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VELKOMMEN TIL VEGA!
Her skal det være godt å bo, vokse 
opp og bli gammel. Og det 
skal være hyggelig å komme 
på besøk. Vi som bor her 
 setter pris på alle muligheter 
som naturen gir oss til 
 opplevelser og avkobling. 
Det deler vi gjerne med alle 
som kommer innom. Enten du 
kommer som turist eller lurer 
på om du vil slå deg ned her, er du 
velkommen til å ta del i samfunnslivet.  
Du kan gjerne ta kontakt med meg, eller 
 administrasjonen i kommunen.

Andre Møller
Ordfører Vega

VEGADAGAN 2019
Velkommen til 10 døgn med musikk, teater, 
kunst,  litteratur og storslåtte naturopplevelser 
på verdensarvøya Vega. Vegadagan har verdens 
vakreste scene i kulturlandskapet – noe vi aktivt 
tar i bruk under sommerens program; kan vi 
friste med kajakk-konsert til sjøs ute i øyan, eller 
hva med en tidsreise tilbake til middelalderen 
med hulekonsert i Gullsvågsfjellets “steinkirke”?

I fjor ble Vegadagan UNG lansert for første gang 
– et eget program AV og FOR ungdom. Denne 
“festivalen i festivalen” vokser videre, og et et 
spennende og variert program er satt sammen 
for sommeren. Snu programheftet for å les mer. 

Årets Vegadagantrubadur er en av 
våre viktigste visekunstnere – 
dobbelt Spellemannsprisvinner 
Tonje Unstad! Tonje kommer til 
å spille en rekke konserter på 
flere steder under Vegadagan, 
både for barn og voksne.

Velkommen til Vegadagan 2018!
Styret 
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  Musikk

JONAS FJELD
Jonas Fjeld har over 
et langt liv som 
band leder, låt skriver 
og omreisende 
musiker vært en av 
våre mest erfarne og 
respekterte artister. 

Hans oppriktighet, at 
håndverket er rene 
 følelser og strippet for 
fakter og fjas, har gjort 
at mange setter Jonas 
Fjeld på lista over sine 
mest folkekjære artister. 
Utad en sjenert fyr fra 
Drammen, en som trives 
best i skyggefulle partier 
og helst med en kald Aass 
øl i hånda. Men gi han en 
gitar og en mikrofon så 
vokser selvbildet som en 
tordensky. For å si det 
med en litt heldig om-
skrevet betydning av en 
av hans låter. Og Gud var 
i godlune den dagen han 
skapte stemmen på denne 
gutten fra et utpreget 
arbeidersamfunn nær 
Drammens havn. 

Jonas Fjeld har kommet 
dit han er som en folkets 
favoritt gjennom å turnere 
Norge på kryss og tvers 
i snart 50 år. Slik som 
Johnny Cash bruker han 
alderen og erfaringen til 
stadig å gjøre seg aktuell 
og vanskelig å komme 
utenom. Det er jo det livet 
handler om. Å finne frem 
til det tidløse i en sang 
som publikum aldri vil 
 legge bort, som berører. 
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Som han har gjort det 
med «Engler i sneen», 
«Sett bagen fra deg» 
og «Drammen i regn», 
eller på engelsk med 
«When morning comes 
to  America» som han 
gjorde sammen med Eric 
 Andersen og Rick Danko 
fra The Band på 90-tall-
et, for å ta et lite utvalg. 
En hardt arbeidende 
turne-artist som med 
enkle fakter, en uslitelig 
kjærlighet til låtskriver- 
tradisjonen og en jovial 
utstråling lar seg enkelt 
beskrive med ett eneste 
ord: EKTE.

JULI

21
Kl 19:30
Vega Kirke
Bill. kr 350,-



 Musikk 

TONJE 
 UNSTAD
Tonje Unstad 
er  endelig 
tilbake med 

nye barnesanger, 
denne  gangen i et show 
hvor vi stuper rett ned i 
havet og møter sjøstjerner, 
børstemakk og rare maneter. En fæl og 
berykta sjørøver seiler rundt på havets 
bunn, og tang og tare skjuler glitren-
de hemmeligheter. Etter mange år på 
veien med kritikerroste “Mygga og Flua”, 
kommer nå et nytt og spennende show 
bygget på Unstads nyeste barneplate 
og med sanger og overraskelser som vil 
forundre og more barn i alle aldre i lang 
tid fremover.
Kl.: 15.30. Sted: Verdensarvsenteret. 
Bill.: 100,-

