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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, med 
unntak av 2020 og 2021 da koronapandemien satte en stopper for den. Det er 
tilsammen gjennomført 43 Nordkappfestivaler. Årets Nordkappfestival er den 
44. i rekken.

Det er Nordkapp kommune som står som eier av festivalen, og administrativt 
ligger den inn under Oppvekst-, velferd-  og kultursektoren. Det er Perleporten 
Kulturhus som har hatt ansvaret for å arrangere Nordkappfestivalen i 2022.

Festivalprodusent: Perleporten Kulturhus

Festivalmagasinet
Forsidebilde: Erica Kimberly
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. 

Solen er tilbake og sommeren er i anmarsj, endelig kan vi se fremt til en sommer med mye liv og røre. Vi håper 
denne sommeren blir slik det var før pandemien traff oss, med fulle cruiseskip, mange turister og gode arrange-
menter for lokalbefolkningen.

Festivaler og sosiale samlinger har vært dypt savnet. De menneskelige relasjonene man bygger ved å møtes til 
fest, latter og gode møter med de rundt seg, er viktig for vårt samfunn. Det å ha gode opplevelser og gode minner, 
skaper trivsel og bolyst.

Nordkappfestivalen blir igjen arrangert etter to år med pandemi. Det blir en kickoff for å ta tilbake vårt sosiale liv 
og vår lystige festivalkultur. Vi håper alle får gode opplevelser med å treffe gamle og nye venner, latter, god musikk 
og kanskje gå Nordkappmarsjen. 

Tor Mikkola
Fungerende ordfører 

DAG KL ARRANGEMENT STED
17:00 Kystens dag Torget v/ museet

20:30 Ja,ja, åran dæm går fortsatt... Perleporten

FRE 10.

10:00 Nordkappmarsjen HVG skole

11:30 Festivaltog HVG skole

12:00 Åpning av Nordkappfestivalen Rådhusplassen

14:00 Filmkurs for barn og unge Nordavindfolket

18:00 Sommerkonsert med blandakoret Nordkapp kino

20:30 Ja,ja, åran dæm går fortsatt... Perleporten

lø
rdag

 11.

11:00 Oppdag kunstneren i deg! Nordkappmuseet

12:00 Fiskekonkurranse Servicekaia

14:00 Familiedag på Slippen i Storbukt Slippen

14:00 Aktivitetsdag med NIL Nordvågen

SØ
NDAG

 12.

17:30 Barnearrangement hos Nordkapp MC-klubb MC-klubben

18:30 Kino: Top Gun: Maverick Nordkapp kino

12:00 Kulturgløtt på Nordkappmuseet Nordkappmuseet

12:00 Førmiddagstreff Menighetshuset

13:00 Åpen dag på flyplassen til kl 17:00 Flyplassen

16:00 Leirdueskyting Skytebanen

11:00 Åpen dag på Vekst Nordkapp Vekst

12:00 Kulturgløtt på Nordkappmuseet Nordkappmuseet

16:30 Kino: Lightyear Nordkapp kino

18:40 Kino: Top Gun: Maverick Nordkapp kino

21:00 Kino: Jurassic World: Dominion Nordkapp kino

22:30 Festivaltrubadur David Talent Nøden Pub
to

rsdag
 16.

12:00 Kulturgløtt på Nordkappmuseet Nordkappmuseet

14:00 Åpen dag på Slippen i Storbukt Slippen

17:00 Kino: Lightyear Nordkapp kino

17:30 Kulturskoleavslutning Aulaen

12:00 Kulturgløtt på Nordkappmuseet Nordkappmuseet

13:00 Bondens marked Torget v/ museet

14:00 Festivaltrubadur David Talent Corner Terasse

15:00 Ordfører ønsker klassetreffene velkommen Rådhuset

16:00 VM i Linestampkasting Rådhusplassen

19:30 HMF-konsert og kulturprisen Turn

22:00 PP Night med Karaoke Perleporten

22:30 Festivaltrubadur David Talent Nøden Pub

11:00 Bondens marked Torget v/ museet

12:00 Nordkapp Ninja Warrior Torget v/ museet

12:00 HT&IF-dag Sentrum/storgt.

