Vår supersponsor
Marine Harvest er supersponsor for Herøydagan.
Besøk vår flotte stand i Herøyhallen lørdag og søndag, og bli kjent
med verdens ledende oppdrettsselskap.
De byr på konkurranser med flotte premier og
serverer smaksprøver av laks.

Våre hovedsponsorer

Kjære innbyggere og tilreisende
Nok et år har vi gleden av å presentere et allsidig program for Herøydagan.
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 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 får du
nyte musikk laget og framført av Geir Berglund og hans Garasjeband.
Fredag byr vi igjen på en tradisjonell kulturkveld med «gamle og nye» lokale stjerner.
Norges store komiker Øivind Blunck skal sammen med Norges store stemme Reidun
Sæther, musikere og dansere sørge for et fargesprakende og storslått show på lørdag.
Dette blir det største showet som noensinne er satt opp i Herøy og vi håper derfor at folk
kjenner sin besøkelsestid.
For barna tilbyr vi to barneforestillinger. PK Naturfag rocker!, kjent fra NRK Super får
du se og høre i barnebakken lørdag. Her blir det show med flammer og artige
eksperimenter!
På søndag blir det barneforestillingen «Dra til sjøs» i skolens aula.
I år har vi hentet Malin Arntsen fra Rødøy til å holde årets foredrag på søndag i skolens
aula. Se frem til et møte med en kvinne som rett og slett er ustoppelig, og ser på
ingenting som umulig.
På bygdesamlingen og båthavna og ellers rundt omkring blir det også stor aktivitet for
både voksne og barn.
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.
God fornøyelse!

Britt Anne Karlsen
Leder i foreningen Herøydagan

TORSDAG 23. JUNI

20.30 «Steike godt å vær te»
- Herøy skoles aula
- Geir Berglund & Garasjebandet
Geir Berglund har skrevet tekst og melodi til sangene, som har livet og
kjærligheten som gjennomgangstema, og da i vid forstand. Konserten
består av i alt 16 sanger fra rolige ballader til sanger inspirert av rock og
blues.

FREDAG 24. JUNI
18.00 Bekransning av fiskerbautaen
- Kirkegården

19.00 Kulturkveld
- Herøyhallen
- utdeling av kulturpris, næringspris og unge kunstneres pris
- presentasjon av Herøydagskunstner Eva Lillegaard
- underholdning av lokale og regionale utøvere

22.00 - 02.00 – Herøy Brygge
- Pubkveld med Svein Ove og Jarl Åge

Augustbrygga
-Rekeaften, bordbestilling tlf. 476 21 805

LØRDAG 25. JUNI
10.30 – 16.00 Herøyhallen
- åpen kafé, loddsalg
- kunst og salgsutstillinger
- aktiviteter for barn fra 11.00
- kulturelle innslag

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

Timeslotteri

11.00 – 16.00 Herøy Bygdesamling
- åpning kl. 11.00 med salg av rømmegrøt, vafler og kaffe
- utstilling om gamle vaffeljern med demonstrasjon og smaksprøver
- demonstrasjon av båtmotorer
- servering av nyrøkt sild og flatbrød
- omvisning i Herøy kirke kl. 14.30 med syngende guide
- utstilling om Sandsundværulykken
- speiderkarusell

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

Seløy Kystferie
- Turer «Ut i Øyan» kl. 12 og 15
- Utleie av vannscootere og kajakker

12.30 - Motorsykkelturer med Herøy MC-klubb
- Ved Herøyhallen

13.00 - FK Herøy/Dønna – Sømna
- Fotballkamp på Herøy stadion

15.00 – PK – Naturfag rocker!
- «Utescene» ved Herøy skoles barnetrinn
PK, fra den nye og spektakulære «Barn
ingen adgang» på NRK skal underholde
barna under årets dager.
I denne interaktive familieforestillingen
skal PK vise at naturfag rocker!
PK er alltid litt propell, tydelig begeistret,
digger å leke seg med naturfag og teste ut
ting som smeller, bråker og eksploderer.
Her blir det flammer og artige
eksperimenter! Midt oppi alt dette
garanteres det at både store og små lærer
noe nytt.
Programmet «Barn Ingen adgang» vant
Gullruten for beste nye programserie i
2014.
Showet passer like godt på et kulturhus
som på festival og like godt for voksne som
for barn.
Kan man drikke CO2?
PK gir deg svaret!

20.00 – Diva & The Beast
- Herøyhallen

Norges store komiker Øivind Blunck skal sammen med Norges store stemme
Reidun Sæther, musikere og dansere sørge for et fargesprakende og storslått
show i Herøyhallen. Dette blir den største satsingen noensinne og vi håper
derfor på mye folk i hallen.

