Vår supersponsor

Våre hovedsponsorer

Herøydagskomitéen
Bak fra venstre: Bjørn Håland, Jan Tore Theimann, Svein Lundestad,
Alexander Moe, Johnny Birger Hanssen
Foran fra venstre: Britt Anne Karlsen, Kirsti Karlsen, Mariann
Lundestad, Gerd Sjåvik, Gunn Dahl og May-Britt Ebbesen.

Kjære innbyggere og tilreisende
Også i år har vi gleden av å presentere et allsidig program for Herøydagan.
Som alltid er årets Herøydager forankret i Herøys historie, vår unike natur og
Herøys fantastiske dugnadsånd og giverglede. Vi er stolte over å være
herøyfjerdinger og for oss er ingenting umulig når vi står samlet!
Vi satser sterkt på lokale krefter for å vise de kvaliteter vi har nært oss. På torsdag
vil Jon Ove Ottesen holde foredraget «Lord Armistead og Skibbåtsvær fiskerheim»
ispedd musikalske godbiter av det store sangtalentet Øyvind Ottesen.
Fredag byr vi på en tradisjonell kulturkveld med prisutdelinger og lokale stjerner.
Kveldens program bindes sammen av Kristian Fr. Figenschow.
Lørdag arrangeres det tradisjonsrike landeveisløpet Solheim Rundt. I år håper vi
på rekordstor deltagelse. For barna byr vi på tryllekonsert i Herøy skoles aula.
Knut Harald Sommerfeldt underholder store og små med musikk, eventyr, trylling
og en god dose humor. Kvelden avsluttes med den populære artisten Henning
Kvitnes i Herøyhallen.
Til alle strikkeinteresserte; Selveste designerduoen Arne & Carlos kommer til
Herøy. De byr på seg selv og sitt inspirasjonsforedrag med fokus på strikking. Det
passer også godt i år at Rita Hjelmseth med sin lidenskap for strikking og husflid
er årets Herøydagskunstner.
På bygdesamlinga og båthavna og ellers rundt omkring blir det også stor aktivitet
for både voksne og barn.
Viktige årsaker til at vi også i år kan holde høy kvalitet på årets program, 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 alle rydder opp etter seg, både
ute og inne. Årets oppfordring blir å sette bilen heime. Dersom du må ha bilen
med, ber vi dere følge skilt og kart over parkeringsmuligheter. Unngå parkering på
private områder.
God fornøyelse!
Britt Anne Karlsen
Leder i foreningen Herøydagan

TORSDAG 22. JUNI
19.00 «Lord Armistead og Skibbåtsvær»
Herøy skoles aula
- Jon Ove & Øyvind Ottesen

Spennende foredrag krydret med
musikalske godbiter av det store
sangtalentet Øyvind Ottesen.

Jon Ove Ottesen

FREDAG 23. JUNI
18.00 Blomsternedleggelse på fiskerbautaen og
minnesmerke for Sandsundværulykken
- Kirkegården

19.30 Kulturkveld
- Herøyhallen
- utdeling av kulturpris, næringspris og
unge kunstneres pris
- Kristian Fr. Figenschow jr.
- presentasjon av Herøydagskunstner
Rita Hjelmseth
- underholdning av lokale og
regionale utøvere

Kristian Fr. Figenschow jr.

22.00 - 02.00 – Herøy Brygge
- Pubaften

Rita Hjelmseth

LØRDAG 24. JUNI
10.30 – 16.30 Herøyhallen
- åpen kafé, loddsalg
- kunst og salgsutstillinger
- aktiviteter for barna fra kl. 11.00
- kulturelle innslag

Timeslotteri

10.30 Solheim rundt/Flostad rundt
- landeveisløp
- oppvarming (Zumba) fra 10.15 med Siv Hestmark

11.00 – 18.00 Herøy Bygdesamling
11.00 - åpning med salg av rømmegrøt, vafler og kaffe
12.00 - utstilling om kaffe, med demonstrasjon og smaksprøver
- (kåseri, kaffebrenning, bålkaffe)
- speiderkarusell
12.30 - utstilling av strikkearbeider. Herøy Husflidslag i samarbeid med Herøydagan
13.00 - demonstrasjon av båtmotorer og prøvekjøring av Porche og Gråtass
14.30 - omvisning i Herøy kirke med syngende guide
15.30 - omvisning i båtnaustet (seiling av «Enigheten»?)