14:00 Fotballkamp Stadioen

14:00 Festivaltrubadur David Talent Corner Terasse

19:30 Perleporten Kulturhus feirer 10 år Perleporten

20:30 Festivalshow Turn

22:30 Festivaltrubadur David Talent Nøden Pub

22:30 Dansekveld med DJ Odd-Erling Corner

LØ
RDAG

 18.

DAG KL ARRANGEMENT STED

Velkommen til Nordkappfestivalen 2022 12:00 Kulturgløtt på Nordkappmuseet Nordkappmuseet

17:00 Airtrack med HT&IF Turngruppa Rådhusplassen

MANDAG  13.
17:00 Familiearr/Karnevalstog Rådhusplassen

18:40 Kino: Downton Abbey: En ny æra Nordkapp kino

21:00 Kino: Jurassic World: Dominion Nordkapp kino

TIRSDAG
 14.

o
nsdag

 15.

(Foto: Geir Johansen).

22:30 Dansekveld med DJ Odd-Erling Corner

FREDAG
 17.

18:00 Med hjerte for frivillighet Menighetshuset

20:00 Fiskebord i sammarbeid med HT&IF Corner

21:00 Festivalquiz med Andreas Nøden Pub

22:30 Festivaltrubadur David Talent Nøden pub

o
nsdag

 15.
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Nordkapp kommune har hvert år siden 1977 delt ut Kul-
turprisen i samarbeid med Sparebank1 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. 

Det er avdelingsstyret for oppvekst og kultur som tildeler 
prisen. Kulturprisen tildeles i erkjentlighet til en privatper-
son, gruppe, lag, forening eller institusjon som innen det ut-
videde 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.

ALLTID KREATIVE 
ERICA

Utdeling av Nordkapp kommunes Kulturpris 
og Ungdommens kulturstipend

Gjennom hele festivaluka blir det en masse med 
aktiviteter og arrangementer for barn og unge. 
Mens man under tidligere festivaler har hatt en 
egen Barnas dag, har man under årets festival 
valgt å spre arrangementene. Det blir både leir-
dueskyting, karnevalstog, fiskekonkurranse og 
fotball. Alltid positive HT & IF står for flere ar-
rangementer for barn og unge. Det blir aktiv-
iteter både på rådhusplassen og ved slippen 
i Storbukt. Vår klare oppfordring er at så 
mange som mulig kommer for å delta i 
de forskjellige aktivitetene. Det er da gi 
skaper god festivalstemning! Foto fra 
et tidligere karnevalstog. (Foto: Geir 
Johansen).

Rundt 15 prosent av befolkningen i Nordkapp kommer 
fra utlandet, og i kommunen bor det folk fra rundt 40 
nasjoner. Det er folk med sine mattradisjoner, kunnska-
per, klesstiler, musikk og kultur. Gjennom årets «Festival-
tog i farger» vil vi sette fokus på det internasjonale i Nor-
dkapp og stolt vise frem det vi har her. Vi tilhører alle et 
fellesskap. Gjennom å møte hverandre og være sammen 

lærer vi hverandre å kjenne, og vi får muligheten til å 
utvide vår egen horisont. Det faller derfor naturlig 
at mange forskjellige nasjonaliteter går i tog sam-

men for å markere åpningen av årets Nordkapp-
festival. Bildet er av arbeidere ved Nordvågen AS; 

en bedrift som har gått i bresjen og fått folk fra 
flere nasjoner til å arbeide og bosette seg i 

kommunen. (Foto: Nordvågen AS).

MED FOKUS PÅ OSS ALLEEN MASSE FØRR UNGAN!