JULI

17

KAMMERMUSIKK  
I HESTVIKEN
I år presenterer vi to av de mest 
monumentale verkene skrevet 
for pianotrio: Brahms’ første 

trio op. 8 og Shostakovich’ andre trio op. 
67. Førstnevnte, det eneste verket av 
den notoriske selvkritiske  komponisten 
som fortsatt eksisterer i en original og 
en revidert utgave. Det er den siste, 
skrevet 35 år senere, som fremføres; 
det blir et møte mellom musikken til den 
unge, fremadstormende komponistspiren 
og den modne og erfarne mesteren. 
 Shostakovich sin trio - skrevet under 
andre verdenskrig og dedisert til en god 
venn som nettopp hadde gått bort - er et 

rikt og multidimensjonalt verk, pre-
get av sin samtid, fylt av bomber 

og granater, ironi og 
russisk patos. Med-
virkende:  Jonas 
Østervold, fiolin 
Karin Hannisdal, 
cello Eirik Haug 
Stømner, piano. 

Kl.: 20.00. 
Sted: Hestviken. 

Bill.: 200,-

JULI

12

BARNEKONSERT

TOVE BØYGARD
Tove Bøygard har gitt oss et av de mest 
ettertenksomme og vakreste albumene i 
år: “Jord”, er nærmest et konseptalbum 

der elementet jord går igjen som en rød tråd. 
Her er tanker rundt å flytte hjem til småbruket i 
Hallingdal, en hyllest til en far som småbruker og 
fabrikkarbeider, ei undring over den voksende 
egoismen på den rike delen av jordkloden, et 
sjelsettende møte med den omreisende som 
ildner til grasrot- og klassekamp, en fortelling om 
bygde dyrets knugende grep, om vår streben etter 
jordisk lykke og aldri bli helt fornøyd og om den 
største og altoppslukende leiken – kjærleiken!

Tove hadde sine år i pønkband på Blitz, og tar med 
seg denne befriende  energien i flere av låtene sine. 
Som Tove selv sier det: «Visu og pønk går ut på 
akkurat det sama; tre grep og sanningi midt i 
trynet!»

Med seg har hun et stjernelag av musikere;  
Jørun Bøgeberg på bass, Freddy Holm på gitar og  
Eivind Kløverød på trommer.  
Kl.: 19.30. Sted: Vega kirke. Bill.: 250,-

JULI

14



  Musikk

BARNEKONSERT

BIRGITTE SOOJIN - TRIO
Den norske jazzvokalisten 
Birgitte Soojin, opprinnel-
ig fra Sør-Korea, med base i 
 København, er ukjent for mange 

her i Norge. Men, den tre ganger dansk 
grammy -nominerte sangeren har sikret 
seg en posisjon blant de mest anerkjente 
vokalister på den danske jazzscene. 
 Under Vegadagan gjør hun hele tre 
opptredener, i svært varierte  settinger; 
18. juli på Sundsvoll, 19. juli på ka-
jakk-konsert og 21. juli i Jazzguds-
tjeneste i Vega kirke. Debutalbumet 
Hi-Lo fra 2011 ble skamrost og førte til 
hennes første Grammy-nominasjon. I 
2015 produserte hun og ga ut to album 
på en gang; Swing Low, med nord-
iske folketoner og negro spirituals – et 
samarbeid med den danske bassisten 
Hugo Rasmussen og Put the blame on 
me – en hyllest til Elvis Presley. Hennes 
siste utgivelse Pergitte mottok strålende 
kritikker og ble nominert til årets beste 
jazzvokalalbum i Danish Music Awards. 

Vi håper så mange som mulig 
vil stifte nærmere bekjent-

skap med denne fantas-
tiske jazzvokalskatten 
i sommer; til sjøs – i 
strandkanten – eller i 
Guds hus!

