltet søndag 10. juni kl 

16.00.

Øistein kommer fra Norge, men har bodd mange år 

i Singapore og jobbet mange forskjellige steder i 

Asia. Hans populære TV-programmer vises blant an-

net i Russland, Argentina, Midtøsten, India og Kina. 

Øisteins mål er å få alle til å tegne og bli mer dyna-

miske og kreative tenkere gjennom å bruke fantasien.

Øistein vil etter forestillingen skrive autografer og 

hilse på alle som ønsker det. Det er også mulighet å 

kjøpe hans bøker.

Forestillingen varer i 1 time. Du får kjøpt billett via 

web www.nordkappkino.no. Billettpris kr 150,-

 For mer informasjon se nettsiden til Øistein: 

 www.oistein.com

STAND-UP MED 
ERLEND OSNES
Velkommen til en kveld i regi av nordkappfestivalen 
hvor erlend osnes gjennom sitt testshow gir oss en 
tidlig smakebit på nytt materiale til hans nye show som 
har premiere høsten 2018.

erlend er kjent fra det tidligere radioprogrammet raae 
og osnes på nrK P3 og han har nå tatt podkastverden 
med storm med sin nye podkast ”heimelaga”. hans 
forrige show, ”av familiære årsaker” gjorde stor suksess 
over hele landet i 2017.

til hans testshow i honningsvåg tilbyr vi en svært 
hyggelig billettpris. Forestillingen spilles på nordkapp 
kino og kulturhus torsdag 14. juni 
kl. 20.00

Forestillingen varer i ca. 80 minutter. arrangementet 
har skjenkebevilgning, og id er derfor satt til 18 år.

Billettpris kr 200,-

sees på show!
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Enda bedre festival
- Vi er godt igang med ar-
beidet for å gjøre Nord-
kappfestivalen til en enda 
bedre festival.  I år legger 
vi ikke minst opp til flere 
gode arrangementer for 
barn og unge, sier fes-
tivalprodusent Jørgen 
Kaasen Engen.

GEIR JOHANSEN

for nordkapp Filmfestival, 
edelh ingebrigtsen.

jørgen er født og oppvokst i 
Valnesfjord i nordland. han 
har tatt utdannelse innen 
musikk og økonomi og har 
en mastergrad i «music man-
agement» fra Universitetet 
i agder.  siden i februar i år 
har han vært ansatt som kul-
turkonsulent i nordkapp kom-
mune.  i  den hektiske tiden 
fram til den tradisjonsrike 
nordkappfestivalen avvikles er 
han festivalprodusent.

Mens fotballgruppa i ht & iF 
har stått som arrangør av fes-
tivalen de siste ni årene, er det 
nordkapp  Filmfestival som  er 
arrangør i år.  - Vi er glade for 
å kunne påta oss denne spen-
nende og utfordrende opp-
gaven.  Fotballgruppa i ht & 
iF har jo gjennom årene lagt 
ned en stor innsats i å forbere-
de og arrangere festivalen, og 
det arbeidet som de har utført 
er til inspirasjon for oss som 
nå står som arrangør, sier leder 

Inspirasjon

jørgen viser stolt fram  den nye 
logoen til nordkappfestivalen. 
- den nye logoen er et konkret 
uttrykk for at vi nå vil styrke 
festivalens profil, markeds-
føring og kommunikasjon. 
- Vi vil tilføre nordkappfesti-
valen noe nytt; samtidig som 
vi beholder  mye av den gamle 
grunnstammen i festivalen.  
Årets festival anser vi for å 
være en begynnelse på den nye 
satsingen.  Vi legger opp til en 
kontinuerlig nytenkning over 
tid – slik at kommende års 
festivaler kan  inneholde enda 
mer mangfold og kvalitet i alle 
ledd, sier han.

Styrket profil 

Edelh Ingebrigtsen og Jørgen Kaasen Engen roser fotballgruppa i HT & IF for det arbeidet de har 
stått for – som arrangør av Nordkappfestivalen de siste ni årene.  - Det arbeidet som de har utført er 
til inspirasjon for oss som nå står som arrangør, sier Edelh Ingebrigtsen.  Jørgen Kaasen Engen er årets 
festivalprodusent. 

ag 9. juni spiller  stadig mer 
populære Kevin Boine på en 
rusfri konsert i festivalteltet.

løpet av første uken  med anno-
nsering.   Vi vil nå også benytte 
sosiale medier på en langt mer 
effektiv måte for å informere.  
nordkappfestivalen har selvs-
agt sin egen facebookside som 
hele tiden oppdateres.  Vi ut-
vider også muligheten for å 
forhåndskjøpe billetter til for-
estillinger via nett, sier engen.

år.  - det er roger Uttakleiv og 
Knut Wagelid som har ansvaret 
for mye av musikken som skal 
finne sted i teltet.  Blant annet 
blir det gjenforening av pop-
gruppa «Fæmlingan» og mye 
annen lokal musikk.  teltet 
gir mulighet til å ha en rekke 
forskjellige arrangementer, og 
det har tidligere vist seg at folk  
setter stor pris på festivalteltet.  
derfor er det positivt at vi har 
teltet tilbake i år, sier jørgen.

han sier at man allerede i 
år akter å gjøre festivalen 
mer attraktiv også for yngre 
folk.  - For eksempel  så har 
vi et samarbeidsprosjekt mel-
lom nordkapp kulturskole 
og nordkapp Musikkforum 
som presenterer «The north 
Cape hiphop, rock`n roll, 
Pop&jazz orchestra».  det blir 
til en forrykende musikalsk 
helaften for både barn, ung-
dom og voksne, fastslår han. 
til årets festival kommer også 
øistein Kristiansen; bedre 
kjent som øisteins blyant – 
som har hatt flere populære 
tV-programmer for barn om 
tegning og forming.  og - lørd-

Mer for de unge

som et ledd i nysatsingen vil 
man  også hente inn utøvere 
utenfra som  trekker folk.  - i 
år arrangerer vi show med  
den kjente stand-up-artisten 
erlend osnes fra Bodø; i vår 
flotte ny-oppussede kinosal. 
en stor del av billettene til 
denne forestillingen ble solgt i

Utøvere utenfra

og – så er jørgen  tilfreds med  
at  det igjen blir festivaltelt i

«Festivaltelt »

Elias fra et tidligere besøk i Honningsvåg.  (Foto: Kjell-Bendik Pedersen).

i den anledning ønsker red-
ningsselskapet Finnmark alle 
barn og unge hjertelig velkom-
men til kjøring med elias i 
honningvåg havn tirsdag 12. 
juni fra klokken 11.30- 14.00
dere finner oss på den nye fly-
tebrygga ved Møbelringen.
det vil også være mulighet for 
omvisning på rs odin (her 
tas det forbehold), samt båttur 
med rs UnG, honningsvågs 
Pioner Multi.

håper vi sees!

KEVIN BOINE
i festivalteltet

- Jeg gleder meg til å 
komme til Honningsvåg 
og spille og synge under 
Nordkappfestivalen.  Det 
er spesielt artig at det er 
et rusfritt arrangement 
for ungdom.

Geir johansen

det sier Kevin Boine – som 
skal spille i festivalteltet lørdag 
9. juni.  25-åringen har de 
siste årene markert seg som 
en stadig mer populær rap/
pop-artist.  Kevin er født 
i Kirkenes og vokste opp i 
Karasjok og tana.  Velkjente 
Mari Boine er søskenbarnet til 
faren hans.

Norsk og samisk
- jeg begynte tidlig å høre på, 
og interessere meg for, musikk.  
da jeg var i 13-årsalderen be-
gynte jeg å skrive kjærlighets-
sanger; fordi det liksom var 
enklest å skrive tekster til 
sånne.  jeg skrev på norsk og 
på samisk.  engelsk lærte jeg 
meg ikke før jeg var 18 år.  jeg 

var rett og slett ikke interessert 
i engelsk språk, sier han.

Egne veier
- så lytta jeg til nyere norsk 
popmusikk, og jeg likte det.  
Men så fikk jeg ikke til å 
lage sånn musikk som andre 
gjorde.  jeg fant ut at jeg måtte 
gå mine egne veier, og det har 
vist seg å være det riktige.  jeg 
lager for eksempel musikken 
på en annen måte enn de fleste 
andre.  jeg setter meg ikke ned 
og skriver tekster – som jeg så 
setter musikk til.  jeg tar på 
meg hodetelefoner, spiller, og 
så kommer ordene til meg et-

terhvert.  da blir låtene mer 
ekte, og slik skal det være for 
meg, sier han.

God stemning
Kevin har opptrådt en rekke 
steder rundt om i nord-norge, 
samt en del i sverige og Fin-
land, de siste årene.  det har 
vist seg at han trekker en masse 
folk og skaper god stemning på 
konsertene sine.  han har blant 
annet gjort stor suksess under 
Midnattsrocken i lakselv flere 
ganger.  det viser seg også at 
folk over et bredt aldersspekter 
kommer på konsertene hans.  
det er også vanlig at publikum 
trår til med allsang på de meste 
kjente låtene.

«Drømmeland»
det store gjennombruddet 
fikk han med låten «drøm-
meland» (...du sa klokka bikka 
tolv, mmhmm...vi va full og 
mista all kontroll...) som nå er 
spilt over ni millioner ganger 
på spotify.  han har tilsammen 
over 20 millioner streaminger 
av sine låter.  låtene handler 
gjerne om kjærlighet til Finn-
mark, om det å være i god 
feststemning, å ha samisk til-
hørighet.  det er noe rap over 
stilen, men selv sier han at  det 
han lager er  «norsk pop».