- Å UTFORDRE SÆ SJØL
Lørdag 18.juni arrangeres «Nordkapp Ninja Warrior» 

for første gang. Da handler det om å ta seg gjen-
nom ti hindre på vei opp på Storfjellet og ta seg 

gjennom nye hindre på vei ned. - Etter at vi 
lanserte at et slikt løp skulle arrangeres i Nor-

dkapp for aller første gang har mange gitt 
oss ros for initiativet og sagt at de gleder 

seg til å være med på løpet. Mens vi først 
stilte krav om at det måtte være både 

menn og kvinner på hvert lag av tre 
deltakere, så har vi gått bort fra dette 

etter å ha fått reaksjoner fra folk. Nå kan man stille med 
herrelag, damelag og med mixlag. Vi har også fått en del 
reaksjoner på at man skal måtte springe opp på Storfjel-
let. Men det går helt fint å gå også! Med et slikt løp vil vi at 
folk skal utfordre sæ sjøl; at man skal komme seg litt ut av 
komfortsonen og gjøre noe artig og sprekt sammen med 
andre, sier Rakel Hagen Olsen, som sammen med Sigurd 
Johansen (til venstre) og Tom Wagelid har tatt initiativet 
til løpet i regi av Nordkapp Treningssenter. (Foto: Nord-
kapp Treningssenter).

Det er Erica Kimberly som har laget 
bildet som preger plakaten til årets 
Nordkappfestival. - Det er inspirert 
av båtene som ligger like ned-
enfor Perleporten Kulturhus. Jeg 
kommer jo selv fra potetland i USA, 
men jeg har lest og satt meg en del 
inn i fiske, og jeg er glad for at mitt 
bilde, «Boat Conversations» kunne 
brukes til festivalplakaten, sier 
Erica. Frem mot festivalen har hun; 
sammen med Steinura og elever i 
sjuende klasse ved Honningsvåg 
skole, vært engasjert i prosjektet 
«Globale utfordringer». Det går 
ut på å samle søppel fra fjæra og 
gjøre dette om til bilder som skal 
stilles ut under festivalen. Målet er 
å rette kritisk fokus på forsøplingen 
av havet. I desember er Erica klar 
med en ny utstilling av malerier og 
collage. Den får tittelen «En feir-
ing». (Foto: Geir Johansen).
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FREDAG 10.

    annonse

VI TJUVSTARTER 

NORDKAPPFESTIVALEN 2022

KYSTENS DAG
Opplev smaken av Finnmark-
skysten og lær mer om havet! 

Se på sjødyr og vi forteller om det 
som lever i havet. Artige aktiviteter 

for store og små!

Presentasjon og smaksprøver på 
ulike tang og tare, ville urter fra 

kysten og bli inspirert til en ny vri 
på fiskeretten.

Arrangementet er et samarbeid 
mellom Nordkappmuseet, Nor-

davindsfolket og Polarurt ved 
Marit Sundt.

På torget v/ Nordkappmuseet 
fredag 10. juni kl. 17.00 - 19.00
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TID 10:00
NORDKAPPMARSJEN

STED HVG SKOLE

TID 11:30
FESTIVALTOG

STED HVG SKOLE

TID 12:00
ÅPNING AV 

NORDKAPPFESTIVALEN
STED RÅDHUSPLASSEN

TID 14:00 - 17:00
FILMKURS 

FOR BARN OG UNGE
STED RÅDHUSPLASSEN

TID 18:00
SOMMERKONSERT MED  

BLANDAKORET
STED NORDKAPP KINO

TID 20:30
JA,JA, ÅRAN DÆM GÅR 

FORTSATT...
STED PERLEPORTEN

DAGSPROGRAM

LØRDAG 11.
BLI MED Å GÅ 

NORDKAPPMARJSEN

Nordkappmarsjen går av stabelen lørdag 11. juni kl. 
10 fra Honningsvåg skole. Det er to alternativer. Det 

ene går til Skipsfjorden og er på 10 km. Det andre 
alternativet er opp til Nordkapp og er 35 km langt.

Startsted er kl 10:00 ved Honningsvåg skole .

SOMMERKONSERT MED 
BLANDAKORET

Velkommen til sommerkonsert 
med Honningsvåg blandakor. 

Blandakoret stiller med en god 
samling låter fra forskjellige 

sjangere under ledelse av Akvilė 
Kryževičienė

Bandet er: Toro Thomassen, 
Olga Jussupova og Stig 

Andreassen.

Musikalske gjester!

