Vår supersponsor

Marine Harvest er supersponsor for Herøydagan.
Besøk vår flotte stand i Herøyhallen lørdag og søndag, og bli kjent
med verdens ledende oppdrettsselskap.
Vi byr på konkurranser med flotte premier og serverer smaksprøver
av laks tilberedt av Jon Aga fra Vega Havhotell.

Våre hovedsponsorer

Velkommen til Herøydagan
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 vil du få
nyte et bredt utvalg av sangene til vår alles Hans Inge Fagervik, og fredag byr vi
igjen på en kulturkveld med et bredt utvalg av lokale stjerner.
Nasjonale navn har vi også funnet plass til og vi gleder oss til konsert med Jonas
Fjeld og band på lørdag. En artist med mange sangskatter og med fokus på norske
tekster. Tekster som blottlegger en personlig og følsom artist. En artist av meget
høy kvalitet.
Vi prøver i stor grad å satse på barn og ungdom. Ikke alltid like lett, men vi
prøver. I år blir det skumparty for de unge, barneshow med Dori Famous og et
gedigent hoppeslott å boltre seg i for de små. Jungelskogen og Blekka byr på
mange spennende opplevelser.
Søndag og siste dag av Herøydagan byr vi på en spennende konsert rett etter
gudstjeneste og innsettelse av ny prest i Herøy kirke. Vi har hentet folkemusikere
fra norgeseliten til Herøy, som i samarbeid med lokale artister vil gi oss en
minnerik avslutning.
På bygdesamlingen skjer det også mye med blant annet foredrag, utstillinger,
gamle båtmotorer, ljåslått, tautrekking og auksjon.
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 økonomisk støtte. Tusen
takk!
Vi vil også nevne 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 2015
Britt Anne Karlsen
Leder i foreningen Herøydagan

TORSDAG 25. JUNI

18.00 «Tributkonsert» for Hans Inge Fagervik
- Herøy skoles aula
- Alf Knutsen, Sten Even Holstad m/flere
- lokalt kor og solister

20.00 «Tributkonsert» for Hans IngeFagervik
- Herøy skoles aula
- Alf Knutsen, Sten Even Holstad m/flere
- lokalt kor og solister

FREDAG 26. JUNI
«Skumparty» ved Herøy skole
- Kl. 17.00 – 18.00 for barn i alderen 4. – 7. klasse
- Kl. 20.30 – 23.00 for ungdom fra 8. klasse

17.00 «Vernissage» i fjøsen på Bygdesamlinga
- Herøydagskunstner Hanne J. Kondziella åpner sin utstilling
- musikalske innslag
- enkel servering

19.00 Kulturkveld i Herøyhallen
- utdeling av kulturpris og næringspris
- Herøydagskunstner Hanne J. Kondziella
- underholdning av lokale og
regionale utøvere

LØRDAG 27. JUNI
10.30 – 16.30 Herøyhallen
- åpen kafé, loddsalg
- kunst og salgsutstillinger
- aktiviteter for barn
- kulturelle innslag

Timeslotteri

Herøy Bygdesamling
11.00 - Åpning, servering av kaffe og vafler
12.00 - Åpning av utstillingen
«Livet, Kjærligheten og Døden»
12.00 - demonstrasjon av båtmotorer
12.30 - servering av nyrøkt sild og flatbrød
14.30 - omvisning i Herøy kirke
16.00 - omvisning i båtnaustet
- Utstilling om gamle sykler
- Speiderkarusell

10.30 - 16.30 Herøy Marina
- salg av grillmat og skjærgårdspakker

12.00 Seløy Kystferie
- Havørnsafari og havsafari «Ut i Øyan»

13.00 - Motorsykkelturer med Herøy MC-klubb
- Ved Herøyhallen

15.00 - Dori Famous Barneshow
- «Akebakken» ved Herøy skoles barnetrinn

20.00 – Jonas Fjeld m/band
- Herøyhallen

22.00 - 02.00 – Herøy Brygge
- Dori Famous spiller opp til dans

SØNDAG 28. JUNI
10.30 – 16.00 - Herøyhallen
- åpen kafé, loddsalg
- kunst og salgsutstillinger
- aktiviteter for barn
- kulturelle innslag

Timeslotteri

Herøy Bygdesamling
11.00
12.00
13.00
14.30
15.00

Kaffe og vaffelsalg
Demonstrasjon av båtmotorer
Ljåslått og hesjing
Tautrekkekonkurranse
Auksjon

10.30 – 16.00 Herøy Marina
- salg av grillmat og skjærgårdspakke

12.00 Seløy Kystferie
- Havørnsafari og havsafari «Ut i Øyan»

11.00 - Gudstjeneste og 50-års konfirmanttreff
- Herøy kirke

13.00 – «Fra Bach til Bremnes»
- Konsert i Herøy kirke
Medvirkende:
Ragnhild Sjåvik Stokbakken - sang
Johnny Birger Hanssen – gitar
Kristin Gravaune – torader og akkordeon
Andreas Bjørkås – fele
Jan Kåre Bjørkås – fele
Sverre Bjørkås - fele

15.00 – Auksjon
- Herøy Bygdesamling

Med forbehold om endringer i programmet.

Våre delsponsorer

Seløy Sjøfarm AS
Seløy
8850 Herøy

Øksningan

Herøy Servicebåt AS

Herøy Slip &
Plastservice
Mosjøen

8850 Herøy

HERØY

Sigurd Dahl ANS
Nord-Herøy

Sandnessjøen
Rørservice
Torolv Kveldulvsons gate 46,
8800 Sandnessjøen

Herøy

Herøy

Herbo AS
8850 Herøy

I tillegg er det også mange flere bedrifter som støtter oss med gevinster.
Tusen takk til dere alle.

Billetter
Billetter forhåndsselges på Mix Herøy (kiosken) og på Billettservice.

Arrangement
Tributekonsert for
Hans Inge Fagervik
Tributekonsert for
Hans Inge Fagervik

Når

Sted

25. juni kl. 18.00

Herøy skoles aula

25. juni kl. 20.00

Herøy skoles aula

Kulturkveld

26. juni kl. 19.00

Herøyhallen

Dori Famous Barneshow

27. juni kl. 15.00

Jonas Fjeld m/band
«Fra Bach til Bremnes»
kirkekonsert

27. juni kl. 20.00

Uteområdet på
barnetrinnet ved Herøy
skole
Herøyhallen

28. juni kl. 13.00

Herøy kirke

Åpne serveringsteder:
Brygga

11 – 23, torsdag 25. juni
11 – 23, fredag 26. juni
11 – 02, lørdag 27. juni
11 – 23, søndag 28. juni

Seløy Kystferie

Se egen annonsering

Augustbryggo

11.00 – 21.00 - alle dager

Les mer om arrangementene på
www.heroydagan.no

Billettpris
kr. 200,- for voksne
kr. 100.- for barn
kr. 200,- for voksne
kr. 100,- for barn
kr. 150,- for voksne
kr. 100,- for barn
kr. 400,- for familie
(2 voksne og 2 barn)
kr. 100,- for voksne
barn gratis
kr. 400,Kr. 150,-

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

Fra venstre: Gerd Sjåvik, Svein Lundestad, Gunn Dahl, Johnny Birger Hanssen,
Mads Knutsen, Mariann Lundestad, Kirsti Karlsen, Britt Anne Karlsen og
May-Britt Ebbesen