Rusfritt
han lever nå av inntektene han 
får fra  musikken sin.  - jeg ble 
litt lei av det hele i 2016, så jeg 
tok meg arbeid som isolatør på 
Melkøya- anlegget.  Men – det 
var å lage musikk og spille jeg 
ville, det fant jeg fort ut, så jeg 
sa opp min stilling.  jeg setter 
stor pris på å kunne reise rundt 
og spille.  jeg synes det er sp-
esielt gledelig at jeg skal spille 
på et rusfritt arrangement for 
ungdom når jeg opptrer under 
nordkappfestivalen.  så sees vi 
der.

Kevin Boine er kjent for å trekke mye folk  til konsertene sine.  Lørdag 9. juni opptrer han i festivalteltet i Honningsvåg.  (Foto: Kevin 
Boine Management).

annonse:

Trenger du 
elektriker / rørlegger?

Vi tilbyr alle typer 
el-instalasjoner og rørleggertjenester

tlF honninGsVÅG: 91 30 24 64 / tlF haVøysUnd: 96 91 95 97  
ePost: Post@arCtiC-eleKtro.no / WWW.arCtiC-eleKtro.no

annonse:

Redningsskøyta           Elias 
besøker Honningsvåg!
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honninGsVÅG MUsiKKForeninG 

HMF fyller 120 år i år, og for å markere jubileumet arrangerer man stort korpsstevne under Nordkappfestivalen 2018.  Både lørdag 9. juni og søndag 10. juni vil korps-
musikk prege festivalen, gjennom defilering i gatene og flere konserter.  (Foto: HMF).

STORT KORpSSTEVNE uNDER fESTIVALEN
Honningsvåg musikkforening fyller 120 år i 
år, og i jubileumsåret arrangerer foreningen 
korpsstevne i Honningsvåg. Dette finner 
sted i åpningshelga til Nordkappfestivalen. 
Stevnet avvikles i Honningsvåg sentrum, og 
alle kommunens innbyggere og tilreisende 
ønskes hjertelig velkommen til arrangemen-
tene.

10 korps fra andre steder i Finnmark deltar på ste-
vnet sammen med hMF. Vi ønsker alta musikkorps, 
aronnes janitsjarm, hammerfest musikforening, 
havøysund musikkforening, Karasjok musikkforen-
ing, Kirkenes hornmusikk, lakselv musikkorps, 
tverrelvdalen veterankorps, Vadsø ungdomskorps og 
Vardø Bymusikk velkommen til honningsvåg. 

Defilering/åpning/felleskonsert  
Både lørdag 9. og søndag 10. juni vil det være defiler-
ing i gatene. 10 korps marsjerer 3 forskjellige ruter 
fra honningsvåg skole til bomberomstaket nedenfor 
parken. 

lørdag starter defileringen kl.10.50, og ved ankomst 
bomberomstaket kl. 11.30 presenteres korpsene for 
publikum før den offisielle åpningen av korpsstevnet 
og nordkappfestivalen.

søndag blir det ny defilering kl.13.15 som avsluttes 
med en felleskonsert der alle korpsene spiller samti-
dig på bomberomstaket kl. 14.
storgata vil være stengt for kjøretøy, og det vil ikke 
være anledning til å parkere på bomberomstaket un-
der arrangementene.

Punktkonserter
Ved to anledninger blir det arrangert 3 parallelle kon-
serter der grupper med 3 korps opptrer sammen og 
spiller noen nummer hver. lørdag kl 13 og søndag 
kl.12  finner dette sted på to forskjellige steder i stor-
gata og i festivalteltet. 

Særkonsert
det musikalske høydepunktet under stevnet er 
særkonserten som arrangeres på kinoen lørdag kl. 
15. der vil hvert enkelt korps framføre det de har 
øvd mye på den senere tid. regionkorpset som består 
av en gruppe flinke musikere fra de fleste finnmark-
skorpsene, avslutter konserten.

det vil bli anledning til å kjøpe et glass vin eller annen 
forfriskning under konserten. Gratis inngang.

hMF gleder seg til å arrangere stevnet som blir en musikalsk festhelg for både musikere og publikum.

TuRLAGET MED HuLETuR I GJESVÆR
Søndag 10. juni invit-
erer Nordkapp og omegn 
turlag til spennende og 
lærerik festivaltur og his-
torisk vandring til hulene 
ved Gjesværnæringen.

Geir johansen

På denne turen skal vi utfor-

ske litt av historien fra krigens 
dager på Magerøya.  Vi skal 
besøke en hule hvor 16 per-
soner bodde i fire døgn under 
brenningen i 1944.  de rømte 
fra leirpollen og muligens fra 
Gjesvær  når brenninga startet 
på seinhøsten.  leirpollen ble 
jo som kjent ikke brent, men 
folk var likevel utrygge der 
også, skriver nordkapp og 
omegn turlag.

Familien Walsøe
turen starter fra vannhuset 
like ved innkjøringen til  Gjes-
vær og følger den merkede 
turstien et stykke.  På siste del 
av turen må man klatre opp et 
ganske bratt parti for å komme 
til hula.  Gruppa som dro til 
fjells  besto av tre eller fire fam-
ilier.  Familien helge og edna 
Walsøe  hadde med datteren 
lillian på under året.

Trangt
turlaget opplyser at man på 
turen vil inspisere hula, som 
slett ikke er særlig stor.  - Fam-
ilien måtte ha hatt  det veldig 
trangt.  selv om hula er fordelt 
på to høyder skulle det plass til 
for å lage mat, sove og opphol-
de seg i de døgnene familiene 
var til fjells.  etter fire døgn ble 
de fraktet til Vardø og evakuert 

videre til senja.  det var viktig 
å ikke bli oppdaget, og hulen 
har en slik plassering at det er 
mulig.  hula hadde også ut-
kikkshull, slik at folkene kunne  
holde øye med det som skjed-
de i Gjesvær, skriver turlaget 
– som selvsagt håper på stor 
deltakelse på den spennende 
Gjesvær-turen søndag 10 juni 
klokka 12.00.

Søndag 10. juni arrangerer Nordkapp og omegn turlag en spennende og lærerik tur til  hulene ved Gjesværnæringen.  Foto fra en tidligere tur i regi av turlaget.  (Foto: 
Nordkapp og omegn turlag).

HONNINGSVåG BLANDAKOR
- Nå større, mer blanda - og med gjester

15. juni byder honningsvåg 
Blandakor velkommen til tre 
kor i nord i nordkapp kino 
og Kultursal. Vi er særlig stolte 
over denne gang å stille med 
en tallsterk mannsrekke. etter 
år hvor vi har slitt med rekrut-
teringen til mannsstemmene 
fikk vi et mindre sjokk da 
denne sesong startet opp. Gut-
tene nærmest vrimlet inn! da 
vi siste år holdt vår 40-års jubi-
leumskonsert var vi tre menn. 
nå er vi tre ganger så mange 
menn. også kvinnerekken er 
vokset og vi er nå et større og 

mere blanda blandakor enn på 
lenge. selv ved øvinger med litt 
sparsomt oppmøte er vi flere 
enn når vi var fulltallige i fjor.

Vi startet våren som backing-
kor for jørn simen øverli 
til sunshine Winter Festival. 
siden har vi jobbet med festi-
valkonserten. Før det går løs på 
nordkappfestivalen tar vi en 
snartur til lakselv den 6. juni 
for å bidra til at Porsangernes 
30-års jubileumskonsert blir 
uforglemmelig. Vi stiller 
med fire sanger og synger to 

i fellesskap med Porsangerne. 
Men viktigst, til jubileum-
skonserten har Porsangerne 
fått ‘fremleie’ blandakorets 
formidable dirigent, akvilė 
kryževičienė (også kjent som 
verdens beste, unge, litauiske 
dirigent fra Magerøya). Por-
sangerne gjengjelder heldigvis 
besøket, og sammen med et 
hammerfest Blandede kor kan 
vi byde velkommen til stor 
konsert med tre kor i nord - i 
kor. 

Blandakoret med opptreden på Perleporten (Foto: Geir Johansen)

SIRKuS  LEATOS
Sirkus Leatos er en skole-
forestilling som 2.trinn 
ved Honningsvåg skolen 
i år har valgt å sette opp. 

her vil dere få møte både 
klovner, linedansere, hunder, 
løvetemmer og mange andre 
morsomme skikkelser. elevene 
i 2.klasse har øvd iherdig på 
forestillingen siden begynnels-
en av mai og gleder seg veldig 
mye til å kunne vise den til an-
dre barn. de håper på en sme-
kkfull aula!:)

Forestillingen passer for 
best for barn mellom 0-10år, 
men absolutt alle sammen er 
hjertelig velkommen til å se på!

tid og sted: 14.juni i aulaen 
på honningsvåg skole
Klokkeslett: 17.00
Pris: voksen 50kr / barn: 30kr

annonse:
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Rå! pARTYSTEMNING 
på TuRN
Fredag 15. juni er det 
duket for RÅ party-
stemning på Turn – når 
Emil Elde Skårset & 
Å-laget//DJ stianG tar 
laus med følgende mål 
for øyet:  Å få dæ tell å 
reste på rumpa, og digge 
med hodet helt til alt du 
klare å si: «Æ KOOOSEE 
MÆÆÆ».