Billetter kr. 200 
Forhåndssalg på Rokken fra 1. juni.

vetduikkekka korsn man lage hjemmesia? 
vitikka vet

www.vitikka.no
• Festivaltog • Musikk • Sang • Taler

 • Intervjuer • Airtrack • Pop-up market • m.m

VELKOMMEN TIL ÅPNING
Nordkappfestivalen åpnes lørdag 11. juni kl. 12 på Rådhusplassen. 

Vi håper på stort oppmøte og god stemning. Kl 11.30 starter festival-
toget med HMF i front fra skolegården på Honningsvåg skole!  

    annonse

Nordavindfolket arrangerer filmkurs for barn 
og ungdom lørdag 11. juni fra kl 14.00 til kl 17.00. In-
struktør fra Alta vil lære dere hvordan man kan bruke 
kameraet på mobiltelefon til å lage flotte videoer. Kur-
set avsluttes med Pizza. Aldergrense 11 år. Velkom-
men!
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TID 11:00 - 11:30
OPPDAG 

KUNSTNEREN I DEG!
STED NORDKAPPMUSEET

TID 12:00
FISKEKONKURRANSE

STED SERVICEKAIA

TID 14:00
FAMILIEDAG PÅ SLIPPEN

STED SLIPPEN I STORBUKT

TID 14:00 - 16:00
AKTIVITESDAG 

STED NIL I NORDVÅGEN

TID 16:30
KINO:

VERDENS BESTE BURSDAG 
STED NORDKAPP KINO

DAGSPROGRAM

SØNDAG 12. Familiedag på Slippen
Vi ønsker å invitere barnefamilier, besteforeldre, og alle som vil- til samhold og 
kreativitet på Brødrene Isaksens Patentslipp i Storbukt, søndag 12. juni klok-
ken 14.00.

Vi ønsker å gjøre lokalhistorien levende ved at barn i ulike aldre kan bli kjent 
med hvordan deres foreldre og besteforeldre selv måtte lage sine egne leker. 
For noen kan det også bli et møte med en gammel kultur som kan inspirere 
til nye aktiviteter. Denne dagen skal vi lage lekebåter på «gamlemåten» og 
prøve de ut i den flotte Slippen-fjæra. Slik vil vi at tradisjoner, kunnskaper og 
ferdigheter blir videreført til yngre generasjoner. For de barna som heller vil 
utforske livet i fjæra og i sjøen, vil det bli muligheter for det også.

Vi oppfordrer dere til å ta med hammer, spikkekniv og i tilfelle godt vær; 
sitteunderlag. Arrangementet er et samarbeid mellom Nordkapp historielag, 
Nordkappmuseet og Barnas turlag. Martinsen Bygg sponser trevirke.

KAFFE PÅ JOBB? 

We make it work. At work

TID 18:30
KINO: JURASSIC 

WORLD:DOMINION
STED NORDKAPP KINO

Fiskekonkurranse
Nordkapp jeger- og fiskeforening invit-
erer til tradisjonell fiskekonkurranse på 
Servicekaia søndag 12. juni kl 12! 

Aktivitetsdag i 
Nordvågen
Nordvågen idrettslag inviterer til 
aktivitetsdag for hele familien på 
fotballbanen i Nordvågen. Det blir 15 
forskjellige aktiviterer/poster! Vi avslut-
ter med grilling og salg av pølse og 
burgere! Velkommen søndag 12. juni 
fra kl. 14 til kl. 16.

Oppdag 
kunstneren i 
deg!  

Workshop i cyanotypi med 
kunstner og formidler Emma 
Gunnarsson. Lag dine egne blå 
bilder med hjelp av en gammel 
fototeknikk. Passer for alle. Gra-
tis å delta og du trenger ingen 
forkunnskaper.

Workshopen holder på Nord-
kappmuseet søndag 12. juni kl 
11 - 13.30. 

 

    annonse
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TID 12:00 - 12:30
KULTURGLØTT PÅ 

NORDKAPPMUSEET
STED NORDKAPPMUSEET

TID 17:00
AIRTRACK MED HT&IF

STED RÅDHUSPLASSEN

DAGSPROGRAM

MANDAG 13.