10.00 - 16.00 Herøy Marina
- salg av grillmat og skjærgårdspakker
- kjøring med Elias-båter

14.00 Turer «Ut i Øyan» av Seløy Kystferie
- avgang fra Herøy Marina (småbåthavna)

12.30 Motorsykkelturer med Herøy MC-klubb
- ved Herøyhallen

15.00 Knut Harald Sommerfeldt
tryllekonsert for barn og voksne
- Herøy skoles aula
Dette blir en unik kombinasjon av trylling
og musikk, et annerledes trylleshow og en
utradisjonell konsertopplevelse.
Det blir fengende musikk, eventyr,
trylling og en god dose humor for store og
små! Knut Harald Sommerfeldt
kombinerer musikk, magi og humor.

Gratis skumparty i ballbingen ved Herøy skole
- samarbeid mellom Utstyrsbanken og Herøy ungdomsklubb
- 16.30 – 18.30 Barn fra 5 – 11 år
- 18.00 – 19.30 Barn fra 12 år og oppover

20.00 Henning Kvitnes
- Herøyhallen

Henning Kvitnes er en av landets mest populære artister i sin sjanger,
og har i en årrekke stått for den ene landeplagen etter den andre.

22.00 - 02.00 – Herøy Brygge
-Nilsen Southern Harmony spiller opp til sommerdans

SØNDAG 25. JUNI
10.30 – 16.00 - Herøyhallen
- åpen kafé, loddsalg
- kunst og salgsutstillinger
- aktiviteter for barn
- kulturelle innslag

Timeslotteri

11.00-16.00 Herøy Bygdesamling
11.00 - åpning med salg av rømmegrøt, vafler og kaffe
12.00 - utstilling om kaffe, med demonstrasjon og smaksprøver
- utstilling av strikkearbeider og salgsutstilling av Herøy Husflidslag
- salg av nyrøkt sild
13.00 - ljåslått og hesjing
- demonstrasjon av båtmotorer
- demonstrasjon av «taugogn» (reperbane) med Petter Flæsen

14.00 Tautrekking (lagskonkurranse)

10.00 – 16.00 Herøy Marina
- salg av grillmat og skjærgårdspakker
- kjøring med Elias-båter

12.00 - Turer «Ut i Øyan» av Seløy Kystferie

12.00 - Gudstjeneste og 50-års konfirmanttreff
- Herøy kirke
- Hans Inge Fagervik og elever fra kulturskolen deltar

12.00 – Arne & Carlos
- Strikkekafé og foredrag i Herøy skoles aula
Strikkekafé og inspirasjonsforedrag med fokus
på strikking der de forteller historien om
hvordan de jobber, henter inspirasjon og hva
de gjør. En del av foredraget handler om
restgarn, men det handler også om farger,
inspirasjon til strikking, hekling og broderi.

Våre delsponsorer

Mosjøen

Sigurd Dahl ANS
Nord-Herøy

Herbo AS

Herøy Båtforening

8850 Herøy

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

Billetter
Billetter forhåndsselges på Mix Herøy (kiosken) og Ticketmaster.
Arrangement
«Lord Armistead og
Skibbåtsvær»
Jon Ove og Øyvind Ottesen

Når

Sted

22. juni kl. 19.00 Herøy skoles aula

Billettpris
kr. 200,- for voksne
kr. 100.- for barn

Kulturkveld

23. juni kl. 19.30 Herøyhallen

kr. 150,- for voksne
kr. 100,- for barn
kr. 400,- for familie
(2 voksne og 2 barn)

Tryllekonsert
Knut Harald Sommerfeldt
Henning Kvitnes
Arne & Carlos

24. juni kl. 15.00 Herøy skole aula

kr. 100,-

24. juni kl. 20.00 Herøyhallen
25. juni kl. 12.00 Herøy skoles aula

kr. 350,kr. 250,-

Åpne serveringsteder:
Brygga
Åpent alle dager
Buffét (lørdag og søndag)

11.00 – 23.00
13.00 – 18.00

+ pølse m/chips, hamburger- og pizzameny og fiskesuppe

Fredag 23. juni (22.00-02.00)

Pubaften

Lørdag 24. juni (22.00-02.00)

Sommerdans med Nilsen Southern Harmony

Ruen Thairestaurant
Torsdag 22. juni

13.00 – 20.00

Fredag 23. og lørdag 24. juni
- buffét

16.00 – 20.00

Augustbryggo
Åpent alle dager

11.00 – 23.00

Matservering a la carte

13.00 – 19.00

Stor Herøydagsbuffét (søndag)

13.00 – 19.00

Parkering

Vi oppfordrer samtidig flest mulig til å sette bilen hjemme
og enten bruke beina eller sykkel.
Les mer om arrangementene på
www.heroydagan.no
Med forbehold om endringer i programmet