Geir johansen

det er fotballgruppa i ht&iF 
som står som arrangør av kon-
serten.  - Vi var interessert i å 
få til en kveld  som også fenger 
et yngre publikum.  Valget falt 
så på emil elde skårset – fordi 
han  spiller over et så vidt rep-
ertoar, fordi han er en dyktig 
vokalist, fordi han kjenner så 
mange flinke folk å ha ilag med 
seg – og fordi han alltid sørger 
for å skape god stemning, sier 
styremedlem i fotballgruppa, 
Vegard sannes. 

Også nye fjes
han mener at showet som pre-
senteres på turn 15. juni vil 
passe folk i forskjellig alder.  - 
i tillegg til emil elde skårset,  
runa elde skårset og trine 
Walsøe fra honningsvåg, så 
har de støvsugd hovedstaden 
for nye fjes som de drar med 
seg nordover.  det bli party-
musikk, høy allsangfaktor og 
et lokale tettpakka med våryr-
het og festivalstemning, lover 
Vegard.

Benkevarmeren
selv skildrer  musikerne sitt  
sterke komme slik:  «Benk-
evarmeren.  en ikonisk figur.  
Bestemt og trofast, med ett 
hederlig mål for øyet:  Å få være 
med.  omså på B-laget.  Benk-
evarmeren kommer i mange 
forskjellige forma og farga, og 
kan ha mange egenskapa skjult 
for det blotte øye.  egenskapa 
vedkommende gjerne dyrker 
ved siden av det å være benk-
evarmer.  På et tidspunkt sett 
alle benkevarmere sæ ned og 
tar stilling til livet. 

Emil Elde Skårset har med seg en rekke musikere; både fra Hon-
ningsvåg og Oslo, når det skal skapes fest og stemning på Turn 
under Nordkappfestivalen.  (Foto: Skårset Management).

Vegard Sannes i fotballgruppa til HT & IF ønsker velkommen til 
skikkelig RÅ partystemning på Turn fredag 15. juni.  Han er glad 
for at man har fått til et arrangement som  også passer for de fra 
18 år og oppover.  (Foto: Geir Johansen).

annonse: annonse: annonse:

Gjesvær Bygde-og Idrettslag gjentar suksessen fra tidligere 
år, og inviterer til Sommerfest på Nordkappfestivalens 
åpningsdag, lørdag 9.juni. Den tradisjonelle sommerfesten 
arrangeres på samfunnshuset «Gammelhuset».

Hammerfestbandet King Cool spiller opp til dans fra kl 
21.00-02.00. Bandet består av ; Knut Andreassen - gitar/
vokal, Roar Olsen - trommer, per-Johnny Wiik - gitar/
vokal og Elin Holmgren  - vokal. Bandet spiller 50 talls 
musikk,- så her blir det å Swinge ! 

Arrangementet har alle rettigheter og har 18 års grense. 
Bygdelaget setter opp buss til og fra Gjesvær som er 
inkludert i billetten som koster kr 200,-. for billettsalg, ta 
kontakt Marita Andreassen på tlf 480 90 406.

SOMMERFEST I GJESVÆR

uansett hvem som arrangerer festivalen, 
samler folket seg hos uteliv i Nordkapp 

Uteliv i Nordkapp har 
vært et samlingssted 
for befolkningen og 
besøkende i Nordkapp 
under alle Nordkappfes-
tivalene i moderne tid. 
Uansett arrangør, koor-
dinering og telt, har pub-
likum strømmet til den 
største utelivsbedriften i 
lokalsamfunnet. 

UteliV i nordKaPP

odd-arne nilsen, daglig leder 
for Uteliv i nordkapp, er klar 
til årets festival. han forven-
ter en hyggelig uke med gode 
besøkstall, både for festivalen, 
næringslivet og egen bedrift. 
-nordkappfestivalen er viktig 
for mange næringsaktører i 
nordkapp. den er også viktig 
for oss. Våre fremste produkt 
er mat og drikke, men variert 
underholdning har alltid vært 
viktig for oss. Vi bygger vi-
dere på det vi har drevet med 
i de siste festivalene, sier odd-
arne nilsen. 

nilsen har mange års erfar-
ing fra nordkappfestivalen 
som medlem av et uttal festi-
valkomiteer. 

Jubileum for matarrangement 
i år er det ti-årsjubileum for 
samarbeidet mellom Uteliv i 

nordkapp og fotballgruppa 
når det gjelder matarrange-
ment. tirsdag 12. juni blir 
det fiskebord hos Corner der 
inntektene fra maten går rett i 
klubbkassa. 
-samarbeidet om matarrange-
ment startet i den første fes-
tivalen i serien av festivaler 
fotballgruppa har koordinert 
på rad. Fotballgruppa trengte 
penger og vi er en samar-
beidspartner. dermed var 
veien kort til et samarbeid om 
mat, sier odd-arne nilsen. 

nilsen har ikke oversikt over 
hvor mye penger matar-
rangementene har gitt fotball-
gruppa, men gjennom noen 
tastetrykk på kalkulatoren 
kommer det opp over 400 000 
kroner på skjermen. 
-Fotballgruppa har markeds-
ført matarrangementene som 
verdens beste dugnad for 
medlemmene. jeg er enig, sier 
odd-arne nilsen. 

Mimrekveld 
Mimrekveld på Corner er 
også et tradisjonsrikt arrange-
ment under nordkappfesti-
valen, lagt til mandag kveld. 
Personligheter fra lokalsam-
funnet har underholdt med 
gode historier og latteren har 
runget ut i lokalet. odd-arne 
nilsen er slett ikke sikker på 
om alt som har blitt fortalt er 
sannheten, men hvorfor ødel-
egge gode historier? det spør 

nilsen oss om, uten at vi har 
svar på spørsmålet. Vi gleder 
oss til møte med lokalhistorie 
og patriotisme, mandag 11. 
juni. 

Quizverten 
andreas Børvik, quizvert hos 
Uteliv i nordkapp, har net-
topp avsluttet en sesong med 
nødenquiz, en sesong med 
god oppslutning. han har 
startet forberedelsene til festi-
valquizen onsdag 13. juni. 
-det som skiller festivalqui-
zen fra de ordinære quizse-
songene, er publikum. det 
er en del utflyttede personer 
som kommer «hjem» under 
nordkappfestivalen. Mange 
av disse besøker nøden Pub 
og deltar på quizen. Gjennom 
festivalquizen får de en smak 
av hvordan vi har det på øya 
på torsdager om høsten, vin-
teren og våren, sier odd-arne 
nilsen. 

odd-arne nilsen tør ikke 
tippe vinneren av årets festi-
valquiz, men Villmannsliv og 
Back to Basic er lag han regner 
som favoritter. 

Musikk 
Uteliv i nordkapp satser også 
under nordkappfestivalen 
på musikkarrangement, både 
levende musikk, dansemusikk 
fra dj og swing. i år skal su-
perfly underholde fredag 15. 
og lørdag 16. juni. i tillegg blir 

det dansekvelder hos Corner. 

superfly består av Geir Ka-
rikoski og jan-steve helland-
er. duoen spiller hits fra flere 
tidsepoker, fra 70-tallet og 
fram til i dag.

-Vi håper på godt vær. Blir det 
like varmt og vakkert som det 
kan være i honningsvåg om 
sommeren, lover jeg fest på 
ballongen til Corner lørdag 
16. juni. Vi håper værgudene 
er med oss slik at vi får til et 
ordentlig dansearrangement 
ute i friluft, sier odd-arne 
nilsen. 

dj odd-erling Vollan skal

spille god dansemusikk flere 
av kveldene hos Corner i lø 
pet av festivalen. selv om 
Vollan holder seg godt for al-
deren, har djen stor erfaring 
under nordkappfestivalen. 
odd-arne nilsen tviler på 
at noen i lokalsamfunnet har 
holdt det gående like lenge 
som dj odd-erling. 

-alle våre arrangement, bort-
sett fra fiskebordet tirsdag 12. 
juni, har fri inngang. Vi skal 
gjøre vårt til at nordkappfes-
tivalen nok en gang blir en 
folkefest for befolkningen og 
besøkende, avslutter odd-
arne nilsen i Uteliv i nord-
kapp. 

FISKEBORD Å cORNER 

KOM OG DANS PÅ cORNER 

DJ ODD ERLIG PÅ cORNER 

FESTIVALQUIz  PÅ NøDEN 

SUPERFLY PÅ cORNER & NøDEN 

MIMREKVELD PÅ cORNRER

«e det virkelig benkevarm-
er æ skal bli?» «e det nokka 
anna æ heller kan bedrive tida 
mi med?»  Gitaren stemmes.  
tangentan slites ut.  stemmen 
brukes til halsen lage skrapely-
da. Årevis med blod, svette og 
tåra.  Beksvarte daga, der veien 
tilbake til benken e ekstremt 
kort.

Men – plutselig...plutselig e 
benkevarmeren blitt musiker.  
Gira, l....ivsglad og optimistisk.  
alt den tidligere sliteren vil, e å 
sakpe fest og stemning!»

Inntekter
Vegard sannes håper på god 
oppslutning om arrange-
mentet.  - For fotballgruppa  er 
det  viktig å kunne arrangere 
noe som også fenger de fra 18 
år og oppover.  det gir oss også 
kjærkomne inntekter, som vi 
kan bruke til å videreutvikle 
bredde-idrett for barn og unge, 
sier han.