QUINTUS
Quintus  startet 
opp som en 
tradisjonell 
messingkvin-

tett, etter hvert supplert 
med trommer. De spiller 
rytmisk musikk med 
egne arrangementer basert 
på folkemusikk fra hele verden. 
 Bandet ankommer Vegadagan sjøveien 
i sommer! Spillende på flåte fra Nes 
kan publikum følge bandet til fots 
langs strandkanten eller i kajakk til sjøs, 
til de går i land ved Verdensarv senteret 
og gir oss en konsert fylt av fantasifulle 
sprell, glede og stor entusiasme. Bandet 
består av Lasse Leo Ehn –  Trommer, 
Bjørn Erik Heggli – Trompet/Flygelhorn, 
 Steffen Granly – Tuba/Sousafon, Elis-
abeth Fossan – Trombone, Anders Bast – 
Saxofoner, Morten Schrøder – Trompet/
Flygelhorn. Kl.: 20.30. Sted: Verdens-
arvsenteret. Bill.: 200,-

JULI

18  
19 21

JULI

19

STORBAND + TONJE UNSTAD + BIRGITTE SOOJIN
Den tradisjonelle Sundsvollkonserten markerer avslutningen på fire dagers 
storbandseminar under Vegadagan. Vi gleder oss til trippelkonsert på Vegas – ja 
 kanskje Norges – vakreste scene, med  magiske Søla som naturlig scenekulisse, 
med storband, Vegadagantrubadur Tonje Unstad og jazzsangerinnen Birgitte 

 Soojin med sin trio. Fyll piknikkurven og bli med oss inn i  sommernatten, dette blir  magisk! 
Kl 19.00. Sted: Sundsvoll. Buss t/r via Nes, avg. Gladstad kl 18.30. Bill.: 200,-

JULI

18

STEINHULEKONSERT 
MED KYRRE EVJENTH SLIND
Gjør deg klar til en reise tilbake 
i tid da vi inviterer til steinhule-
konsert i “Steinkirka” med gre-

goriansk sang og lutt med artisten 
Kyrre Slind. Slind har studert 

tidlig kristen europeisk sang 
ved Universitetet i Paris, og 
har lovet oss en sjanger-
overskridende og aktualisert 
tilnærming til repertoaret. 
Kl.: 21.00. Sted: Oppmøte 

på Trøan. Bill.: 200,-

JULI

20
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JULI

12  FREDAG
17.00  | OFFISIELL ÅPNING. Sted: Museumshagen    
Musikk, bobler i glasset og lett bevertning. 

19.00 | ÅPNINGSKVELD VEGADAGAN UNG 
Sted: Harry.  

20.00 | KLASSISK KONSERT
Sted: Hestviken. Bill.: 200,-

17.00 | UTSTILLINGSÅPNING MELLOM GRÅSTEIN OG HAV   
Årets gjestekunstnere Tine Charlotte Skaanes, Ida 
Westberg, Hannah Mjølsnes, Inga Skålnes og Eva 
Ballo. Sted: Museumshagen.

JULI

13  LØRDAG
18.00 | BOKBAD – INGA NÆSS OG PER ANDERS TODAL
Sted: Verdensarvsenteret. Bill.: Gratis.

13.00 | MOTESHOW OG UTSTILLINGSÅPNING  
– KREATIVT GJENBRUK VEGA 
Sted: Verdensarvsenteret.
13.00 | UTSTILLINGSÅPNING SYERSKEN I TRASTEVERE   
Kari Steihaug. Sted: Verdensarvsenteret.
24H    | UTSTILLING MELLOM GRÅSTEIN OG HAV 
Sted: Flere steder, følg med på Facebook.

JULI

14  SØNDAG
20.00 | TOVE BØYGARD
Sted: Vega Kirke. Bill.: 250,-

11.00 | OPPSTART TEATERCAMP 
Sted: Studio Vega, Vika. (Tre dager)  

10-19 | UTSTILLING KREATIVT GJENBRUK VEGA     
Sted: Verdensarvsenteret.
10-19 | UTSTILLING SYERSKEN I TRASTEVERE 
Kari Steihaug. Sted: Verdensarvsenteret.
24H    | UTSTILLING MELLOM GRÅSTEIN OG HAV 
Sted: Flere steder, følg med på Facebook.

JULI

15  MANDAG
16.00 | OPPSTART STORBANDSEMINAR
Sted: Skolen. (Fire dager)

10-19 | UTSTILLING KREATIVT GJENBRUK VEGA     
Sted: Verdensarvsenteret.
10-19 | UTSTILLING SYERSKEN I TRASTEVERE 
Kari Steihaug. Sted: Verdensarvsenteret.
24H    | UTSTILLING MELLOM GRÅSTEIN OG HAV 
Sted: Flere steder, følg med på Facebook.

