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Nordkappfestivalen
Nordkappfestivalen arrangeres årlig andre uken i juni i Nordkapp kommune, og pågår fra lørdag 
til lørdag. Festivalen ble gjennomført første gang i 1956 i forbindelse med at veien til Nordkapp 
ble åpnet. Siden ble gjennomføringen av festivalen igjen tatt opp i 1977 og har etter dette blitt 
gjennomført hvert år. Det er tilsammen gjennomført 42 Nordkappfestivaler. Årets Nordkappfestival 
er den 43. i rekken.

Det er Nordkapp kommune som står som eier av festivalen, og administrativt ligger den inn under 
Oppvekst-, velferd-  og kultursektoren. Det er Nordkapp Filmfestival AS som har hatt ansvaret for å 
arrangere Nordkappfestivalen i 2019.

Festivalprodusent: Edelh Ingebrigtsen

Festivalmagasinet:
Ansvarlig utgiver: Nordkappfestivalen
Magasindesign: Nordang Media / Jon Morten Nordang
Trykk: Trykkeriservice AS, Lakselv

NORDKAPPFESTIVALEN ØNSKER Å TAKKE ALLE SOM HAR BIDRATT MED 
LOGO OG ANNONSE I ÅRETS FESTIVALMAGASIN. 

Nordkapp kommune har opp gjennom tidene, og særlig de siste 
årene, fått et mangfold av festivaler. Nærmest året rundt arran-
geres det festivaler i Nordkappsamfunnet. 

   Likevel, Nordkappfestivalen er noe helt for seg. Første gang ar-
rangert for 63 år siden, arrangert sammenhengende nå i 43 år og 
med 8 dagers varighet, er den vår eldste og lengste festival. Tidsmes-
sig markerer festivalen slutten på et skoleår og starten på en som-
mersesong. Innholdsmessig har Nordkappfestivalen alltid båret preg 
av fornying, samtidig som den også bærer meget sterke tradisjoner 
så som Nordkappmarsjen, linestampkasting, festivalshow og klas-
setreff. Det er også tradisjon for at større regionale arrangementer, 
som foreninger i Nordkappsamfunnet står som vertskap for, legges til 
festivaldagene.   

   Forventninger er et stikkord for tiden vi går inn i. 

   Det bygger seg alltid opp forventninger foran en sommer på Ma-
gerøya. Næringslivet håper på høy aktivitet og innbyggere ser fram 
til et yrende liv, som det alltid er om sommeren. Nordkappfestivalen 
representerer på mange måter oppstarten, samtidig som det knytter 

seg helt egne forventinger til Nordkappfestivaldagene. Det handler om 
kunst- og kulturopplevelser, om moro og om fest, om å være sammen 
og om å gjøre ting sammen.   

   Takk til alle som bidrar til realisering av årets 8 dagers Nord-
kappfestival. Takk til kunst- og kulturutøvere, til ildsjeler og deres 
støttespillere, til lag, foreninger og andre som står på både knyttet 
til enkeltarrangementer og rekker av arrangementer. Takk til alle som 
gjør Nordkappfestivalen mulig i år igjen.  

   På vegne av Nordkapp kommune vil jeg ønske utøvere, arrangører 
og festivalprodusent, Nordkapp Filmfestival, lykke til med arrange-
mentene, og innbyggere og gjester hjertelig velkommen til Nordkapp-
festivalen 2019.   

Kristina Hansen
Ordfører  

Velkommen til Nordkappfestivalen 2019

DAG KL ARRANGEMENT STED
19:00 Kick-off før Nordkappmarsjen Snoy

22:00 Mainne, Stig Runar og Thomas Perleporten

FRE 7.

11:00 Dramatisering “Oksen Ferdinand” Biblioteket

11:00 Nordkappmarsjen HVG skole

11:30 Festivaltog med HMF og skolekorpset HVG skole

12:00 Åpning av Nordkappfestivalen Festivalteltet

15:00 Kino: Timmy og monsterplaneten Nordkapp kino

17:00 Kino: Drømmeparken Nordkapp kino

19:30 Musikkino: Rocketman (18 år) Nordkapp kino

20:00 Middag for Nordkappmarsjdeltakere Corner

21:30 RocketNight! Elton John musikk. Perleporten

22:00 Blemmeball med DJ Odd Erling Corner

lø
rdag

 8.

12:00 Vandring til Gammelvær Gjesvær

13:00 Åpen kafe i Olaibua før fuglesafari Gjesvær

15:15 Kino: Ulv i Fåreklær 2 Nordkapp kino

17:00 Fuglesafari - Nordkapp og Omegn Turlag Gjesvær

17:00 Kino: UglyDolls Nordkapp kino

17:00 Gudstjeneste Betania

17:00 Aktivitetsdag med NIL Nordvågen

SØ
NDAG

 9.

12:00 Nordkapp Camping AS feirer 30 år Skipsfjorden

19:00 Mimrekveld Corner

MAN  10.

16:00 Gratis omvisning på Nordkappmuseet Nordkappmuseet

18:00 Barnas Fiskekonkurranse Servicekaiene

20:00 Fiskebord på Corner Corner

22:00 Festivaltrubadur Steffen Hissingby Nøden pub

TIRSDAG
 11.

12:00 Infomøte om ny svømmehall Corner

16:00 Nordkappverksted Nordkappmuseet

16:30 «Piratpappa blir sjøsyk» Nordkapp kino

19:00 Livepodcast med Stig Frode og Simen Sjøgata pub

19:30 HMF med italiensk aften - kulturprisen Turn

22:00 Festivaltrubadur Steffen Hissingby Nøden pub

to
rsdag

 13.