Billetter fås kjøpt på: 
htif.ticketco.events
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DATO KL

11:30

ARRANGEMENT

Åpning av korpsstevnet og Nordkappfestivalen

STED

Bomberomstaket

SJANGER

Åpning

PRIS

Gratis

ARRANGØR

Nordkappfestivalen / HMF

13:00 Korpsstevne: Punktkonserter 3 steder i sentrum Sentrum Korps GratisHonningsvåg musikkforening

19:00 Kevin Boine Festivalteltet Konsert 200,-Nordkappfestivalen

20:00 Our Northernmost Life Perleporten Musikal 110,-/220,-Perleporten

21:00 Sommerfest i Gjesvær med bandet COOL “Gammelhuset” i Gjesvær Fest / musikk 200,-Gjesvær bygde- og idrettslag

22:00 “Som æ bruke å si” - Et show med Caroline Simonsen Perleporten Stand-up 250,-Perleporten

22:30 Danseaften med DJ Odd Erlig Corner Musikk / dans GratisUteliv i Nordkapp

12:00 Huletur til Gjesværnæringen Gjesvær Friluft GratisNordkapp og Omegn Turlag

12:00 Uteaktiviteter for hele familien Nordvågen fotballbane Idrett / lek GratisNordvågen Idrettslag

14:00 Korpsstevne: Felleskonsert på bomberomstaket Bomberomstaket Korps GratisHonningsvåg musikkforening

14:00 Ettermiddagsmoro med Megaspill på Nordkappmuseet Nordkappmuseet Lek / spill GratisNordkappmuseet

16:00 Øisteins Tegneshow Festivalteltet Lek / barn 150,-Nordkappfestivalen

20:00 Our Northernmost Life Perleporten Musikal 110,-/220,-Perleporten

13:00 Our Northernmost Life Perleporten Musikal 110,-/220,-Perleporten

19:00 Mimrekveld Corner Underholdning GratisUteliv i Nordkapp

19:00 Offisiell åpning av Nordkapp Kino og Kultursal Nordkapp Kino og Kultursal Kino 130,-Nordkapp Kommune

20:00 Our Northernmost Life Perleporten Musikal 110,-/220,-Perleporten

21:00 Sesongavslutning - Kom og Dans Honningsvåg Corner Dans GratisUteliv i Nordkapp

11:30 Redningsskøyta Elias Honningsvåg Havn Friluft GratisRedningsselskapet

13:00 Our Northernmost Life Perleporten Musikal 110,-/220,-Perleporten

17:00 Barnas Fiskekonkurranse Servicekaiene Friluft 20,-Nordkapp Jeger- og Fiskeforening

20:00 Fiskebord Corner Mat 250,-Fotballgruppa

20:00 Our Northernmost Life Perleporten Musikal 110,-/220,-Perleporten

21:00 Perleporten feirer 6-års dag Sjøgata Pub Pub Perleporten

11:00 Sangstund Menighetshuset Sang GratisSpillegruppa Dønning

13:00 Our Northernmost Life Perleporten Musikal 110,-/220,-Perleporten

14:00 Kaffesmaking og kaffekurs Perleporten Drikke 299,-Perleporten

M
ANDAG 11. JUNI

TIRSDSAG 12. JUNI

12:00 Repvåg Kraftlag 70 år! Festivalteltet Jubileum GratisRepvåg Kraftlag

13:00 Our Northernmost Life Perleporten Musikal 110,-/220,-Perleporten

17:00 Sirkus Leatos Aulaen Barn 30,-/50,-2. trinn v/ Honningsvåg skole

18:00 Lerdueskyting Lerduebanen Friluft 100,-Nordkapp Jeger- og Fiskeforening

20:00 Erlend Osnes - Stand-up Nordkapp Kino og Kultursal Stand-up 200,-Nordkappfestivalen

22:00 Our Northernmost Life Perleporten Musikal 110,-/220,-Perleporten

10:00 Honni Bakes 1-årsjubileum Honni Bakes Kafè Honni Bakes

13:00 Our Northernmost Life Perleporten Musikal Perleporten

17:30 Musikktelt: Se eget program på side 17 Festivalteltet Musikk Festivalteltet

19:00 Tre Kor i Nord - dørene åpnes kl 18:00 Nordkapp Kino og Kultursal Konsert Honningsvåg Blandakor

20:00 Our Northernmost Life Perleporten Musikal Perleporten

20:30 Emil Elde Skårset & Å -laget/ DJstianG Turn Konsert HT&IF Fotballgruppa

22:30 Danseaften DJ Odd Erlig Corner Dans Uteliv i Nordkapp

22:30 Livemusikk med Superfly Nøden Pub Livemusikk Uteliv i Nordkapp

11:00 Barnas MC-dag Torget v/museet Friluft GratisNordkapp MC-klubb

13:00 Our Northernmost Life Perleporten Musikal 110,-/220,-Perleporten

13:00 VM i Linestampkasting Rådhusplassen Idrett / lek 50,-/100,-Fotballgruppa

13:00 J13 7er avd 1 Vest : Honningsvåg-Tverrelvdalen1 Honningsvåg Stadion Fotballkamp GratisFotballgruppa

14:00 Superfly på balkongen Corner Livemusikk GratisUteliv i Nordkapp

15:00 Barnas kinohelg: Petter kanin Nordkapp kino Kino 50,-Nordkapp kino

15:00 Fotballkamp 4, divisjon : Honningsvåg- Bossekop Honningsvåg Stadion Fotballkamp GratisFotballgruppa

17:00 Barnas kinohelg: Operasjon mørkemann Nordkapp kino Kino 50,-Nordkapp kino

20:00 Our Northernmost Life Perleporten Musikal 110,-/220,-Perleporten

20:30 Festivalshow Turn Revy 300,-HT&IF Revygruppa

22:30 Livemusikk med Superfly Nøden Pub Livemusikk GratisUteliv i Nordkapp

22:30 Danseaften DJ Odd Erlig Corner Dans GratisUteliv i Nordkapp

12:00 Gudstjeneste m/kirkekaffe Honningsvåg Kirke Gudstjeneste GratisNordkapp Baptistmenighet

13:00 G11, 7er avd. 3 Vest: Honningsvåg1 - Bossekop3 Honningsvåg Stadion Fotballkamp GratisFotballgruppa

13:00 Our Northernmost Life Perleporten Musikal 110,-/220,-Perleporten

15:30 Barnas kinohelg: Brillebjørn på bondegården Nordkapp kino Kino 50,-Nordkapp kino

17:00 Barnas kinohelg: Den utrolige historien om den kjempestore pæra Nordkapp kino Kino 50,-Nordkapp kino

20:00 Our Northernmost Life Perleporten Musikal 110,-/220,-Perleporten

SØNDAG 17. JUNI

17:00 Kaffesmaking og kaffekurs Perleporten Drikke 299,-Perleporten

18:00 Kom og dans i teltet. Musikk: Swing Thing Festivalteltet Dans / musikk 100,-Kom og dans Honningsvåg

20:00 The North Cape HipHop, Rock’n’Roll, Pop&Jazz Orchestra Nordkapp Kino og Kultursal Konsert 150,-/250,-Nordkapp Kulturskole

18:00 Musikktelt: Se eget program på side 17 Festivalteltet Musikk 250,-Festivalteltet

TORSDAG 14. JUNI

110,-/220,-

10:50 Korpsstevne: Defilering fra skoleplassen Sentrum Korps GratisHonningsvåg musikkforening

11:00 Nordkappmarsjen Rådhusplassen Friluft 50,-/100,-Nordkappmarsjens Venner

14:00 Our Northernmost Life Perleporten Musikal 110,-/220,-Perleporten

15:00 Korpsstevne: Særkonsert Nordkapp Kino og Kultursal Korps GratisHonningsvåg musikkforening

LØRDAG 9. JUNI

12:00 Korpsstevne: Punktkonserter 3 steder i sentrum Sentrum Korps GratisHonningsvåg musikkforening

13:00 Our Northernmost Life Perleporten Musikal 110,-/220,-Perleporten

13:15 Korpsstevne: Defilering fra skoleplassen Sentrum Korps GratisHonningsvåg musikkforening

SØNDAG 10. JUNI

20:00 Our Northernmost Life Perleporten Musikal 110,-/220,-Perleporten

21:00 Festivalquiz Nøden Pub Quiz GratisUteliv i Nordkapp

350,-

250,-

110,-/220,-

250,-

Gratis

Gratis

16:30 Musikktelt: Se eget program på side 17 Festivalteltet Musikk 350,-Festivalteltet

DATO KL ARRANGEMENT STED SJANGER PRISARRANGØR

FREDAG 15. JUNI

ONSDAG 13. JUNI

LØRDAG 16. JUNI

FESTIVALPROGRAM
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annonse

annonse: annonse:

Stolt leverandør av 
stoler, amfi og 

trappelys 
til Nordkapp kino

www.skeie.com

Nordkapp kommune invi-
terer til offisiell åpning av 
Nordkapp kino og kultursal 
mandag 11. juni. Ordfører 
Kristina Hansen vil stå for 
den offisielle åpninga.

inviterte gjester og publikum øn-
skes velkommen til å delta på 
markeringen. arrangementet på 
kinoen vil beståe av både kul-
turinnslag og offisiell markering. 

revymiljøet forfattet i etterkrig-
stiden en kinovise som beskrev 

kinoens rolle og historie i nord-
kapp kommune. det har gått 70 
år siden visen ble laget og tiden er 
inne for å få laget en ny kinovise. 
Kjersti røst har på oppdrag fra ki-
noen skrevet en ny kinovise som 
vil bli framført på den offisielle 
åpningen.  Markeringen avrundes 
med en eksklusiv førpremiere på 
filmen  «ocean`s 8».

nordkapp kino og kultursal 
tok salen i bruk 4. mai. etter tre 
måneder med renovering har den 
nye kinoen blitt tatt meget godt 
imot av publikum og har hatt et 

høyt besøk på kinovisninger siden 
oppstart. 