TID 17:30 - 19:30
BARNEARRANGEMENT

STED MC-KLUBBEN

    annonse

HJERTELIG VELKOMMEN 
TIL FESTIVAL I 

NORDKAPP KOMMUNE

Et klart sommertegn – festivalen er tilbake!

Etter to år med pandemi, kan vi endelig øn-
ske Nordkappfestivalen tilbake for fullt. Vi 
vil benytte anledningen til å rose alle våre 
innbyggere, og ikke minst våre ansatte som 
har stått på i denne krevende tiden.  Nå er 
det endelig lov til å kose seg igjen, og vi 
håper alle får en fortreffelig festivalopplev-
else.

 
Lykke til med alle arrangementene!

Anne-Trine Elde
Fungerende kommunedirektør

 

TID 18:30
KINO:

TOP GUN: MAVERICK
STED NORDKAPP KINO

Kulturgløtt
Mandag 12:00 - 12.30 er det 

kulturgløtt på Nordkappmuseet. 
 30 min guiding rundt tema 

om den storslagne historien til 
Nordkapp-turismen.

BARNEARRANGMENT HOS 
NORDKAPP MC-KLUBB

Nordkapp MC-klubb holder åpent for barn 
og ungdom på MC-klubben sitt lokale 

mandag 13. juni kl. 17:30. Det blir salg av 
drikke, godteri, vafler og kaffe. Gratis pølse 
til alle barn/ungdom som kommer innom. 

Det blir mulighet for barn og ungdom 
å kjøre en tur på MC. Det tas vær forbehold.

KOM OG PRØV AIRTRACK 
PÅ RÅDHUSPlASSEN 

MANDAG KL 17.00

    annonse
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TID 12:00 - 12:30
KULTURGLØTT PÅ 

NORDKAPPMUSEET
STED NORDKAPPMUSEET

TID 12:00
FØRMIDDAGSTREFF

STED MENIGHETSHUSET

TID 13:00 - 17:00
ÅPEN DAG PÅ FLYPLSSEN

STED HONNINGSVÅG 
LUFTHAVN VALAN

TID 16:00
LEIRDUESKYTING

STED SKYTEBANEN

DAGSPROGRAM

tirsDAG 14.

TID 17:00
KARNEVALSTOG

STED RÅDHUSPLASSEN

TID 18:40
KINO: DOWNTON ABBEY: 

EN NY ÆRA 
STED NORDKAPP KINO

TID 21:00
KINO: JURASSIC 

WORLD:DOMINION
STED NORDKAPP KINO

ÅPEN DAG PÅ VALAN
Lurer du på hvordan vi har det på Honningsvåg lufthavn?

Vi på Honningsvåg lufthavn Valan inviterer til Åpen dag tirsdag kl 13 - 17.
Det blir diverse aktiviteter for store og små og enkel bevertning. Det nye redn-

ingshelikopteret SAR Queen kommer (med forbehold).
Demonstrasjon av utrykning med brannbil og redningsbåt & demonstrasjon og 

mulighet for å prøve seg på fysiske tester. 

Kulturgløtt
Tirsdag 12:00 - 12.30 er det 

kulturgløtt på Nordkappmuseet. 
30 min omvisning i vår nye 

kunstutstilling.

Leirdueskyting 
Nordkapp jeger- og fiskeforening inviterer til leir-
dueskyting på skytebanen tirsdag kl 16:00. 

    annonse



NORDKAPPFESTIVALEN 11. - 18. JUNI 2022 / FESTIVALMAGASIN16 17NORDKAPPFESTIVALEN 11. - 18. JUNI 2022 / FESTIVALMAGASIN

TID 12:00 - 12:30
KULTURGLØTT PÅ 

NORDKAPPMUSEET
STED NORDKAPPMUSEET

TID 12:00 - 14:00
ÅPEN DAG PÅ 

SLIPPEN I STORBUKT
STED SLIPPEN

TID 17:00
KINO: 

LIGHTYEAR
STED NORDKAPP KINO

TID 17:30
KULTURSKOLEAVSLUTNING

STED AULAEN

TID 18:00
MED HJERTE FOR 

FRIVILLIGHET
STED MENIGHETSHUSET

DAGSPROGRAM

TID 20:00
FISKEBORD

STED CORNER

TID 21:00
FESTIVALQUIZ

STED NØDEN PUB

TID 22:30 - 02:00
FESTIVALTRUBADUR

DAVID TALENT
STED NØDEN PUB

onsDAG 15.