15:00 Spill på Nordkappmuseet Nordkappmuseet

16:30 Diskotekkveld for barn og ungdom MC-klubben

19:00 Livepodcast med Stig Frode og Simen Sjøgata pub

21:00 Festivalquiz Nøden pub

23:30 Festivaltrubadur Steffen Hissingby Nøden pub

o
nsdag

 12.

12:00 Festivalteltet åpner Festivalteltet

14:00 Mottakelse på Rådhuset Rådhuset

15:00 Festivaltrubadur Steffen Hissingby Corner Terasse

17:00 Kino: Mysteriet Herr Link Nordkapp kino

17:00 VM i Linestampkasting Rådhusparken

19:00 Kinopremière: Tolkien Nordkapp kino

20:00 Show:  “Fra Vidda til Las Vegas” Festivalteltet

21:00 Konsert: Back to the 70’s Perleporten

22:00 Livemusikk: The Norwegian Creedence Nøden pub

22:00 Livemusikk:  “Elvis med gjengen” Festivalteltet

22:30 Danseaften med DJ Odd Erling Corner

FREDAG
 14.

12:00 Festivalteltet åpner Festivalteltet

13:00 Markering av 20 årsjubileum for FATIMA Nordkappmuseet

14:00 Festivaltrubadur Steffen Hissingby Corner Terasse

15:00 Kino: Asterix - trylledrikkens hemmelighet  Nordkapp kino

17:00 Kino: Pokémon - Detective Pikachu Nordkapp kino

19:00 Musikkfilm: Bohemian Rhapsody (18 år) Nordkapp kino

20:30 Festivalshow Turn

22:00 Festivaltrubadur Steffen Hissingby Nøden pub

22:30 Kaffelørv Festivalteltet

22:30 Danseaften med DJ Odd Erling Corner

23:00 Søvnlaus på PP -  DJ: Bente P Perleporten

LØ
RDAG

 15.

DAG KL ARRANGEMENT STED

11:00 - 15:00 Gatekirka Betania

12:00 - 20:00 Kunstutstlling “Hjemlengsel” Snoy

HVER DAG ARRANGEMENT STED
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Separatutstilling av Ingjerd A. Gamst Hilde-
brandts malerier.  Kunstneren er født 

1959 i Nordkapp kommune. Hun er nå bo-
satt i Sørum kommune og har hatt mange 
separatutstillinger fra 2006 og flere 
kollektivutstillinger fra 2005.  Utstillingen har 
navnet “Hjemlengsel” Offisiell åpning av ustill-
ingen 6. juni kl. 19:00. 

Gatekirka er kristne som tar med seg de gode nyhetene fra Gud ut der folk er. Ved hjelp av 
et enkelt telt, musikk, et bord med bl.a. brosjyrer, Bibler og gratis kaffe og vafler ønsker vi 
å komme i kontakt med 
de mange flotte men-
neskene i Honnings-
vågs gater. I Gatekirka 
får mennesker høre 
om at Jesus er den 
åndelige koblingen 
tilbake til Gud Fader. 
De som ønsker det, 
kan få forbønn og 
samtale. Velkommen 
innom hver dag fra 
kl.11:00 til 15:00. 

Nordkapp kommune har hvert år siden 1977 delt ut Kulturprisen i sa-
marbeid med Sparebank 1 Nord-Norge basert på forslag fra publikum. I 

2017 opprettet Nordkapp kommune Ungdommens kulturstipend i samarbeid 
med Repvåg Kraftlag, Scandic og Sparebank 1 Nord-Norge. Prisene vil deles 
ut torsdag 13. juni i forbindelse med Honningsvåg Musikkforening  italienske 
musikalske aften på Turnhallen. 

Det er avdelingsstyret for oppvekst og kultur som tildeler prisen.
Kulturprisen tildeles i erkjentlighet til en privatperson, gruppe, lag, forening 
eller institusjon som innen det utvidede kulturbegrepet, over tid har virket til 
fremme av den lokale kultur.  

Ungdoms kulturstipend tildeles en eller flere ungdommer, en gruppe eller en 
organisasjon som innen det utvidede kulturbegrepet, over tid, har virket til å 
fremme, inspirere og hjelpe fram kulturaktivitet i Nordkapp kommune. 

KUNSTUTSTILLING 
PÅ “SNOY”

Utdeling av Nordkapp kommunes Kulturpris 
og Ungdommens kulturstipend

Perleporten kulturhus står for flere arrangementer under Nor-
dkappfestivalen. 7. juni spiller Stig Runar, Mainne og Thomas 

opp til god festivalstemning.  Etter at filmen om Elton John, «Rock-
etman» blir vist på kinoen 8. juni,  inviterer Perleporten til Rocket-
Night med Elton-musikk.  

14. juni braker det løs når lokale musikere spiller 70-talls-
musikk, og lørdag 15. juni arrangeres Søvnlaus Quell med DJ 
Bente P, som skal spille peise nice musikk.  

Populære Sjøgata pub holder åpent alle dager fra 
klokka 12:00, og 12. og 13. juni  blir det Phinnmarc 
livepodcast med Stig Frode og Simen  på puben.  

I tillegg  skal det spilles flere forestillinger av Our 
Northernmost Life i festivaluka – forhånds-
booking.  

Tore og Birgit kan også by på egetbryg-
get øl, og de sier at det fort kan dukke 
opp andre aktiviteter til det beste for 
publikum.  (Tekst og foto: Geir Johansen).

Under Nordkappfestivalen er det barna som er i fokus på Nordkapp 
kino. Nordkapp kino arrangerer Barnas kinohelg begge helgene un-

der festivaluka, og ønsker barn og familier hjertelig velkommen til 
ti helger fylt med morsomme og underholdene filmer. Flere av 
barne- og familiefilmene vises med rabatterte billetter (fra 50,- 

til 80,-) Kinokiosken holder også åpen med salg av popcorn, 
baconsnacks, brus, m.m. 