Billetter som legges ut for salg til 
den offisielle åpningen inkluderer 
arrangementet på kinoen, (18 års 
aldersgrense pga skjenkebevilgn-
ing), servering av velkomstdrikke, 
og filmvisning av «ocean`s 8».

du er hjertelig velkommen til off-
isiell åpning av nordkapp kino 
og kultursal Mandag 11. juni kl. 
19.00. Billetter kan kjøpes på nett-
siden til nordkappkino.no fra 1. 
juni.  

Vinden har snudd og det er en helt ny 
“ocean’s”, når en gruppe kvinner går sammen 
for å planlegge og utføre det ultimate kuppet 
i new york.

Fem år, åtte måneder og tolv dager.. det er 
hvor lenge debbie ocean har brukt på å 
planlegge det største ranet i hennes liv. 

hun vet akkurat hva som må til - en gruppe 
med de beste av de beste innen deres om-
råde. debbie og hennes partner-in-crime 
lou Miller, går sammen for å rekruttere en 
gjeng med spesialister: gullsmeden amita; 
gate naskeren Constance; familiekvinnen 
tammy; hackeren nine Ball; og motedesig-
neren rose. Målet er diamanter til 150 mil-
lioner dollar, som kommer til å henge rundt 
halsen på den verdensberømte skuespillerin-
nen daphne Kluger, som vil være midtpunk-
tet på årets arrangement, the Met Gala.

OffISIELL åpNING AV 
NORDKApp KINO OG KuLTuRSAL
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«fæmlingan»  
Fredag 15. juni 2018  vil 
være en merkedag for 
popmusikalsk historie 
i Nordkapp.  Da stiller 
nemlig 14 mann - og 
en kvinne-  til storstilt 
gjenforeningskonsert for 
bandet «Fæmlingan» i 
festivalteltet.

GEIR JOHANSEN

odd erling johnsen og tor 
Bakkevoll i 1970, forteller 
roger.

- Vi har egentlig lagt planer 
om en stor gjenforeningskon-
sert for «Fæmlingan» gjen-
nom flere år.  derfor er det 
med stor glede at vi nå endelig 
kan samle folk som opp gjen-
nom årene har spilt i bandet 
igjen, sier primus motor  for 
gjenforeningen, roger Uttak-
leiv.  det er også  ildsjelene bak 
gjenforeningskonserten som 
er ansvarlige for festivalteltet; 
som  i år igjen vil være på plass 
i honningsvåg sentrum gjen-
nom hele den tiden som festi-
valen varer.

Fra tidlig på 1960-tallet var 
det en oppblomstring av  pop-
ulærmusikk i honningsvåg. 
Flere band ble dannet, og per-
soner som roger Uttakleiv, 
Knut Wagelid, atle Markus-
sen, Kjell atle sagen med 
flere har fortsatt med å spille  
musikken  de alltid har vært 
så glade i fram til i dag.  - Ut-
springet for «Fæmlingan» var 
gruppa «loff», som ble startet 
av meg selv, Knut Wagelid, 
atle Markussen,

Oppblomstring

- Vi holdt på i rundt et år.  et-
terhvert  kom odd Gunnar Pet-
tersen og  jens terje Mathisen 
med, og gruppa «Fæmlingan» 
spilte for aller første gang på 
turn i 1971.  da jens terje fly-
ttet bort ble han erstattet med 
svein harald hansen. Vi had-
de fra starten av et allsidig rep-
ertoar av god og veldig dansbar 
musikk.   turn var det sentrale 
fæststedet den gang; der var 
det stinn brakke hver lørdag.  
Men vi spilte også en god del 
på samfunnhuset i nordvågen, 
sier han.

På TURN

ettersom årene gikk var det 
mange som spilte under navnet 
«Fæmlingan».  Bandet ble til et 
begrep i nordkapp.  - i en peri-
ode var vi trio; jeg, odd erling 
og odd Gunnar.  da spilte vi 
en god del i restauranten på  
daværende Grand hotel.  res-
tauranten; som også ble kalt 
for «Bussen», var et langt og 
smalt lokale  med svært dårlig 
akustikk.  en kveld måtte vi 
stramme musikken ekstra opp, 
da vi fikk vite at selveste Per 
asplin bodde på hotellet og 
skulle være i restauranten den 
kvelden.  så kom han bort og 
klagde på at bassen var  alt for 
høy.  han ba oss dempe musik-
ken, da han ville kommunisere 
med sine gjester...

«Bussen»

Opp gjennom årene har en rekke kjente musikkprofiler fra Nordkapp spilt i bandet «Fæmlingan».  Montasjen viser  noen av dem i forskjellige settinger opp gjennom årene.  «Fæmlingan re-
union» har også sin egen side på facebook hvor folk kan få ytterligere informasjon om  historien til gruppa – som gjenforenes i festivalteltet 15. juni. 

Her spiller Jahn Teigen sammen med «Fæmlingan» på restaurant «Caroline» i 1979.  (Foto: Roger 
Uttakleiv).

det la imidlertid ikke noen 
demper på «Fæmlingan» sin 
videre utvikling.  Bandet ble 
etterhvert kjent i hele Finn-
mark, og man dro på turne 
til flere steder langs kysten 
og på innlandet.  Man fikk 
også god kontakt med andre 
musikere, og flere steppet inn 
som medlemmer av bandet.  
en kveld på slutten av 70-tallet  
hadde jahn teigen gjesteopp-
treden sammen med «Fæmlin-
gan» på daværende restaurant 
«Caroline».  Med ulik beset-
ning fortsatte «Fæmlingan» å 
eksistere som gruppe fram til 
sommeren 1995.

Jahn Teigen
- Men det er selvsagt ikke bare 
vi som skal spille i teltet.  tors-
dag 14. juni  skal flere utøvere 
spille, i et arrangement for  
akustisk musikk.  det blir også 
konsert for ungdom i festi-
valteltet i år.  repvåg Kraftlag 
skal markere sitt 70-årsjubi-
leum der, og swingklubben 
skal ha et eget arrangement.  
Vi legger også opp til en dag 
med servering av internasjonal 
mat i teltet.  lørdag 16. juni er 
det stort  festivalshow på turn.  
etter at showet er ferdig spiller 
Kaffe lørv i teltet,  sier roger 
Uttakleiv.

Flere arrangementer
nå gleder han seg bare til årets 
festival – og aller mest til gjen-
foreningskonserten.  - noen av 
oss har jo møttes og spilt litt 
ilag igjen opp gjennom årene.  
Men det er første gang vi får til 
en  så stor gjenforening som 
den i år.  Vi håper selvsagt på 
best mulig oppmøte fra pub-
likum.  Vi i «Fæmlingan» skal 
ihvertfall sørge for å gjøre vårt 
musikalsk for at det blir en 
kveld som huskes, sier roger 
Uttakleiv.

En kveld som huskes

annonse:

annonse:

annonse:

annonse:

annonse:

annonse:

annonse:

annonse:

NORDKAPPREGIONEN HAVN

- reunion i teltet
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VELKOMMEN TIL FESTIVALTELTET

“Our Northernmost Life” er en 
unik forestilling fremført av 

lokale unge artister. Forestillingen 
har fått strålende  mottagelse 

og er rangeres svært høyt 
på TripAdvisor i Nordkapp. 

Showet tar deg med på en rørende, 
morsom og autentisk reise gjennom 
livet med Nordpolen som nærmeste 

nabo. Lær om lokalbefolkning, 
kultur og historie, og bli med på en 

hjertevarm, engasjerende og 
morsom opplevelse!

Forestillingen spilles på Perleporten 
Kulturhus,  opprinnelig det gamle 
bedehuset i Honningsvåg, i dag et 
restaurert og levende kulturhus 
midt i sentrum av Honningsvåg.

Manus/musikk: Øystein Skårset
Regi: Øystein Skårset/ Mikkel Gaup

Varighet: 40 min. 
Forestillingen spilles på engelsk.

No e ho klar - våres egen herlige 
Caroline Simonsen! Honningsvåg-
jenta med det store hjertet - både 

førr byen og folkan her! 

Ho Carro har elska revy og show så 
lenge ho kan huske og no tar ho 

altså steget til Perleporten 
Kulturhus med sitt eget nyskrevne 

show “Som æ bruke å si”! 

Ilamme sæ har ho Carro han Simen 
Lähdesmäki Fosse og arrangementet 

e et samarbeid med Perleporten 
Kulturhus.

Showet begynne kl.2200 på 
selveste åpningsdagen av 

Nordkappfestivalen og 
døran åpne kl.2100.

Bare en ting å si - vi 
STORGLÆDE oss!!