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

SØNDAG 26. JUNI
10.30 – 16.00 - Herøyhallen
- åpen kafé, loddsalg
- kunst og salgsutstillinger
- aktiviteter for barn
- kulturelle innslag

Timeslotteri

11.00-16.00 Herøy Bygdesamling
- åpning kl. 11.00 med salg av rømmegrøt, vafler og kaffe
- utstilling om gamle vaffeljern med demonstrasjon og smaksprøver
- demonstrasjon av båtmotorer
- kl. 12.30, ljåslått og hesjing
- omvisning i Herøy kirke kl. 13.00 med syngende guide
- utstilling om Sandsundværulykken
- speiderkarusell

14.30 Tautrekking (lagskonkurranse)

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

Seløy Kystferie
- Turer «Ut i Øyan» kl. 12 og 15
- Utleie av vannscootere og kajakker

11.00 - Gudstjeneste og 50-års konfirmanttreff
- Herøy kirke

12.30 – Malin Arntsen
Fra Klokkergården i Rødøy
- Foredrag i Herøy skoles aula
«Ingenting er umulig - det umulige tar bare litt lengre tid»
Ordtaket har blitt et livsmotto for Malin Arntsen som er kjent fra
Klokkergården i Rødøy. Se frem til et møte med en kvinne som
rett sog slett er ustoppelig!

13.30 – «Dra til sjøs»
Musikkforestilling for barn i Herøy skoles aula
Dra til sjøs er ei engasjerende og underholdende forestilling for barn fra 4 år
og oppover som tar opp temaer som fremmedfrykt, mot til å være annerledes
og samhold på tross av forskjeller.
Forestillingen handler om venner & uvenner, pirater & havfruer.
Det er teatergruppa Teater Folk med utspring fra Vega som skal engasjere
ungene gjennom forestillingen.

15.00 – Litterær båtreise med Roy Jacobsen
til Åsvær og Skibbåtsvær
Forfatteren tar oss med til øyriket som danner kulissene til Jacobsens romaner ”
De usynlige” og ”Hvitt Hav”
- Avreise med Lovund skyss fra ferjeleiet på Flostad kl. 15.00
- En kombinasjon av kåseri og dialog med lesere om bord
- Kort historie om Skibbåtsvær
- Servering av fiskesuppe på Fiskarheimen
- Samtale med forfatteren
- Retur ca. kl. 20.30
- Pris: kr. 300,-per person, bindende påmelding: 977 333 70 / 750 68028

Våre delsponsorer

Øksningan

J. Arntsen AS

Herøy Slip &
Plastservice
Mosjøen

8850 Herøy

Herøy

Herøy

Sigurd Dahl ANS
Nord-Herøy
Herøy

Sandnessjøen
Rørservice
Torolv Kveldulvsons gate 46,
8800 Sandnessjøen

Herbo AS
8850 Herøy

Herøy Båtforening

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
«Steike godt å vær te»

Når

Sted

23. juni kl. 20.30

Herøy skoles aula

Kulturkveld

24. juni kl. 19.00

Herøyhallen

PK - Naturfag rocker!

25. juni kl. 15.00

Diva & The Beast
Foredrag med Malin Arntsen
Dra til sjøs - barneforestilling

25. juni kl. 20.00
26. juni kl. 12.30
26. juni kl. 13.30

Geir Berglund & Garasjebandet

Utescene ved
Herøy skole (barnetrinn)
Herøyhallen
Herøy skoles aula
Herøy skoles aula

Billettpris
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,kr. 400,kr. 150,kr. 100,-

Åpne serveringsteder:
Brygga
Alle dager
Fredag 24. juni (22.00-02.00)
Lørdag 25. juni (22.00-02.00)

Seløy Kystferie

Lørdag 25. juni (22.00-02.00)

Ruen Thairestaurant
Alle dager

11.00 – 23.00
Pubaften med Svein Ove og Jarl Åge
Sommerdans med Dori Famous
Pubaften
10.00 – 20.00

Augustbryggo
Alle dager
Fredag 24. juni

11.00 – 23.00
Rekebuffet (bordbestilling 476 21 805)

Les mer om arrangementene på
www.heroydagan.no

Med forbehold om endringer i programmet.

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

Fra venstre: Alexander Moe, May-Britt Ebbesen, Mariann Lundestad, Johnny
Birger Hanssen, Svein Lundestad, Britt Anne Karlsenog Gerd Sjåvik. Kirsti
Karlsen og Gunn Dahl var ikke til stede da bildet ble tatt.