Mer info og fullstendig program: www.nordkappkino.no

BARNAS KINOHELG(ER)

GATEKIRKE UNDER HELE FESTIVALUKA

MYE VARIERT PÅ PERLEPORTEN

VI SEES PÅ – CORNER

Corner har opp gjennom årene vært et helt sentralt møtested for 
folk under Nordkappfestivalen, og slik blir det i år også.  

- Vi lader opp til god festivalstemning både på  Corner og på 
Nøden, sier daglig leder for Uteliv i Nordkapp,  Odd Arne  Nils-

en.  Nytt av året er det at man satser på trubadurkvelder  
gjennom hele sommeren.  - I festivaluka er det den dyktige 

trubaduren Steffen Hissingby  som vil spille på Nøden.  

Fredag  14. juni  inntar populære The Norwegian 
Creedence Nøden-scenen, og da spiller Hissingby 

på Corner fra om ettermiddagen av; aller helst 

på uteterassen, dersom det slår til med godvær.  

Tirsdag i festivaluka  byr vi på det tradisjonelle fiskebordet; hvor alt av 
inntekter går til HT & IF.  Vi kan love en masse spennende retter laget 
av fisk som tas opp lokalt.  Mandag i festivaluka er det duket for de 
virkelig gode  historiene, da vi inviterer til mimrekveld.  Onsdag blir det 
egen festivalquiz på Nøden.  Vi legger altså opp til  et godt og variert 
tilbud til publikum gjennom hele festivaluka.  

- Vi gleder oss til festival! sier en entusiastisk Odd  Arne Nilsen.  På 
bildet holder Marita Melsbø Nilsen opp plakaten som viser oversikt 
over sommerens trubadurer. (Tekst og foto: Geir Johansen).
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FREDAG 7.

    annonse

Med hjerte for 
nordkapp
–––––    Hurtigruten har seilt til 
Honningsvåg i generasjoner. Vi er 
stolte over hvordan vi har utviklet 
oss her – sammen med dere. I dag 
tar vi med oss 193.000 gjester til 
Nordkapp hvert år. Sammen har 
vi og dere i lokalsamfunnet klart 
å få på plass mer aktivitet om 
vinteren. Det er bra, men vi vet 
at de beste tidene fortsatt ligger 
foran oss.
 

Det er ingen som vet bedre hva Nord-
kapp trenger enn dere som bor her. 
Det er på tide å avslutte det eksklude-
rende monopolet på Nordkapplatået. 
Det er på tide at lokalsamfunnet får 
større innflytelse på bruken av platå-
et, på tide at kommunen tar kontroll 
over egne naturressurser og arvesølv 
– slik alle de flinkeste opplevelses-
kommunene i Norge har gjort. 

Vi gleder oss til å se kommunen reali-
sere sin egen reiselivsplan som peker 

tydelig på behovet for å ta kontroll 
over egen utvikling, utvikle både 
fiskeværene og Honningsvåg, vokse i 
vinterhalvåret og skape flere helårli-
ge opplevelser og arbeidsplasser. Det 
er veien frem til å skape varige verdier 
for alle som er glad i Nordkapp.
 
Vi vil bygge fremtidens reiseliv  – – 
sammen med dere.

    annonse

    annonse

VI TJUVSTARTER 

NORDKAPPFESTIVALEN 2019

Nordkappfestivalen 2019 tjuvstartes fredag 7. juni. 

Kl 19:00 arrangerer “Nordkappmarsjens venner” kickoff  
for Nordkappmarsjdeltakere på Snoy. 

Kl. 22:00 er det konsert på Perleporten Kulturhus med Mainne, Stig Runar 
og Thomas.

Bli med og sett stemningen for Nordkappfestivalen 2019!
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LØRDAG 8.
TID 11:00

DRAMATISERING  
“OKSEN FERDINAND”
STED BIBLIOTEKET

TID 11:00
NORDKAPPMARSJEN OG 

NORDKAPPMARSJEN CHALLENGE
STED HVG SKOLE

TID 11:30
FESTIVALTOG MED 

HMF & SKOLEKORPSET 
STED HVG SKOLE

TID 12:00
ÅPNING AV 

NORDKAPPFESTIVALEN
STED FESTIVALTELTET

TID 15:00
BARNAS KINOHELG:

TIMMY OG MONSTERPLANETEN
STED NORDKAPP KINO

TID 17:00
BARNAS KINOHELG: 
DRØMMEPARKEN

STED NORDKAPP KINO

NORDAPPMARSJEN OG 
NORDKAPPMARSJEN CHALLENGE

FOTO: MONA DANIELSEN

Nordkappmarsjen tar et steg videre og utfordrer din 
bedrift, forening eller vennegjeng til å bli med! I tillegg 

til tradisjonell marsj fra Honningsvåg til Nordkapp på 35 
km, lager vi nå en ny vri; “Nordkappmarsjen Challenge”.

Tenker du at Nordkappmarsjen ikke er noe for deg? 

Du behøver ikke å være i ditt livs form for å delta på 
Nordkappmarsjen Challenge! På ferden mot Nordkapp-
platået vil man møte på artige utfordringer og oppgaver 
som må løses for å komme seg videre. Marsjen blir delt 
opp i etapper, og det vil være mulig for deltakere å velge 
selv hvor mange etapper man vil delta på. Dette er en 
gylden mulighet til å utfordre deg selv, dine kollegaer 
eller noen du kjenner til å bli med på verdens tøffeste 

turmarsj i vårt arktiske landskap.