19.00 | KOKKA I UTVÆRET + ET ÅR I ØYAN 
Sted: Verdensarvsenteret. Bill.: 300,-

JULI

16  TIRSDAG
20.30 | BACALAOAFTEN MED TONJE UNSTAD
Baccalao og Vegadagtrubadur. 
Sted: Igerøy. Bill.: 300,- (påmelding turistinfo.)

11-15 | OPPSTART KUNSTVERKSTED FOR BARN 
Bill.: 300/100,- (Tre dager)
11.00 | MEDIEVERKSTED Sted: Harry Café     

10-19 | UTSTILLING KREATIVT GJENBRUK VEGA     
Sted: Verdensarvsenteret.
10-19 | UTSTILLING SYERSKEN I TRASTEVERE 
Kari Steihaug. Sted: Verdensarvsenteret.
24H    | UTSTILLING MELLOM GRÅSTEIN OG HAV 
Sted: Flere steder, følg med på Facebook.

18.00 | AVSLUTNINGSFORESTILLING TEATERCAMP 
Sted: Studio Vega, Vika. Bill.: 100,-  

JULI

17  ONSDAG
15.30 | TONJE UNSTAD - BARNEKONSERT 
Sted: Verdensarvsenteret. Bill.: 100,-
19-23 | TUR TIL HYSVÆR 
Med Vegadagtrubaduren Tonje Unstad.
Sted: Båt, Nes. Bill.: 750,- (påmelding turistinfo.)
18.00 | CHRIS ABOLADE  
Sted: Folkets hus. Bill.: 100,-  

11-15 | KUNSTVERKSTED FOR BARN
11.00 | MEDIEVERKSTED 
12-13 | TRADISJONSMAT MED VRI - LUNSJSERVERING
Sted: Verdensarvsenteret. Bill.: 200,-
Påmelding: manolo@verdensarvvega.no (frist 7/7)
13.30 | BOTANISK/GEOLOGISK VANDRING, GURISTRAUMEN
m/marinbiolog Mona  Gilstad. Bill.: 100,-

MUSIKK KUNNSKAP &
AKTIVITETER KUNST TEATER         
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10-19 | UTSTILLING KREATIVT GJENBRUK VEGA     
Sted: Verdensarvsenteret.
10-19 | UTSTILLING SYERSKEN I TRASTEVERE 
Kari Steihaug. Sted: Verdensarvsenteret.
24H    | UTSTILLING MELLOM GRÅSTEIN OG HAV 
Sted: Flere steder, følg med på Facebook.

JULI

18  TORSDAG
17.00 | SOMMERTREFF FOR ELDRE 
(Vega pensjonistforening) Sted: Samfunnshuset.
16-19 | AKTIVITETSDAG, KONSERT DJ ELISABETH  
Sted: Fotballbanen.
19.00 | STORBAND + TONJE UNSTAD + BIRGITTE SOOJIN
Ta med piknikkurv og kontanter til billetten. 
Sted: Sundsvoll. Buss t/r via Nes. 
Avg. Gladstad kl 18.30. Bill.: 200,-/250,- m/buss.

11.00 | MEDIEVERKSTED Sted: Harry Café  

10-19 | UTSTILLING KREATIVT GJENBRUK VEGA     
Sted: Verdensarvsenteret.
10-19 | UTSTILLING SYERSKEN I TRASTEVERE 
Kari Steihaug. Sted: Verdensarvsenteret.
24H    | UTSTILLING MELLOM GRÅSTEIN OG HAV 
Sted: Flere steder, følg med på Facebook.

JULI

19  FREDAG
17.00 | KAJAKK-KONSERT MED BIRIGTTE SOOJIN
Sted: Til sjøs! Oppmøte på Verdensarvsenteret, og 
felles padling til hemmelig sted. Bill.: 500,-/100,-
20.30 | QUINTUS
Sted: Verdensarvsenteret. Bill.: 250,-
23.00 | KVELDSJAM
Sted: Folkets hus, puben.

