PROGRAMHEFTE

Velkommen til trivelige dager i Herøy

Supersponsor

Hovedsponsorer

Herøydagsfolk!
Nok et år har vi gleden av å presentere et program for Herøydagan vi er meget
stolt av.
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.
Også i år 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 torsdagskonserten,
kulturkvelden og kulturkafeene vil du få nyte et bredt utvalg av våre lokale stjerner.
Men også nasjonale navn har vi funnet plass til. Vi gleder oss til konsert med Kari
Bremnes og band. En artist med solide røtter i nordnorsk kultur, og en artist av
meget høy kvalitet.
Barneforestillingen i «akebakken» er blitt en tradisjon og vi satser på stor
publikumtilstrømming i år også når «Piratpapppa’n jaker mannskap» på lørdag
og "trafikalsk råkkenroll" med Larry på søndag.
Ingrid «Mossa» Evertsen møter vi på søndag. Hun ser på livet med mange skråblikk
og det er et kåseri med humoristisk brodd. Det handler om vanlige folk for det er
slike folk hun kjenner. Ingrid er kjent fra Rorbua som Mossa.
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. Tusen
takk!
Vi må heller ikke glemme de mange frivillige Herøyfjerdingene som år etter år
stiller opp og får arrangementet i havn. Tusen takk til dere også. Dere er
uvurderlige!
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 2014

Torsdag 26. juni
SPRINGSTEEN PÅ NORSK
Konsert i Herøy skoles aula kl. 19.00
- Rubb & Rake m/gjesteartister
- Lokalt «E Street Band med 14 amatørmusikere fra Herøy,
Dønna og Alstahaug framfører Bruce Springsteen i norsk
språkdrakt.

Fredag 27. juni
KULTURKVELD I HERØYHALLEN Kl. 19.00
- utdeling av kulturpris og næringspris
- Herøydagskunstner Turid Grov
- underholdning av diverse lokale og regionale utøvere

22.00 - 01.00 – Pelles Pub
- pubaften
22.00 - 02.00 – Herøy Brygge
- diskotek

LØRDAG 28. JUNI
10.30 – 16.30, Herøyhallen
- åpen kafé, loddsalg
- kunst og salgsutstillinger
- aktiviteter for barn
- kulturelle innslag

Timeslotteri

10.30 – 17.30, Herøy Bygdesamling
- Åpning av utstillingen "Landbruk i Herøy i gamle dager" på låven
- Hesteridning
- Speiderkarusell
- Kaffe og vafler
11.00 Mat i krisetider", Kåseri v/Åshild Blyseth,
med baking og prøvesmaking av barkebrød.
12.00 "Helgeland 1807-1814, i skyggen av krig, blokade og nød"
v/Espen Andreassen
13.00 Sollimotoren og andre båtmotorklenodier startes på kaia
16.30” Ærfuglen som nordnorsk symbol” v/Ann Kristin Klausen

10.30-16.30 Herøy Marina
- kjøring med de nye Elias-båtene
- salg av grillmat og skjærgårdspakker
- besøk av redningsskøyta "Ruth Opsahl"

10.30 – 16.30 Seløy Kystferie
- Opplevelsesturer til Sandsundvær og Ytterholmen

11.00 - Landeveisløpene «Solheim rundt» og «Flostad rundt»

13.00 - Motorsykkelturer med Herøy MC-klubb
- Ved Herøyhallen

13.30 - Premieutdeling "Solheim rundt"
- Herøyhallen

15.00 - Piratpappan jakter mannskap
- «Akebakken» ved Herøy skoles barnetrinn

20.00 – Kari Bremnes m/band
- Herøyhallen

22.00 – 02.00 – Pubaften
- Pelles Pub (Seløy)

22.00 – 02.00 «Dori Famous»
- Brygga (Herøy)

SØNDAG 30. JUNI
10.30 – 16.00 - Herøyhallen
- åpen kafé, loddsalg
- kunst og salgsutstillinger
- aktiviteter for barn
- kulturelle innslag

Timeslotteri

10.30 – 16.00 – Herøy Bygdesamling
11.30
12.00
13.00
13.30

Demonstrasjon av gamle båtmotorer
Kirkekaffe
Ljåslått med langorv, demonstrasjon og konkurranse
Tautrekkekonkurranse

10.00 – 16.00 Herøy Marina
- salg av grillmat og skjærgårdspakke

10.30 – 16.30 Seløy Kystferie
- Opplevelsesturer til Sandsundvær og Ytterholmen

11.00 - Gudstjeneste og 50-års konfirmanttreff
- Herøy kirke

11.00 «Lastebilsjåføren Larry»
- barneforestilling
12.30 – Ingrid Evertsen
«Livet for øvrig»

14.00 – Auksjon
- Herøy Bygdesamling
- Trekning av Herøydagslotteriet

Med forbehold om endringer i programmet.
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Hovedkomiteen ønsker
å takke alle som er
med på å gjøre
Herøydagan
til en trivelig folkefest
Åpne serveringsteder:
Brygga:

11 – 23, torsdag 26.juni
11 – 22, fredag 27. juni
11 – 22, lørdag 28. juni
11 – 22, søndag 29. juni

Seløy Kystferie

12 - 22, fredag 28. juni
12 - 22, lørdag 28. juni
12 – 20, søndag 29. juni

Augustbryggo:

11.00 – 21.00 - alle dager

Herøydagskomiteen 2014