Det blir arrangert kick-off  
fredag kveld for å lade 
stemningen til lørdagens 
marsj. På lørdag feirer 
vi gjennomført Nordkapp-
marsj med et godt gammeldags 
«Blemmeball» for å hylle deltakernes 
innsats! (Her kan alle 
marsjdeltakere delta). 

Nordkappmarsjen Challenge er et samarbeid 
mellom Nordkappmarsjens venner og Hon-
ningsvåg Handel og Industriforening (HHI). 

STARTTID: LØRDAG 8. JUNI KL. 11:00
STARTSTED: HONNINGSVÅG SKOLE
MÅL: NORDKAPP 
DISTANSE: 35KM

TID 19:30
MUSIKKFILM: 

“ROCKETMAN” (18ÅR)
STED NORDKAPP KINO

TID 20:00
MIDDAG FOR NORDKAPPMARSJ-

DELTAKERNE (LUKKET ARR)
STED CORNER

TID 21:30
ROCKETNIGHT! 

“ELTON JOHN-MUSIKK”
STED PERLEPORTEN

DAGSPROGRAM
Velkommen til 

åpning av Nordkappfestivalen 
2019

Det er en glede av å ønske velkommen 
til den 43. Nordkappfestival!

Vi starter festen med stort jublende 
festivaltog fra skolegården på 
Honningsvåg skole kl.11:30!

Deltakerne fra barnebokfestivalen 
”Bukkene Bruse” er allerede karnevals-

klare til avmarsj! 
HMF, skolekorpset og drillkorpset 

setter stemningen!

Ta med ballonger og flagg, og pynt 
deg gjerne med en blomsterkrans fra 

Magerøya!

Hvem åpner? - Det er en overraskelse :)

Når? - Kl.12:00.

Hvor? -Teltet ved Nordkappmuseet.

Servering:
Gratis til barna fra Coop!

(Gratis kaffe og kaker så langt det rekker)

Velkommen!

Arr. Nordkapp Filmfestival

“

“

TID 11:00 - 15:00
GATEKIRKA

STED BETANIA

TID 12:00 - 20:00 
“HJæMLENGSEL” 

USTILLING AV HILDEBRANDT 
STED SNOY, 2 ETG

TID 22:30
BLEMMEBALL - 

DJ ODD ERLING (ÅPENT FOR ALLE)
STED CORNER

Nordkapp kino og kultursal inviterer til spesialvis-
ning med  “Rocketman”, den spektakulære filmen 
om musikklegenden Elton John. Arrangementet har 

sjenkebevilgning og har 18 års aldersgrense.

Rocketman er en musikkspekket film om hvordan 
artisten Elton John gikk fra å være en ukjent ar-
tister til å bli en av verdens største legender. Gjør 
deg klar for glitter, glam og en parade av uforglem-
melige låter. Fra regissøren av Bohemian Rhap-
sody, og med Kingsman-stjernen, Taron Egerton, 
i hoved-rollen.

Etter filmvisningen inviterer Perleporten Kulturhus til 
RocketNight! Finn frem de rareste solbrillene du eier 

- her får du Elton John førr alle pengan!
Fra etter filmen - til late evening!!! 

Remember: 
“Live for each second without hesitation”!

BARNAS KINOHELG

Årets Nordkappmarsj legger opp 
til at folk kan velge mellom å gå 

flere distanser, og det vanker også 
fine premier til heldige deltakere.  
- I fjor greide vi å fordoble antall 
marsjdeltakere, da rundt 190 per-
soner gikk Nordkappmarsjen.  

- Vi satser på enda flere i år, sier 
koordinator for marsjen, Tove Hun-
nålvatn.  Man   kan velge mellom å 
gå fra Honningsvåg til Skipsfjorden, 
eller helt opp til Nordkapp.  Dessuten 
kan bedrifter eller grupper  velge å 
la flere gå lag-etapper opp til Nord-
kapp, via det som kalles Nordkapp-
marsjen Challenge.  -  Fra fjoråret 
fikk vi gode tilbakemeldinger på at vi 
var til stede langs ruta og ga del-
takerne tilbud om frukt og drikke, 
så det vil vi gjøre også i år.  Lokalt 
næringsliv har sponset oss, slik at vi 
har fått kjøpt en lavvo som vil bli satt 
opp  ved veien. 

Deltakere under 20 år deltar i trekn-
ing  av tre fine premier, og det er 
også mulig å vinne premie dersom 
man forhåndspåmelder seg.  - Vi øn-
sker alle velkommen til å dela i den 
unike marsjen vår! sier Tove. 
(tekst: Geir Johansen)
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SØNDAG 9.
TID 12:00

VANDRING TIL 
GAMMELVæR

STED GJESVæR

TID 13:00
ÅPEN KAFé I 

OLAIBUA FØR FUGLESAFARI
STED GJESVæR

TID 15:15
BARNAS KINOHELG: 
ULV I FÅREKLæR 2

STED NORDKAPP KINO

TID 17:00
BARNAS KINOHELG: 

UGLYDOLLS
STED NORDKAPP KINO

TID 17:00
FUGLESAFARI MED NORDAKPP OG 

OMENG TURLAG
STED GJESVæR

TID 17:00
GUDSTJENESTE

NORDKAPP BAPTISTMENIGHET
STED BETANIA

TID 17:00
AKTIVITETSDAG MED 

NORDVÅGEN IDRETTSLAG
STED NORDVÅGEN

DAGSPROGRAM

BARNAS KINOHELG

AKTIVITETSDAG I NORDVÅGEN
TID 17:00 Nordvågen idrettslag inviterer til familieaktiviteter på 

idrettsbanen i Nordvågen. Det blir rebus i lysløype 
og aktivtetsposter på fotballbane. Salg av grillmat og 
Kafè. Alle sammen er hjertelig velkommen!

    annonse

SØNDAGSTUR TIL GAMMELGÅRD 
TID 12:00

Første søndag i årets Nord-
kappfestival, den 9. juni, invit-

erer Nordkapp og omegn turlag, 

i samarbeid med Gjesvær bygde- og 
idrettslag, til  familietur til det gamle 
fiskeværet Gammelvær like ved Gjes-
vær.  - Turen starter klokka 12.00 
fra kirkegården i Gjesvær, og vi går i 
rundt 20 minutter til det gamle fisk-
eværet som lå på yttersida.  Vi får 
se restene av boplasser og fortøy-
ninger, og vi får høre spennende his-
torier om fiskeværet; blant annet at 
det var en forsøkshage der på slut-
ten av 1880-tallet.  