FISKEBORD PÅ CORNER
Onsdag 15. juni kl 20:00 arrangerer fotballgruppa det årlige 
fiskebordet på Corner. Blir det fullt hus, altså 100 personer, blir 
det gode penger i kassa til fotballgruppa, som er en kjærkom-
men inntekt til driften. Det eneste gjestene trenger å gjøre, er å 
spise veldig god mat på fiskebordet. Bli med på verdens beste 
dugnad sammen med vår samarbeidspartner Uteliv i Nord-
kapp.  Pris. 250,-

Kulturgløtt
Onsdag 12:00 - 12.30 er 

det kulturgløtt på
 Nordkappmuseet. 

30 min guiding med tema 
krig og gjenreisning i 

Honningsvåg.

FESTIVALTRUBADUR

DAVID TALENT
David Talent er en stor mann med et smittende humør og stort engasjement. 
David spiller alt fra gode gamle countryklassikere til listepop, rock´n´roll, blues 
og viser. Han sitter også inne med en gullrekke av norske hits, det være seg “Idyll”, 
“Forelska i lærer´n”, “Jenter som kommer”, “Tore Tang”, “Død manns blues”, de 
siste låtene fra Kurt Nilsen osv. osv. Dette fremfører han med kraftig og bærende 
stemme. David Talent startet opp med trubaduryrket i 1991, og er i dag en av 
landets aller mest etterspurte og aktive trubadurer.

David Talent spiller på Nøden fra kl 22:30 - 02:00 fra onsdag 15. til og med 
lørdag 19. juni. Han spiller også på terassen på Corner fredag 18. og lørdag 
19. juni kl 14:00 dersom været tillater det. 

DETTE SKJER HOS UTELIV I NORDKAPP UNDER NORDKAPPFESTIVALEN 

ÅPEN DAG PÅ SLIPPEN
Nordkappmuseet inviterer til åpen dag på Slippen i 

Storbukt onsdag 15. juni fra kl. 12 til kl. 14.

VELKOMMEN!

Onsdag 15. juni kl. 18 00 
på Menighetshuset, Menesgata 1 

 
 

Med hjerte for 
 frivilligheten 
 
 

Kom og hør 

Roger Finjord 
 leder for Finnmark Fotballkrets 
 
 

Gratis inngang 

 

Kaffe og vafler 

 
 

 

Alle er velkommen! 
 

Fredag 17. juni og lørdag 18. juni kl 22:30 spiller Odd-Erling god dansemusikk på Corner(fri inngang)

FESTIVALQUIZ
Onsdag 15. juni kl 21:00 
kjører quizmaster 
Andreas Børvik 
festivalquiz på 
Nøden Pub! 

SOMMERAVSLUTNING
FOR

KULTURSKOLEN

I AULAEN 
ONSDAG 15. JUNI

KL 17:30

    annonse
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Takk for at du handler lokalt
Du får lokal og god service

Vi er lett tilgjengelig

Du får mulighet til å komme innom 
og prøve produkter

Vi sponser lokale kultur- og idrettslag, 
sponser premier til lokale arrangementer 
og andre aktiviteter

Du hjelper med å sikre lokale arbeidsplasser

Din lokale brebåndsleverandør

TID 11:00 - 14:00
ÅPEN DAG PÅ 

VEKST NORDKAPP
STED VEKST NORDKAPP

TID 12:00 - 12:30
KULTURGLØTT PÅ 

NORDKAPPMUSEET
STED NORDKAPPMUSEET

TID 16:30
KINO: 

LIGHTYEAR
STED NORDKAPP KINO

TID 18:40
KINO: 

TOP GUN MAVERICK
STED NORDKAPP KINO

TID 21:30
KINO: JURASSIC WORLD: 