Billetta kr.250,- på 
perleportenkulturhus.no 

Aldersgrense 18 år.

annonse:

Vi får besøk fra kaffebrenneriet Bønner i byen og 
Thomas Hernes, som er eier og brennemester.
 Thomas reiser rundt i hele verden og kjøper inn 

spesialkaffe som brennes på deres kaffebrenneri i 
Bodø før det selges til utsalgssteder i hele Norge og til 

kunder i hele verden. Bønner i byen skal holde 2 
kaffesmakinger/kaffekurs, hvor man får muligheten 
til å høre hvordan et mikrobrenneri jobber med kaffe

 og har fokus på rettferdig og etisk handel. Du vil få en 
innblikk i hele prosessen som ligger bak en god kopp kaffe, 

fra kaffebær og fram til den ferdige kaffen i koppen din. 
Du vil få tips om hvordan du lager best mulig kaffe 

hjemme og få demonstrert bryggeteknikker. Underveis vil 
du kunne nyte en god kopp kaffe og du vil få smake

 på masse ferskbrent kaffe fra hele verden side om side. 
Etterpå vil det bli mulighet til å handle med seg 

kaffe til fordelaktige festivalpriser. «Kæm som spelle»? svar: 
«han atle å dæm». dette 
spørsmålet og svaret ble en 
gjenganger på byen før hel-
gas festlighet da gruppa ikke 
hadde funnet et navn i opp-
starten. da tok Bjørnar til 
ordet: «nei før f.. dæm sir jo 
bare – han atle å dæm – da får 
det bare bli sånn, vi kalle oss 
for det……..han atle å dæm» 
og med det var barnet døpt. 
  
Med hjelp av proft utstyr ble 
det en gruppe med en ny vri 
hva lydbilde angikk. Gode 
musikere og et kompakt og 
fint lydbilde gjorde at gruppa 
ble svært populær på dansef-
estene rundt om i Vest-Finn-
mark. et allsidig repertoar av 
de aller fleste dansesjangerne 
gjorde ikke etterspørselen 
mindre. Gruppa så dagens 
lys på midten av 90-tallet og 
hadde sitt siste spilleoppdrag i 
slutten av 2013. nå kan de op-
pleves igjen i årets festivaltelt 
etter 5 år i dvale.  

Medlemmer: 
atle Markussen
Kjell atle sagen
roy arne Thomasse 
Bjørnar johansen.

jensen electro burde være 
kjent for de aller fleste, men, 
jensen electro Goes acous-
tic er et konsept og et eks-
periment som ser dagens lys 
under årets festival. Gruppa 
bruker kun akustiske instru-
menter med en allsidig bred-
de. her får publikum oppleve 
trekkspillvirtuosen Bjørnar 
Pettersen i samspill med Per 
inge jensens mangfold av in-
strumenter som; banjo, man-
dolin, klassisk gitar, munn-
spill og flygelhorn og rudolf 
davidsen, vokal og akustisk 
gitar akkompagnert av eli jo-
hanne Mjellem på fiolin, Knut 
Wagelid på kontrabass, Bjør-
nar johansen på trommer og 
radisa tirol på perkusjon.

Musikken er ikke mindre in-
teressant; med «Boknakaran» 
og nordnorsk visegruppe 
som grunnlag for låtvalg blir 
kystens musikk satt i fokus, 
ispedd irsk tradisjonell folk-
rock musikk og annen musikk 
i samme stil. dette må bare 
oppleves.

Medlemmer:
Per inge jensen
Bjørnar Pettersen
rudolf davidsen
Knut Wagelid, 
radisa tirol
eli johanne Mjellem
Bjørnar johansen

Mainne, den kjente og an-
erkjente revyartisten, kaster 
seg ut i det, skrur tiden tilbake 
og prøver seg på musikk fra 
60-åra sammen med The Beat 
Pack. Gruppa hadde sin gl-
anstid nettopp på…60-tallet. 
The Beat Pack har hatt flere 
«reunions» i forbindelse med 
nordkappfestivalen – den 
siste i 2013. nå er de her ig-
jen – denne gangen uten Knut 
hjalmar andersen som er 
opptatt med andre musikkop-
pdrag, men, blir erstattet med 
tor harald Pettersen. 

Medlemmer: 
Kjell atle sagen
Knut Wagelid
Knut hjalmar andersen 
roger Uttakleiv

Gjestemedlemmer:
Manne Gaare
tor harald Pettersen

swing Thing er et godt kjent og 
allsidig band som ofte opptrer 
i små og store arrangement, 
dette gjennom 25 år. har sine 
opptren i festivalteltet med 
flere gjesteartister som skulle 
være godt kjent for publikum. 
i et forsøk på å få til en re-
union med bandet dC-Five 
som hadde sin glanstid på 
70-tallet, endte forsøket med 
kun to som kunne stille, liss 
heidi og tor harald. «ok», sa 
tor harald, «da stiller vi som 
dC-two under cover i swing 
Thing». 

Medlemmer: 
ingar håkonsen
Knut Wagelid
tor harald Pettersen

Gjestemedlemmer: 
susanne Gamst 
sølvi dahle
liss heidi olsen
roald harjo

KaffelørvBand oppsto mot 
slutten av 80-tallet som live-
band med fast spillested på 
«nøden» i en lengre tid.                                                                                                                                             
runar terje Foslund, Kjell 
atle sagen, rudolf david-
sen, Bård Monsen og Bjør-
nar johansen spilte til dans 
på forskjellige steder i Finn-
mark, da som Fæmlingan.                                                                          
en kveld kom de kjørende 
med band bussen ned stor-
gata. noen sa; “hvorfor spill-
er vi ikke på nøden?” det ble 
starten på et eventyr ingen av 
bandmedlemmene hadde sett 
for seg. 

Første kvelden fyltes loka-
let opp. andre gang var 
det kø helt ned i storgata. 
det ble etter hvert ville til-
stander hver gang de spilte.                                                                                                                                      
KaffelørvBand ble en suk-
sess med sitt underholdende 
repertoar av kjente låter og 
hvor publikum synger med, 
motivert av musikken deres. 
de laget egne låter, og sp-
esielt populær ble “turnsan-
gen”, som publikum døpte 
om til “Fjæraveien hjem”.                                                                                                                                           
i 1996 flyttet bassisten til 
oslo, for videre studier, og 
bandet opphørte å fungere. 
i 2001 var han tilbake og 
kravet om å stille opp med 
KaffelørvBand ble større og 
større. 2008 stilte de opp på 
nøden og ga inntektene til 
Årets tV-aksjon. 

siden da har bandet vært 
aktivt og har i de siste årene 
vært et fast innslag i festiva-
lene. likeså i år, hvor Kaf-
felørvBand avslutter pro-
grammet i festivalteltet på 
lørdag den 16. juni.

Medlemmer:
runar terje Foslund
Kjell atle sagen
rudolf davidsen
Bård Monsen
Bjørnar johansen

Åpent telt med kafè
Punktkonsert korpsstevne
Kevin Boine
 
Åpent telt med kafè
øistein Blyant

Åpent telt med kafè

Åpent telt med kafè

Åpent telt med kafè
Kom og dans - CC. kr. 100
Musikk: swing Thing

Åpent telt med kafè
repvåg Kraftlag 70år!
Musikktelt - CC. kr. 250:
- “jensen electro 
   Goes acoustic”
- “han atle og dæm”
- “swing Thing” 
- “Manne and The Beat Pack”

duoen dyade ble startet av 
Vidar dahle og Geir johansen 
fra Prestebakken  i 1982.  in-
spirert av artister som simon 
& Garfunkel, leonard Cohen, 
Bob dylan, neil young med 
flere reiste de en del rundt 
og spilte cover-låter på puber 
i Finnmark.  etterhvert beg-
ynte de også å lage sine egne 
sanger med norske tekster, og 
flere av sangene ble etterhvert 
spilt på radio.  nå har de to 
gjenopptatt det musikalske 
samarbeidet – og med seg har 
de fått nok en prestebakking; 
nemlig tor Gunnar johansen, 
på bass.  de tre  hadde sin 
første offentlige opptreden 
på Perleporten, under kultur-
markeringen for nordkapp-
saken 23. mai.  der framførte 
de blant annet sangen «Min 
sønn», som Geir johansen 
skrev i 1982.   Vidar dahle 
har også spilt sammen med 
Gunveig lindseth de siste 
årene, og hun er gjesteartist 
under  deres opptreden i fes-
tivalteltet.

Medlemmer:
Geir johansen
Vidar dahle
tor Gunnar johansen

Lør    09. 
 

Søn   10.  

Man  11.   

Tirs   12.              

Ons   13.         

Tors  14.        

1100 – 1800
1300 – 1330
1900 – 2100 

1100 – 1800
1600 – 1800

1100 – 1800

1100 – 1800

1100 – 1800
1800 – 2400

1100 – 1600
1200 – 1500
1800 – 0200

Åpent telt med kafè
Musikktelt - CC. kr. 350:
- “Fæmlingan reunion”
- “dyade”
- “han atle å dem”
 
Åpent telt med kafè
Musikktelt - CC. kr. 350:
- “jensen electro 
   Goes acoustic”
- “Fæmlingan”
- “swing Thing” 
- “KaffelørvBand”

Fre    15. 
 

Lør   16.  

        

1000 – 1600
1730 – 0200

1100 – 1600
1630 – 0200

I mars 2018 åpnet 
Sjøgata Pub i kjelleren på 
Perleporten Kulturhus. 

En liten intim pub med sin 
helt unike stil, og 12.juni 
feirer vi 6 års dagen til 

Perleporten Kulturhus med 
lansering av fire ulike typer

 øl fra vårt eget nanobryggeri!

Åpent fra 
12:00-02:00 
hele festivalen

annonse:

torsdag 14. juni inviterer repvåg Kraftlag 
til kakefest i festivalteltet i forbindelse 

med vårt 70 års jubileum. 
For de som ønsker en omvisning i 
vårt administrasjonsbygg vil også 

det være mulig; hver halve time fra 
kl.12:00 - 14:30.
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nordKaPPMarsjen arranGeres For 44. GanG

NY GIV fOR 
NORDKAppMARSJEN
- Vi legger opp til å skape 
en ny giv for Nordkapp-
marsjen på flere måter.  
Det håper vi vil skape 
større interesse og del-
takelse. 