Vi forsetter turdagen i Gjesvær  med 

å invitere til fuglesafari til Gjes-
værstappan klokka 17.00, forteller 
leder i Nordkapp og omegn turlag, 
Heidi Holmgren. 

Det vil være åpen kafé i Olaibua fram 
til fuglesafarien starter. Velkommen 
innom på kaffe og kaker!

FOTO: GEIR JOHANSEN

FOTO: EDELH INGEBRIGSTEN

GUDSTJENESTE PÅ BETANIA
TID 17:00

Alle er hjertelig velkommen til å feire Gudstjeneste på 
Betania! Det blir mye sang og musikk. Guds Ord, bønn 

for ulike behov, og vi avslutter sammen med kirkekaffe!

TID 11:00 - 15:00
GATEKIRKA

STED BETANIA

TID 12:00 - 20:00 
“HJæMLENGSEL” 

USTILLING AV HILDEBRANDT 
STED SNOY, 2 ETG
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MANDAG 10.
TID 12:00 - 15:00

NORDKAPP CAMPING 
30 ÅRSFEIRING

STED SKIPSFJORDEN

TID 19:00
MIMREKVELD
STED CORNER

NORDKAPP 
CAMPING 30 ÅR

DAGSPROGRAM

    annonse

TID 11:00 - 15:00
GATEKIRKA

STED BETANIA

TID 12:00 - 20:00 
“HJæMLENGSEL” 

USTILLING AV HILDEBRANDT 
STED SNOY, 2 ETG

Campingplassen i Skipsfjorden ble anlagt 
allerede i 1974. Initiativet til etableringen og 

driften de første 15 årene sto Norges Automobil-
forbund (NAF) – gruppe Honningsvåg for. Fore-
ningen oppførte de første ti campinghyttene og 
resepsjonshytta, samt anla et enkelt sanitæran-
legg på plassen. Etterhvert ble kravene fra de re-
isende større til komfort og kvalitet, samt at NAF 
i hele Norge ønsket å avslutte sin drift av små 
campingplasser rundt om. Dermed vedtok styret 
i NAF-gruppe Honningsvåg å videreføre driften 
og utviklingen av plassen i et aksjeselskap som 
ble etablert i 1989.  
 - Gjennom disse 30 årene har Nordkapp Camp-
ing vært med på store endringer i turismen til 
og på Magerøya, oppsummerer daglig leder og 
hovedaksjonær gjennom alle disse årene Bernt 

Magne Holmgren. Størst betydning hadde 
selvsagt åpningen av fastlandsforbindelsen 
i 1999. Dernest har internett endret hvordan 
gjestene våre både finner informasjon om oss, 
bestiller og gir tilbakemeldinger på oppholdet 
sitt. Det gledelige er at gjennomsnittlig lengde 
på oppholdet her hos oss har i denne perioden 
doblet seg, og det har også lengden på se-
songen. 

Mandag 10. juni kl. 12.00 – 15.00 feirer Nord-
kapp Camping AS 30 år i år!

I den forbindelse inviterer vi til kaffe og kake 
på Nordkapp Camping i Skipsfjorden.  Alle er 
hjertelig velkommen innom. 
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TIRSDAG 11.
TID 16:00

GRATIS OMVISNING PÅ
NORDKAPPMUSEET

STED NORDKAPPMUSEET

TID 18:00
BARNAS 

FISKEKONKURRANSE
STED SERVICEKAIENE

TID 20:00
FISKEBORD  
PÅ CORNER

STED CORNER

TID 22:00
FESTIVALTRUBADUR
STEFFEN HISSINGBY

STED CORNER

DAGSPROGRAM

FESTIVALTRUBADUR

Steffen Hissingby
Steffen Hissingby har opptrådt på scener i inn- og utland, blant annet på 
legendariske 100Club i London, som gjestesanger med sin bror av hjerte, 
‘’British Blues Connection best guitarist’’-vinner Todd Sharpville. 

Hissingby er en gammal sjel i en ung kropp. Et trøkk av en annen verden når 
han først får fot.  Spiller i flere band som bassist, gitarist og sanger. 

Repertoaret strekker seg fra Hank Williams til Amy MacDonald. Springsteen, 
Petty, Temptations, Matchbox 20, John Hiatt, Marvin Gaye, Michael Jackson…. 
Litt av det meste. Til og med noen norske kunstverk! Han er også låtskriver 
og komponist selv.
 
Med godt gehør, spiller han det meste på øret. Aldri en kveld uten ønskelåter!
En varm røst, et lurt smil…

Hissingby spiller på Corner fra tirsdag 11. og hver dag ut festivaluka!

    annonse

MUSEET I FESTIVALMODUS
Avdelingsleder ved Nordkappmuseet, Hilde Margrethe Nielsen,  

kan by på flere arrangementer under årets Nordkappfestival.  

