Program for
Herøydagan 2013

27. juni - 30. juni

Velkommen til trivelige dager i Herøy

Supersponsorer

Hovedsponsorer

Delsponsorer

Seløy Sjøfarm AS
Seløy
8850 Herøy

Herøydagsfolk!
Så er vi endelig i gang igjen!
Mange møter og mye arbeid for mange involverte munner ut i årets
Herøydager.
Som alltid er årets Herøydager forankret i Herøys historie, vår unike natur
og Herøys fantastiske dugnadsånd og giverglede.
Vi er stolt over å være Herøyfjerdinger og ser at ingenting er umulig for oss
å arrangere når vi står samlet.
I årets arrangement satser vi sterkt på lokale krefter for å vise de kvaliteter vi
har nært oss. Herøydagan er en viktig arena for å vise dem fram. På
kulturkvelden og kulturkafeene vil du få nyte et lite utvalg av våre lokale
stjerner.
Men også nasjonale navn har vi funnet plass til. Barneforestillingen i
«akebakken» ble en knallsuksess i fjor. Vi satser på stor
publikumtilstrømming i år også når «Rasmus og verdens beste band» synger
og skøyer med publikum i alle aldrer.
Vi gleder oss til hovedforestillingen med Halvard Holmen med flere der vi
får oppleve nordnorske perler på øverste hylle, godt krydret med
humorinnslag.
Prikken over i’en er foredraget med Lars Monsen der han tar oss med på
sine mange reiser og opplevelser.
Viktige årsaker til at vi kan holde at høyt nivå på Herøydagan er et
fantastisk næringsliv som i stor grad tar ansvar for kultur gjennom
økonomiske støtte.
Vi vil også nevne de mange frivillige Herøyfjerdingene som år etter år stiller
opp og får arrangementet i havn.
Herøydagan ønsker å være miljøbevisst og håper dere vil hjelpe til. Vi
oppfordrer derfor alle besøkende til å rydde etter seg både ute og inne.

Vi ønsker alle sammen lykke til med
Herøydagan 2013.

TORSDAG 27. JUNI
18.00 - INTIMKONSERT
- Leif Anders Wentzel og Gisle Børge Styve
- Herøy skoles aula

FREDAG 28. JUNI
19.00 - KULTURKVELD
- offisiell åpning av Herøydagan
- utdeling av kulturpris, kvinnepris og næringspris
- presentasjon av Herøydagskunstner Anne Hjelt
- underholdning av div. lokale og regionale utøvere
- konferansier er Hallvard Holmen

22.00 - 01.00 – Pubaften
- Pelles Pub
22.00 - 02.00 – Pubaften
- Brygga

LØRDAG 29. JUNI
10.30 – 16.30 - Herøydagskafé
- loddsalg med flotte gevinster
- kunst / salgsutstillinger
- aktiviteter for barn
- kulturelle innslag i aulaen
- Herøyhallen

Timeslotteri

11.00 – 15.00 - Åpne bygninger
- utstilling ved herøydagskunstner Anne Hjelt
- servering / kaffe med Herøy Husflidslag
- ridning med hester fra Morskogen Gård
- “Torsken, fiskebonden og paven”
foredrag av Eva Narten Høberg
- demonstrasjon av gamle båtmotorer
- fotoutstilling “Kvinner i arbeid og hverdag”
- Herøy Bygdesamling

10.30 – 16.30 - Salg av grillmat (Skjærgårdspakke)
- kjøring med Elias-båt
- Herøysundet Marina

10.30 – 16.30 - Opplevelsesturer til Sandsundvær og Ytterholmen
- Seløy Kystferie

12.00 - Landeveisløpet ”Solheim rundt”
- Ved Herøyhallen

12.30 - Motorsykkelturer med Herøy MC-klubb
- Ved Herøyhallen

13.30 - Premieutdeling "Solheim rundt"
- Herøyhallen

15.00 - BARNE- OG FAMILIEFORESTILLING
- Rasmus & Verdens Beste Band
- Uteområdet til Herøy skoles barnetrinn

20.00 - FESTFORESTILLING
“Nordnorske perler fra øverste hylle”
Hallvard Holmen med venner
Anders Rogg, Iren Reppen, Børge Pettersen Øverleir og Gjermund Silset
- Herøyhallen

22.00 – 02.00 - Pubaften
- Pelles Pub

22.00 – 02.00 Dans
Musikk “Dori Famous”
- Brygga

SØNDAG 30. JUNI
10.30 - 16.00 – Herøydagskafé
- loddsalg med flotte gevinster
- kunst / salgsutstillinger
- aktiviteter for barn
- kulturelle innslag
- Herøyhallen

10.30 – 15.00 - Åpne bygninger
- servering / kafé med Herøy Husflidslag
- utstilling ved herøydagskunstner Anne Hjelt
- ridning med hester fra Morskogen Gård
- demonstrasjon av gamle båtmotorer
- fotoutstilling “Kvinner i arbeid og hverdag”
- Herøy Bygdesamling

10.00 – 16.00 - Salg av grillmat (Skjærgårdspakke)
- Herøysundet Marina

10.30 – 16.00 - Opplevelsesturer til Sandsundvær og Ytterholmen
- Seløy Kystferie

11.00 - Gudstjeneste og 50-års konfirmanttreff
- Herøy kirke

13.00 - FOREDRAG
«Lars Monsens reiser og opplevelser»
- Herøy skoles aula

15.00 - Loddtrekning
16.00 - Avslutning

Med forbehold om endringer i programmet.

Programsponsorer

Herøy

Sandnessjøen

Olav Pettersen
Entreprenør
Øksningan

Herbo AS
8850 Herøy
Seløy

Herøy Slip &
Plastservice

Sigurd Dahl ANS
Nord-Herøy
Sandnessjøen

8850 Herøy

Sandnessjøen
Rørservice
Torolv Kveldulvsons gate 46,

Ellen Albrigtsen kiosk

8800 Sandnessjøen

Jakobsen
Hagesenter
Staulen
8850 Herøy

Sandnessjøen

Brasøy
Handelssamvirke
8842 Brasøy
Inger Meyer

Herøy Bilutleie
8850 Herøy

Augustbryggo

Gartneriet Grythatten A/S
8800 Sandnessjøen

Nord - Herøy
Samdrift

Larsens
Motorservice AS

8850 Herøy

Flostadveien 15
8850 Herøy

Sandnessjøen

Herøy

Åpne serveringsteder:
Brygga
11.00 – 23.00 - alle dager
Middag fra kl. 13.00
Augustbryggo
10.00 – 22.00 - alle dager
Herøydagsbuffet søndag 30. juni kl. 13.00

Hovedkomiteen ønsker
å takke alle som er
med på å gjøre
Herøydagan
til en trivelig folkefest