Geir johansen

det sier tove hunnålvatn, 
som er styreleder for nord-
kappmarsjens venner, som står 
som arrangør av årets marsj.  
nordkappmarsjen 2018 av-
vikles lørdag 9. juni klokken 
11.00.  Med seg i styret  har 
hun hilde Fagerhaug, linda 
haug Pettersen, trudy en-
gen og Wenche dahl.  i år blir 
marsjen avviklet  for 44. gang.  

Verdens nordligste tur-
marsj
- Vi har all grunn til å tro at 
nordkappmarsjen kan  få 
langt flere deltakere  enn det 
marsjen har hatt de siste årene.  
Vi  husker at det var  over 1000 
personer som gikk marsjen 
på 1980-tallet.  de siste årene 
har antall deltakere blitt sta-
dig mindre, og det akter vi  nå 
å gjøre noe med.  Vi har alle 
gode forutsetninger; gjennom 
at vi arrangerer verdens nor-
dligste turmarsj, gjennom et 
storslått arktisk landskap, hvor 
mulighetene for å få oppleve 
midnattsol og møte på rein-
sdyr så absolutt er til stede, sier 
tove.

Været
hun medgir at været kan by 
på  utfordringer.  - jeg har selv 
gått marsjen i både blikkstilla 
og solskinn  - og i tett snedrev.  
Men de kontrastene man kan 

oppleve langs veien er jo noe 
av fascinasjonen med denne 
marsjen.  Vi satser i årene fra-
mover også på å nå ut til et 
internasjonalt publikum med 
informasjon om den unike 
marsjen vår, sier hun.

Tre alternativer
i år fins det tre marsjalterna-
tiver.  Man kan velge å gå  35 
kilometer fra honningsvåg 
til nordkapp, og alle som tar 
denne turen vil få nordkapp-
marsjens medalje.  Man kan 
velge å gå ti kilometer til skips-
fjorden, og her satser man i år 
på å få til bål og grilling i sa-
marbeid med Barnas turlag, 
slik at dette skal være et fint 
tiltak for yngre marsjdeltakere.  
alternativ tre er at man går lag-
marsj, det vil si at bedrifter, lag 
og foreninger deler opp ruten 
til nordkapp mellom flere del-
takere.  de som går til skipsf-
jorden og de som deltar på lag-
marsj premieres med pins.

Sponsorer
- også i år har vi gode spon-
sorer for marsjen, og disse er vi 
helt avhengige av for å kunne 
avvikle et godt arrangement.  
accountor sponser drikkebelt-
er til deltakerne, mens scandic 
sponser varm suppe  ved mål-
gang på nordkapp.  alle under 
20 år som fullfører marsjens 
lengste distanse vil bli med 
i trekningen av tre premier 
sponset av sparkefesten 2018.  
Første, andre og tredje pre-
mie er på henholdsvis 2500, 
1500 og 1000 kroner.  Vi har 
også fått økonomisk støtte fra 
quiz-vinnere på nøden.  For 
alle som meldte seg på marsjen 
før 20. mai var det mulig via 

trekning  å vinne et gavekort 
på 1000 kroner på intersport.  
Gavekortet ble sponset av 
honningsvåg handel og in-
dustriforening, opplyser hun.

hun er også takknemlig for at 
erik lingjærde har fått laget en 
flott plakat for årets marsj.  - Vi 
har egen facebookside, og ak-
ter å markedsføre marsjen at-
skillig sterkere også via andre 
kanaler.  Vårt mål over tid er 
å gjøre marsjen  bedre; både 
rent innholdsmessig og med 
hensyn til antall deltakere.  jeg 
føler at vi i år har kommet godt 
igang med dette arbeidet, sier 
tove hunnålvatn.

Praktisk informasjon
På marsjdagen kan man mel-
de seg på fra klokka 09.30 
i kjelleren på honningsvåg 
samfunnshus, turngata 2 
(turnhallen) som ligger ved 
rådhuset.  det vil bli felles  
oppvarming ved rådhuset fra 
kl. 10.45.  det arbeides med å  

ordne transport ned fra nor-
dkapp og om tilbud på over-
natting.  spørsmål angående 
årets marsj kan rettes til sty-
remedlem hilde Fagerhaug, 
tlf. 90127643.  det legges ut in-

formasjon om arrangementet 
på facebooksiden «nordkapp-
marsjen» og på nordkapp 
kommune sin hjemmeside 
www. nordkapp.kommune.no

- Vårt mål er å gjøre Nordkappmarsjen bedre; både rent in-
nholdsmessig og med hensyn til antall deltakere, sier Tove Hun-
nålvatn, som er styreleder for årets utgave av Nordkappmarsjens 
venner. (Foto: Geir Johansen)

BARNAS KINOHELG
Under Nordkappfestivalen hel-

gen 16.- 17. juni er det barna 
som er i fokus på Nordkapp 
kino. Nordkapp kino arrangerer 
Barnas kinohelg og ønsker barn 
og familier hjertelig velkommen 
til en helg fylt med morsomme 
og underholdene filmer. 

Lørdag 16. juni
Kl 15.00  Petter kanin  
Kl 17.00  operasjon mørkemann    
 
Søndag 17. juni
Kl 15.30   Brillebjørn på bondegården    
Kl 17.00   den utrolige historien om     

       den kjempestore pæra   

Vi byr på en forrykende musikalsk helaften for både barn,ungdom og voksne.

På konserten vil tildeling av kulturstipend til ungdom bli utdelt.

KJØP BILLETTER PÅ WWW.NORDKAPPKINO.NO

Alle 

barne- og 

familiefilmer 

koster 
50,-

Nordkappmarsj  (Foto: Kjell-Bendik Pedersen)
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    VerdensMestersKaP

Verdensrekord med linestamp
Den står fortsatt; verden-
srekorden i linestamp-
kasting som John Arne 
Johansen tok på midten 
av 1990-tallet.  Rekorden 
er på imponerende 18 
meter og 90 centimeter.

Geir johansen

- Æ bruke å gå og se på når det 
e linestampkasting.  hvis det e 
nån som skulle nærme sæ re-
korden, så e æ forberedt på å  
steppe  inn igjæn... sier john 
arne; som fortsatt sørger for å 
holde seg i knaillform – i fall 
han skulle måtte trø tell for å ta 
ny rekord.   det første verdens-
mesterskapet i linestampkast-
ing ble avviklet under nord-
kappfestivalen i  1975.  jack 
Bruun var en pådriver for å få 
igang denne spesielle idretten 
under festivalen.

Rå muskelkraft
de første årene var det alltid 

stor deltakelse, og det fortsatte 
utover på 1980- og 1990-tallet.  
- ja, det var hard konkurranse 
på den tiden.  Flere kastet 
langt.  jeg har vært kåret til 
verdensmester 16 ganger; inn-
befattet mesterskap  på lag en 
fire-fem ganger, sier john arne 
johansen.

- Å kunne kaste langt har vel 
mye med teknikk å gjøre?

- nei, her handler det kun om 
rå muskelkraft, fastslår ver-
densrekordholderen.

Fra tre til plast
han husker ikke om det var 
i 1994 eller 1995 at han fore-
tok rekordkastet på 18 meter 
og 90 centimeter.  - jeg beg-
ynte å delta i linestampkast-
ing på 1980-tallet, fordi det så 
artig ut.  så ble jeg «tent» på 
det å kaste linestamper lengst 
mulig.  da jeg begynte kastet vi 
trestamper, mens de nå kaster 
platstamper med blylodd i for 
å få vekta på noe over fem kilo.

Festivalgeneral 
det er fotballgruppa i ht & 
iF som arrangerer årets lines-
tampkasting.  og det er odd 
johnsen, som har vært selveste 
festivalgeneralen de siste ni 
årene,  som organiserer.  - de 
siste årene har antall deltakere 
i denne flotte konkurransen 
gått noe ned.  i år vil vi forsøke 
å markedsføre konkurransen 

bedre; blant annet gjennom 
sosiale medier, for å forsøke å 
få opp deltakertallet.  i år, som 
i fjor, vil konkurransen bli av-
viklet på rådhusplassen.  det 
blir individuell konkurranse 
for kvinner og menn, samt lag-
konkurranse, sier han.

Lærerikt
odd johnsen har solid erfar-

ing i å arrangere nordkappfes-
tivalen.  - i begynnelsen kunne 
det være tøft i støytan, for det 
er mye du skal holde rede på.  
etterhvert får du mer erfaring 
i hvordan alt skal legges opp, 
og da blir arbeidet lettere.  jeg 
lærte en hel del om organiser-
ing i løpet av de ni årene jeg  
var festivalgeneral, sier odd 
johnsen.

Odd Johnsen var festivalgeneral i ni år; på vegne av fotballgruppa i HT & IF.  Han og fotballgruppa står også i år som arrangør av verdensmesterskapet i linestampkast-
ing.  (Begge foto: Geir Johansen).

John Arne Johansen har fortsatt verdensrekorden i linestampkasting – på 18 meter og 90 cm. 

annonse:annonse:

Repvåg Kraftlag og InfraNord 
ønsker alle sine kunder 

en minnerik festival.

Nordkapp Jeger- og fiskerforening inviterer 
til festivalaktiviteter   
Nordkapp Jeger- og 
Fiskerforening invit-
erer i tradisjon tro til 
fiskekonkurranse og ler-
dueskyting.