Tirsdag 11. juni blir det gratis guiding/omvisning av sommerut-
stillingen «Med kamera fra Persia til Nordkapp», som er en fo-
toutstilling om en av Norges første fotograf-journalister, Elisabeth 
Meyer.  Hun tok blant annet bilder i Honningsvåg før krigen og 
under gjenreisningen.  Onsdag 12. juni blir det spill og aktivitet-
settermiddag på Nordkappmuseet, hvor man kan prøve seg på 
en rekke spennende spill, også i større formater.  Gratis kaffe for 
de voksne.   

Torsdag 12. juni kan alle lage sin egen Nordkapp-suvenir!  - Vi 
går tilbake til den tiden da folk her solgte små, enkle produkter 
som de lagde selv til turistene.  Her må man melde seg på, slik at 
vi får vite hvor mange som  kommer.  Dette spennende opplegget 
er både for barn og voksne, sier Hilde. (tekst og foto: Geir Johansen)

FOTO: KJELL-BENDIK PEDERSEN

BARNAS 
FISKEKONKURRASNE

Velkommen til Nordkapp Jeger- og 
fiskeforenings tradisjonelle fiske-

konkurranse. Konkurransen er for alle 
barn under 16 år. Vi møtes på Service-
kaiene tirsdag kl. 18:00.  Premier i flere 
kategorier og hovedpremie blir trukket 
ut blant alle deltakere.

FISKEBORD PÅ CORNER
Tirsdag 11. juni arrangerer fotball-
gruppa det årlige fiskebordet på 
Corner. Blir det fullt hus, altså 100 
personer, blir det gode penger i 
kassa til fotballgruppa, som er en 
kjærkommen inntekt til driften.

Det eneste gjestene trenger å gjøre, 
er å spise veldig god mat på fiske-
bordet. 
   Bli med på verdens beste dugnad 
sammen med vår samarbeidspart-
ner Uteliv i Nordkapp. 

Vi leverer lynraskt internett via fiber i Repvåg 
Kraftlags konsesjonsområde. Fra 399,- pr. mnd.

TID 11:00 - 15:00
GATEKIRKA

STED BETANIA

TID 12:00 - 20:00 
“HJæMLENGSEL” 

USTILLING AV HILDEBRANDT 
STED SNOY, 2 ETG
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ONSDAG 12.
TID 15:00
SPILL PÅ

NORDKAPPMUSEET
STED NORDKAPPMUSEET

TID 16:30 - 23:30
DISKOTEKKVELD

FOR BARN OG UNGDOM
STED MC-KLUBBEN

TID 19:00
LIVEPODCAST 

MED STIG FRODE OG SIMEN
STED SJØGATA PUB

TID 21:00
FESTIVALQUIz

STED NØDEN PUB

TID 23:30
FESTIVALTRUBADUR 
STEFFEN HISSINGBY
STED NØDEN PUB

DAGSPROGRAM

    annonse

    annonse

DISCO MED MER 
FOR  BARN OG UNGE

Vi synes at det har blitt alt for få 
tilbud til barn og unge under 

Nordkappfestivalen de siste årene.  
Derfor vil vi gjerne gi et tilbud til 
disse, sier Sven Magne Bye i Nord-
kapp MC-klubb.  Onsdag 12. juni slår 
MC-klubben til med disco for barn 
og unge i  det flotte nye klubbrom-
met i MC-huset i Nordkappeveien.  
Det blir salg av godteri, pølser og 
brus, og mulighet til å prøve ulike 
spill. Det blir også quiz, med en 
overraskelse til vinneren.  -  Vi leg-
ger også opp til at de unge skal få 
seg en prøvetur  med motorsykkel, 
sier Sven Magne.  Klubben hadde  et 
arrangement ved Nordkappmuseet 
under fjorårets festival, og det viste 

seg å være svært populært.  Disco 
arrangeres for de minste fra klokka 
16.30 til 18.30, for mellomtrinnet 
fra klokka 19.00 til 21.00,  og for  
ungdomstrinnet fra klokka 21.30 til 
23.30.  De ønsker barn og ungdom 

velkommen 12. juni!  Fra venstre Jan 
Kjetil Halvorsen, Karl Fredrik Bull, 
Jan Ivar Leiknes,  Sven Magne Bye, 
Geir Gaare, Ted Åge Solvik, Rainer 
Johansen, Gøril Wagelid og Ronny 
Holst.  (Tekst & foto: Geir Johansen)

Stig Frode og Simen kommer for 
å prate om kultur og alkohol i 
festivaluka 2019 på Sjøgata Pub! 
Showet varer ca 1 time, og så blir 
det fest etterpå!

NB: Det er kun 50 billetter per 
kveld. Vær tidlig ute med billettkjøp!

Det blir satt opp to show:
Onsdag 12. juni kl 21:00 
Torsdag 13. juni kl 21:00

Billettepris: 150,-. Billetter kan 
kjøpes på internett!

Søk oss opp på FaceBook!

    annonse

LIVEPODCAST 

FESTIVALQUIZ 
PÅ NØDEN

TID 11:00 - 15:00
GATEKIRKA

STED BETANIA

TID 12:00 - 20:00 
“HJæMLENGSEL” 

USTILLING AV HILDEBRANDT 
STED SNOY, 2 ETG

Den tradisjonsrike festivalqui-
zen holdes på Nøden onsdag 

kl 21:30. 

Det kan være lurt å være 
tidlig ute da det som oftest blir 

trangt om plassene. 

Festivalquizen er gratis og alle 
kan delta.