DOMINION
STED NORDKAPP KINO

DAGSPROGRAM

TID 22:30 - 02:00
FESTIVALTRUBADUR

DAVID TALENT
STED NØDEN PUB

torsDAG 16.
Åpen dag på Vekst

Vekst Nordkapp ønsker å vise fram våre 
produksjonslokaler og de fantastiske 
produktene våre dyktige arbeidere pro-
duserer. I den anledning inviterer vi til 
“Åpen dag” torsdag 16 juni fra kl. 11.00 til 
14.00. Det blir omvisning med  hyggelig 
prat og enkel servering. Velkommen til 

oss.

Sjøgata Pub har åpent fra kl. 
12:00 hver dag under hele 

festivalen.

Kom innom og smak på lokalt øl 
og opplev lokal stemning!

Vi sees!

    annonse

Kulturgløtt
Torsdag 12:00 - 12.30 er det 

kulturgløtt på Nordkappmuseet. 
30 min omvisning i vår nye 

kunstutstilling.
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freDAG 17.
TID 13:00 - 17:00

BONDENS MARKED
STED TORGET  V/ MUSSET

TID 14:00
FESTVALTRUBADUR 

PÅ TERASSEN
STED CORNER

TID 15:00
ORDFØRER ØNSKER KLAS-
SETREFFENE VELKOMMEN 

STED RÅDHUSET

TID 16:00
VM I LINESTAMPKASTING 
STED RÅDHUSPLASSEN

TID 19:30
HMF-KONSERT

KULTURPRISUTDELING
STED TURN

DAGSPROGRAM

TID 22:00
PP NIGHT MED KARAOKE

STED PERLEPORTEN

TID 22:30 - 02:00
DJ ODD-ERLING
STED CORNER

TID 22:30 - 02:00
FESTIVALTRUBADUR

DAVID TALENT
STED NØDEN PUB

Kulturgløtt
Fredag 12:00 - 12.30 er 

det kulturgløtt på
 Nordkappmuseet. 

30 min guiding med 
tema Kjelvik og kvensk 

bosetning.

TID 12:00 - 12:30
KULTURGLØTT PÅ 

NORDKAPPMUSEET
STED NORDKAPPMUSEET

VM I LINESTAMPKASTING
Fredag kl 16:00 arrangerer HT&IF VM i linestampkasting på 
Rådhusplassen. Delta i årets kasting, og vær med og kjemp 

om en av verdens gjeveste titler! 

    annonse

PP Night med 
Karaoke på 
Perleporten Kul-
turhus lørdag kveld! 

Hiv dæ med ilag med 
gode venna på PP 
Night og Karaoke! 
Stemning!!!

MOTTAKELSE 
PÅ RÅDHUSET

Fredag 17. juni klokka 15.00 vil 
ordføreren i Nordkapp ta imot 
personer som er på klasse- el-
ler konfirmasjonstreff på råd-
huset. Når dette programmet 
lages er Tor Mikkola funger-
ende ordfører. Om Jan Olsen 
blir friskmeldt til festivalen er 
det han som vil ta imot person-
er som er på treff. - Pr. nå vet vi 
ikke hvor mange som skal på 
treff under årets festival. I ut-
gangspunktet vil mottakelse 
skje i kommunestyresalen. 
Dersom det kommer mange 
kan mottakelse flyttes til ki-
noen. Ordfører vil gi personer 
på treff en orientering om ståa 
i kommunen, og det vil bli en-
kel servering. Vi ønsker alle 
hjertelig velkomne! sier fun-
gerende ordfører Tor Mikkola. 
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TID 11:00 - 16:00
BONDENS MARKED