KnUt halseth 

nordkapp jeger- og Fisker-
forening (nk.jFF) følger opp 
det tradisjonsrike og populære 
arrangementet for små og store 
barn, i indre havn. Påmelding 
skjer på servicekaia ved hon-
ningsvåg rør Verksted en halv 
time før start. startkontingent: 
kr 20,-. Vi serverer kaffe og 
nystekte vafler under arrange-
mentet.

Premier
det er satt opp fine premier i 
følgende klasser: største fisk - 
Minste fisk – Flest fisk – største 
fangst i kilo og rareste fangst. 
i tillegg trekkes det en hoved-
premie blant alle deltakerne.

Tirsdag 12. juni kl 17:00
Foreninga håper på flott vær 
med mange små og store 

fiskere i sving. Foreldre, tanter, 
onkler, besteforeldre og sle-
kt og venner er også hjertelig 
velkommen som tilskuere. Vel 
møtt, tirsdag 12. juni kl. 17:00!

Lerdueskyting
Foreninga arrangerer også Fes-
tivalskyting på lerduebanen. 
dette er et relativt nytt ar-
rangement som er med på 
festivalprogrammet for tred-
je gang. Konkurranseformen 
passer for både nye og videre-
kommende lerdueskyttere og 
småviltjegere. 

i innledende runder skyter 
hver skytter, i 5-mannslag, en-
keltskudd etter tur. Ved bom 
går skytteren ut av laget. lags-
vinner blir den som står igjen 
uten bom og denne er da kval-
ifisert til en finalerunde. de 
skytterne som blir slått ut, får 
tre nye sjanser til å kvalifisere 
seg til finalen.

Finale
Finalen foregår på samme 
måte som innledende runder 
men her blir de som bommer 

først, slått helt ut av konkur-
ransen. Vinneren er den som 
til slutt står alene uten bom.

Torsdag 14. juni kl 18:00
Vi håper så mange som mulig, 
av områdets småviltjegere, 
møter opp og deltar i en mor-
som konkurranseform. start-
kontingent kr 100,- inkludert 
ammunisjon. tilskuere gratis 
inngang. arrangementet blir 
også en innvielse av den nylig 
opprustede lerduebanen. Vel 
møtt, torsdag 14. juni kl. 18:00!

Om foreninga
nk.jFF er ei aktiv forening 
med +/- 100 medlemmer som 
ble stiftet i 1953 og er medlem 
i norges jeger- og Fiskerfor-
bund. Vi jobber med mange 
aktiviteter i tillegg til våre 
festivalarrangement. opp-
summert dreier det seg om: 
Fiskekultivering i mange av 
kommunens vann og vass-
drag, forpakting av strandelv-
vassdraget med fiskekortsalg, 
organisert lerdueskyting og 
instruksjon i lerdueskyting. Vi 
tilbyr kurs i jaktskyting med 
hagle, fluebinding og fluekast-

ing og arrangerer kurs for 
jegerprøven.

dersom dette ser interessant 
ut, er du hjertelig velkom-
men som aktivt eller passivt 
medlem. ta kontakt med vår 
foreningsleder odd erling 
Vollan.
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«vi utvikler mennesker»

Til høsten ønsker vi velkommen til Nordkapp Filmfestival, 
en liten og intim publikumsfestival med beliggenhet i 

Honningsvåg. Festivalen er verdens nordligste 
filmfestival som ble første gang 

gjennomført i 2004 og arrangeres for 
15. gang i 2018. Festivalen består av både en 

barne- og ungdomsfilmfestival 
og Nordkapp filmfestival. 

De ulike programmene gjennomføres over 
to helger i perioden 7. – 16. september.

Nordkapp Filmfestival er eneste filmfestival i Finnmark fylke 
og har fokus på formidling av et godt filmprogram, film basert på 

festivalens geografiske beliggenhet, fiskeri som primærnæring, 
samisk og Nordnorsk film. NFF er en liten og intim 

filmfestival som har som mål å by på seg selv, formidling av 
regional og lokal kultur, gi publikum og gjester en 

annerledes filmfestival og opplevelse.
 

Vi ønsker dere velkommen til Nordkapp kommune i september
Nordkapp Barne- og ungdomsfilmfestival 7. – 9. september

Nordkapp Filmfestival 13. – 16. september

VelkommeN til 

Nordkapp FilmFestiVal 2018 T H E  G A L L E R Y  “ W E S T  O F  T H E  M O O N ”
S T O R G A T A  •  H O N N I N G S V Å G

W W W . E V A R T . N O
L O O K  F O R  T H E  R E D  S T A I R S
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50 år siden ungdomsskoleslutt
I år er det 50  år siden 
denne gjengen sluttet på 
ungdomsskolen i Hon-
ningsvåg; noe som selvs-
agt skal markeres under 
Nordkappfestivalen i 
form av – klassetreff.

Geir johansen

Bildene er tatt i fjor, da den 
samme gjengen var hjemme i 
honningsvåg og feiret at det 
var 50 år siden de ble kon-
firmert.  - så  kommer vi altså 
tilbake igjen i år, for å feire at 
det er 50 år siden vi gikk ut av 
ungdomsskolen.  det er bare 
så artig å møtes igjen! fastslår 
Bente nordhus; som sammen 
med sissel hyllmark  er initia-
tivtaker til klassetreffene.

«Radiolys»
Bente ble født og vokste opp 
med etternavnet hansen i 
honningsvåg.  det var forel-
drene hennes, harald j. og 
svanhild hansen som drev  
den velkjente elektrobutikken 
«radiolys».  Bente er søsteren 
til svein harald hansen; som 
gjennom mange år  mark-
erte seg som en flink pop-
musiker i forskjellige grup-
per i honningsvåg.  han har i 

dag sin egen facebook-side for 
60-tallsmusikk.

Høydepunkt
siste søndag i festivaluka i fjor 
var de samlet til gudstjeneste i 
honningsvåg kirke.  i løpet av 
uka passet de selvsagt på å få 
med seg  det meste av alt det 
spennende som nordkappfes-
tivalen har å by på.  Middag på 
Corner, «our northernmost 
life» på Perleporten – og selvs-
agt; festivalshowet,  fikk de alle 
med seg.  - og en masse anna 
skøy.  det er bare så hææærlig 
å komme tilbake til stedet hvor 
vi alle vokste opp, og å treffe på 
en masse med kjentfolk.  det 
blir til sommerens høydepunkt 
når vi møtes, sier Bente – som 
i dag bor i Kirkenes.  

Allsang
hun gleder seg til å komme 
«hjem» igjen.  - i år blir det 
selvsagt omvisning på skolen.  
Vi skal ilag gå på kirkegården 
og minnes de som er borte.  
Vi skal spise sammen på arc-
tic sans, og vi skal selvsagt får 
med oss gjenforeningen av - 
«Fæmlingan».  da blir det nok 
allsang! sier en blid og forvent-
ningsfull Bente nordhus.

I fjor var de ilag på gudstjeneste siste søndag i festivaluka.  I år kommer de for å feire at det er 50 år 
siden de gikk ut av ungdomsskolen i Honningsvåg.  (Foto: Geir Johansen).

Bente Nordhus (til venstre) og Sissel Hyllmark 
tok initiativet til fjorårets klassetreff.  De organis-
erer treffet i år også.  (Foto:  Geir Johansen)

Gamle honningsvåginger setter pris på å møtes under festivalen.  Fra venstre Eva Pedersen (Sand-
efjord), Aage E. Johnsen (Kleppe på Jæren) og Greta Kallåk (Sandefjord).  Eva og Greta er tvillinger.  
De ble født og vokste opp med pikenavn Isaksen i Prestebakken.  Deres mor het Dagmar, og deres bror, 
Arne -Dag, var i en periode ordfører i Loppa kommune.  (Foto: Geir Johansen)

Etter gudstjenesten i fjor var det mat og drikke 
på menighetshuset.  (Foto: Geir Johansen).Leker og spill på Nordkappmuseet

I forbindelse med Nor-
dkappfestivalen 2018 
arrangerer Nordkapp-
museet spillettermiddag 
for store og små brett-
spill-entusiaster søndag 
10. juni

Vi har store spill for små 
hender, interaktive spill, his-
toriske spill, samt leker og 
konkurranser i løpet av da-
gen. Klassikere som sjakk og 
ludo er med, men spennende 
nye spill, oppgaver, og «skat-
tejakt» er også inkludert. 
Kort sagt så blir det lek og 
spill for hele familien. Moroa 
starter klokken 14.00 og varer 
helt til barnetevetid. 
i tillegg har vi flere spennende 
og interaktive utstillinger 
som passer både for store og 
små. Museet presenterer også 
kunstutstillinger med vari-
erende tema og format, og i 
sommer har vi kunstutstill-
ingen samisk identitet – en 
kunstutstilling utstilt i første 

etasje på museet. denne ut-
stillingen presenterer seks 
ulike kunstnere med samisk 
bakgrunn, men med forskjel-
lige kunstneriske uttrykk og 
nasjonalitet. Museet ligger 
på holmen, rett ved siden av 
hurtigrutekaia. i første etasje 
er det resepsjon og her finner 
du også utsalg av forskjellige 
varer, koselige barnebøker, 
og andre interessante ting. 
Vi har utstillinger over to 
etasjer og hele utstillingen 
er lett tilgjengelig for både 
barnevogner og rullestol-
brukere. Museet er åpent fra 
10.00 – 18.00 hver dag i hele 
sommer. Velkommen innom!

Kom innom museet å bli med 
på lek og spill! (foto: museet)
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