Quizvert: Andreas Børvik
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TORSDAG 13.
TID 12:00

NY SVØMMEHALL 
INFORMASJONSMØTE

STED CORNER

TID 16:00
NORDKAPPVERKSTED

STED NORDKAPPMUSEET

TID 16:30
PIRATPAPPA BLIR SJØSYK
STED NORDKAPP KINO 

& KULTURSAL

TID 19:00
LIVEPODCAST

MED STIG FRODE OG SIMEN
STED SJØGATA PUB

TID 19:30
ITALIENSK AFTEN MED HMF

- KULTURPRISUTDELING
STED TURN

HONNINGSVÅG MUSIKKFORENING PRESENTERER

ITALIENSK AFTEN
DAGSPROGRAM

TID 22:00
FESTIVALTRUBADUR 
STEFFEN HISSINGBY
STED NØDEN PUB

Piratpappa blir sjøsyk
Sjørøverfest på Nordkapp kino og kultursal  med

Under årets Nordkappfes-
tival kan vi endelig heise 

sjørøverflagget og ønske 
barn og voksne velkommen 
til piratshow, skattejakt, bal-
long-sverd, ansiktsmaling 
og skikkelig sjørøverfest på 
Nordkapp kino og kultursal. 

Torsdag 13. juni kl. 16.30 
braker det løs og vi håper 
så mange sjørøvere blant 
både barn og voksne kler 
seg i sin beste sjørøverstil 
og får oppleve Piratpappa 
og hans datter Celine. Det 
blir først show inne i kultur-
salen på ca. en halv time, 
før Piratpappa  og Celine in-
viterer til skattejakt. Showet 
er booket med aktørene Ola 
G. Strømme og Ragnhild 
Størhaug.

Alle gode sjørøvere må 
kunne lukte gull, barna får 
utdelt skatte-kart og må 

følge skattekartet for å finne 
gullpenger som er gjemt i 
nærheten. Når sjørøverne 
kommer tilbake til Nord-
kapp kino og kultursal med 
gullmyntene blir det utdeling 
av diplomer, ballongsverd 
og ansiktsmaling. Det er 
fint for de mindre barna at 
voksne er med og hjelper til 
med skattejakten.

Sjørøverfesten vil holde på 
til alle er ferdige å røve, 
hele arrangementet vil vare 
til ca. kl. 19.00.  

Tidspunkt: 16.30 – 19.00
Sted: Nordkapp kino og kul-
tursal
Billettpris: kr. 120,-
Billetter kan kjøpes på: 
www.nordkappkino.no

Arrangementet er sponset av

Komiteen som jobber for ny svømmehall i Honningsvåg inviterer til informasjonsmøte på Corner Torsdag 13 juni kl 
12:00. Det blir presentasjon av prosjektet og planer for finansiering. Gruppen ledes av Arve Andersen. Med på møtet 
er Bengt Altmann og Lise Lotte Hansen. Enkel servering. Velkommen!

TID 11:00 - 15:00
GATEKIRKA

STED BETANIA

TID 12:00 - 20:00 
“HJæMLENGSEL” 

USTILLING AV HILDEBRANDT 
STED SNOY, 2 ETG

Torsdag 13. juni avholder HMF konsert sammen 
med kjente og kjære solister på Samfunnshuset 
Turn. Programmet er bredt og består utelukkende 
av italiensk musikk – fra ”O sole mio” til ”La Storia”.

Vi vil skape en god italiensk stemning der publi-
kum i tillegg til å høre musikk kan nyte italiensk vin 

og  smake på tapasretter.
 

Under arrangementet vil Nordkapp kommunes 
kulturpris bli utdelt.

HMF Big Band er klar til innsats etter kulturprisut-
delingen, og forlenger kvelden med tradisjonelle 
storbandlåter hvor publikum gjerne kan svinge seg 

i dansen.

Velkommen til en helaften med god stemning på 
Turnhallen. Dørene åpner kl. 19.30. 

- Buona sera

INFORMASJONSMØTE OM NY SVØMMEHALL I NORDKAPP

t
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FREDAG 14.
TID 12:00

FESTIVALTELTET ÅPNER
STED FESTIVALTELTET

TID 14:00
MOTTAKELSE PÅ RÅDHUSET 

MED ORDFØRER
STED RÅDHUSET

TID 15:00
FESTIVALTRUBADUR 
STEFFEN HISSINGBY

STED CORNER TERASSE

TID 17:00
VM I 

LINESTAMPKASTING
STED RÅDHUSPARKEN

TID 17:00
BARNAS KINOHELG: 

MYSTERIET HERR LINK
STED NORDKAPP KINO

TID 19:00
KINOPREMIéRE: 

TOLKIEN
STED NORDKAPP KINO

TID 20:00
“FRA VIDDA TIL LAS VEGAS”

 ARNT HJALMAR, SELNES & ELVIS
STED FESTIVALTELTET

TID 21:00
KONSERT:

BACK TO THE 70’S
STED PERLEPORTEN

TID 22:00
LIVEMUSIKK:

THE NORWEGIAN CREEDENCE
STED NØDEN PUB

TID 22:00
LIVEMUSIKK:

“ELVIS MED GJENGEN”
STED FESTIVALTELTET

TID 22:30
DANSEAFTEN 

DJ ODD ERLING
STED CORNER

DAGSPROGRAM
THE NORWEGIAN CREEDENCE

Fredag 14. juni blir det konsert med 
The Norwegian Creedence, et band 

som har besøkt Honningsvåg en rekke 
ganger. 

Creedence var et meget suksessrikt 
amerikansk rockeband som ble dannet i 
1967 og hadde sine røtter i California. 
Gruppa bestod av brødrene Tom Fogerty 
og John Fogerty, begge på gitar og sang, 
Stu Cook på elbass og Doug Clifford på 
trommer. 

Fredag i Nordkappfestivalen får du 
Creedence-musikk hos Nøden Pub når 
The Norwegian Creedence kommer på 
besøk.