STED TORGET VED MUSEET

TID 12:00
NORDKAPP 

NINJA WARRIOR
STED NORDKAPPMUSEET

TID 12:00 - 14:00
HT&IF-DAG

STED SENTRUM

TID 14:00
FOTBALLKAMP

HT&IT - ALTA
STED STADION

TID 19:30
PERLEPORTEN
FEIRER 10 ÅR

STED PERLEPORTEN

TID 20:30
FESTIVALSHOW

STED TURN

TID 22:30 - 02:00
DJ ODD-ERLING
STED CORNER

TID 22:30 - 02:00
FESTIVALTRUBADUR

DAVID TALENT
STED NØDEN PUB

TID 14:00
FESTVALTRUBADUR

PÅ TERASSEN 
STED CORNER

DAGSPROGRAM

LØRDAG 18.
Lørdag 18.juni skal HT&IF sørge for god stemning og liv 
& røre nedi byen fra kl. 12.00! Da kan små og store prøve 
seg på airtrack, spille fotball i 3’er banen og annet gøy. 
Klokken 11.30 spiller G13 fotballkamp på stadion mot 
Hammerfest. A-laget tar imot Alta på stadion kl. 14.00. 
Før kampen blir det markering av at fotballgruppa er 

blitt kvalitetsklubb, hvor Finnmark Fotballkrets kommer. 
Vi selvfølgelig fylle tribunene til randen,akkurat slik vi er 

gode på!

NORDKAPPFESTIVALEN OG HT&IF PRESENTERER

LØRDAG 18.JUNI   //  20:30  // BILLETTBESTILLING PÅ POST@HTIF.NO

    annonse

HT&IF-dag! 



Honningsvåg lufthavn
Valan

HUSK AT FILM ER 
ALLTID BEST PÅ KINO!

    annonse



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

nettbutikk: www.gutsstore.no

    annonse

Repvåg Kraftklag SA har ansatt Hilde-Kristin 
Strand Bertheussen i nyopprettet stilling som 
HR- kvalitetsleder. - Jeg har alltid likt å være 
i nærkontakt med folk, og jeg ser frem til å 
utføre godt arbeid i min nye stilling, sier hun

Hun tiltrådte sin stilling 2. mai. Hilde-Kristin 
Strand Bertheussen  er 28 år og fra Nord-
vågen. Hun er datter av May Irene Strand 
Gerhardsen og Hilmar Gerhardsen. Hun 
kommer fra stillingen som butikksjef ved 
Vinmonopolets avdeling i Honningsvåg. Den 
stillingen begynte hun i som 23-åring i 2017, 
og hun var da landets yngste butikksjef ved 
Vinmonopolet.

HR - kvalitetsleder
Som HR – kvalitetsleder får hun ansvar får å 
videreutvikle den viktige helse, miljø og sik-
kerhet (HMS)-delen i Repvåg Kraftlag. HR 
står for «Human Resources»; menneskelige 
ressurser. - I Repvåg Kraftlag er sikkerhet og 
god personalpraksis et priviligert område, og 
jeg ser frem til å kunne bruke min erfaring og 

mine kunnskaper innen området i tiden som 
kommer.  Ved siden av å være butikksjef for 
Vinmonopolet har jeg gjennomført studier i 
bedriftsledelse på universitetsnivå, opplyser 
hun.

Nærkontakt med folk
Hilde-Kristin begynte i ung alder å arbeide i 
butikk; først i Nordvågen, senere i Honnings-
våg. - Jeg har alltid likt å være i nærkontakt 
med folk. Dette fikk jeg jo også praktisert i 
mine fem år som butikksjef hos Vinmono-
polet. I løpet av de fem årene lærte jeg mye. 
Da jeg så at Repvåg Kraftlag lyste ut stilling 
som HR- kvalitetsleder syntes jeg dette var 
en stilling som kunne passet meg godt. Jeg er 
glad for at jeg ble ansatt, sier hun.

En interessant bedrift
Hilde-Kristin er gift og har tre barn. - Jeg liker 
å bo i Honningsvåg. Her er små og trygge 
forhold, en fantastisk natur og veldig gode 
oppvekstvilkår for barn. Folk kjenner hveran-
dre, og det mellommenneskelige er viktig; 

både innen yrkeslivet og i hverdagen. Repvåg 
Kraftlag er også en interessant bedrift som er 
i stadig utvikling. Jeg er takknemlig for at jeg 
nå kan bidra med mitt for å fremme en videre 
god utvikling, sier Hilde-Kristin.

Hilde-Kristin er på plass

    annonse
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