MOTTAKELSE PÅ 
RÅDHUSET

I LINESTAMPKASTING
VM

I år flytter man VM i linestampkasting fra 
lørdag formiddag til fredag ettermiddag 

14. juni under festivalen. - Vi  tror at tid-
spunktet kan passe bedre for mange, og 
vi håper på stor deltakelse i år.  Det er jo 
i helga med klassetreff, og vi satser på 
at spreke hjemvendte og fastboende kan 
gå sammen om å  danne lag; og kanskje 
kaste individuelt, som oppvarming, sier 
Stig Erling Kristiansen.  Odd Johnsen sier 
at Nordkapp kommune sørger for flott 
vandrepokal for lag som vinner dame- 
og herreklassen.  Vinner et lag tre år 
på rad får man pokalen til odel og eie.  
Fotballgruppa i HT & IF har lang erfar-
ing i å arrangere VM i linestampkasting, 
da man har stått for arrangementet i 
mange år.   Det aller første slike VM ble 
arrangert i 1976.  John Arne Johansen 
er fortsatt den som har kastet linestamp 
lengst; nemlig 18,16 meter.  Rekorden 
ble satt i 1992.  Stig Erling Kristiansen 
og Odd Johnsen mener at tiden er inne 
for å få slått den rekorden. Kanskje  
fredag 14. juni?  (Tekst og foto: Geir Johansen).

Ordfører Kristina Hansen inviterer til 
mottakelse av klassetreff, konfir-

masjonstreff  og eventuelt andre treff  på 
rådhuset fredag 14. juni kl 14.00.

I tradisjonen tro ønsker Nordkapp kom-

BARNAS 
KINOHELG

kino-
PREMIÉRE

mune velkommen med velkomstdrikke, 
samling av alle klassetreff  i foajeen på 
Nordkapp rådhus og en mottakelse i 
Nordkapp kino og kultursal.

Alle er hjertelig velkommen!

Sølvi Dahle, Bernth Harry Eliassen, Bjørnar Johansen, Eli Johanne Mellem, 
Bård Monsen, Per-Inge Jensen, Geir Johansen, Jan Tore Larsjord, Camilla 

Nystad, Vegar Juliussen, Thor Harald Pettersen, Thomas Nilsen, Knut 
Wagelid, Rudolf  Davidsen, Ingar Håkonsen, Lisa L. Fosse, Birgit L. Johansen

Billetter kr. 250,- / www.perleportenkulturhus.no  /  sitte-/ståplasser. Først til mølla!

PERLEPORTEN KULTURHUS FREDAG 14. JUNI KL. 21:00!

BACK TO THE 70`S!

TID 11:00 - 15:00
GATEKIRKA

STED BETANIA

TID 12:00 - 20:00 
“HJæMLENGSEL” 

USTILLING AV HILDEBRANDT 
STED SNOY, 2 ETG

Det blir festivaltelt under Nordkappfestivalen ved siden av Nordkappmuseet. 
Teltet vil være åpent i forbindelse med åpningen av Nordkappfestivalen, og 
vil ha et utvidet program siste helgen i Nordkappfestivalen. Festivalteltsjef  
er John Gunnar Broks. Mer detaljert program for festivalteltet vil bli publisert 
fram mot Nordkappfestivalen.

FESTIValTElTET
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LØRDAG 15.
TID 12:00

FESTIVALTELTET ÅPNER
STED FESTIVALTELTET

TID 13:00
MARKERING AV 20 ÅRS-
JUBILEUM FOR FATIMA 

STED NORDKAPPMUSEET

TID 14:00
FESTIVALTRUBADUR 
STEFFEN HISSINGBY

STED CORNER TERASSE

TID 15:00
BARNAS KINOHELG: ASTERIx - 

TRYLLEDRIKKENS HEMMELIGHET  
STED NORDKAPP KINO

TID 17:00
BARNAS KINOHELG: 

POKéMON - DETECTIVE PIKACHU  
STED NORDKAPP KINO

TID 19:00
MUSIKKKINO 

“BOHEMIAN RHAPSODY” (18 ÅR)
STED NORDKAPP KINO

TID 20:30
HT&IFs 

FESTIVALSHOW
STED TURN

TID 22:00
FESTIVALTRUBADUR 
STEFFEN HISSINGBY
STED NØDEN PUB

TID 22:30
DANSEAFTEN MED
 DJ ODD ERLING
STED CORNER

TID 22:30
LIVEMUSIKK:
“KAFFELØRV”

STED FESTIVALTELTET

TID 23:00
SØVNLAUS PÅ PP
MED DJ BENTE P

STED PERLEPORTEN

DAGSPROGRAM

BARNAS KINOHELG
    annonse

TID 11:00 - 15:00
GATEKIRKA

STED BETANIA

TID 12:00 - 20:00 
“HJæMLENGSEL” 

USTILLING AV HILDEBRANDT 
STED SNOY, 2 ETG

FATIMA
20 ÅR

15. juni er det 20 år siden fastlands-
forbindelsen til Magerøya (Fatima) 
ble åpnet av H.M. Kong Harald V. 
Dette markeres på Nordkappmuseet 
lørdag 15. juni kl 13 med kakefest, 
historiefortelling og musikkinnslag. 

Åpent for alle.  spiller 
i festival-

teltet
lørdag kl. 

22:30

SpEllE pEISE NICE MuSIkk SoM Du 
ElSkE, oM Du vIl EllEr IkkE!!!



    annonse



Holmen 4        9750 Honningsvåg        Tlf. 78 47 30 99       farvehjornet@farvehjornet.no

    annonse

« VI STYRKER HAVBRUKSNÆRINGEN 
I FINNMARK »

Nordkapp VGS og Grieg Seafood Finnmark 
utdanner morgendagens eksperter
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