11-16 | KYSTENS DAG Sted: Vegstein
13.00 | ARKEOLOGISK VANDRING
Med Per Morten Gullsvåg. M/smaksprøver.
Sted: Oppmøte Sundsvoll. Bill.: 100,-

10-19 | UTSTILLING KREATIVT GJENBRUK VEGA     
Sted: Verdensarvsenteret.
10-19 | UTSTILLING SYERSKEN I TRASTEVERE 
Kari Steihaug. Sted: Verdensarvsenteret.
24H    | UTSTILLING MELLOM GRÅSTEIN OG HAV 
Sted: Flere steder, følg med på Facebook.

JULI

20  LØRDAG
21.00 | KYRRE SLIND - GREGORIANS SANG OG LUTT 
Sted: “Steinkirka” Gullsvåg. Oppmøte på Trøan.
Bill.: 200,-
22.00 | HALLFEST
Sted: Plasthallen. Bill.: 250,- (www.hoopla.no) / 
300,- (i døra)

11.00 | SØRBØGDSFESTIVAL Sted: Eidem.

10-19 | UTSTILLING KREATIVT GJENBRUK VEGA     
Sted: Verdensarvsenteret.
10-19 | UTSTILLING SYERSKEN I TRASTEVERE 
Kari Steihaug. Sted: Verdensarvsenteret.
24H    | UTSTILLING MELLOM GRÅSTEIN OG HAV 
Sted: Flere steder, følg med på Facebook.

JULI

21  SØNDAG
11.00 | JAZZGUDSTJENESTE - BIRGITTE SOOJIN TIO
Sted: Vega kirke.
19.30 | JONAS FJELD
Sted: Vega kirke. Bill.: 350,-

10-19 | UTSTILLING KREATIVT GJENBRUK VEGA     
Sted: Verdensarvsenteret.
10-19 | UTSTILLING SYERSKEN I TRASTEVERE 
Kari Steihaug. Sted: Verdensarvsenteret.
24H    | UTSTILLING MELLOM GRÅSTEIN OG HAV 
Finissage med kunstnerduoen kvae&bark.
Sted: Flere steder, følg med på Facebook.



JULI

19

KONSERT I VEGAØYAN VERDENSARV FRA KAJAKK  
MED BIRGITTE SOOJIN TRIO
Vil du være med på sommerens desidert 
mest originale konsert? Vi kan love deg den 
ultimate kombinasjonen av fysisk aktivitet, 
storslått naturopplevelse og musikk når vi 
inviterer til kajakk-konsert med Birgitte 
Soojin Trio!

Mange husker den konserten på Gullsvågsfjellet i fjor 
725 moh – i sommer går vi motsatt vei, helt ned til 
havoverflaten ute i øyan i Vegas og Verdensarvens 
skjærgård. I samarbeid med Vega kajakk-klubb og 
Adventure Vega arrangerer vi jazz til sjøs –  konsert 
fra kajakk! Skal du oppleve konserten må du padle 
dit selv og nyte musikken fra sjøen. Dette blir 
 garantert en helt spesiell og magisk opplevelse!

Oppmøte kl 17.00: Havna til Vegaøyan Verdens-
arvsenter. Vi padler sammen ut til konsert-
stedet. De som vil, kan lenke seg sammen under 
 konserten. Turen vil ledsages av kyndige padlere.

Billetter inkl. kajakk og utstyr: 500,- 
(+ lunsj/drikkepakke: 200,-)
Bestill: post@adventurevega.no
Tlf.: 95 97 36 16

Kun billett, egen kajakk: 150,- 
Bestill billett på: vegadagene.hoopla.no/sales/kajakk-konsert

 Musikk    Kunnskap & aktiviteter

BOKBAD MED INGA NÆSS OG PER ANDERS TODAL 
Vi har vært så heldige å få til et møte mellom Inga Næss (“Landet 
som ikke er”) og Per Anders Todal (“Havlandet”) – to forfattere som 
på hver sin måte har arbeidet og skrevet mye om Norges kys tkultur 
og havet vårt. Vi ser frem til en spennende og lærerik samtale 

med dette som bakteppe – bokstavelig talt – med utsikt ut i havlandet 
og verdensarven fra caféen på det nye Verdensarvsenteret. Les mer om 
 forfatterne på våre facebooksider. Kl.: 18.00. Sted: Verdensarvsenteret.

JULI

20



TEATER: “KOKKA I UTVÆRET” + VISEFORESTILLING: “ET ÅR I ØYAN”
«Kokka i utværet», med skuespiller Oda Holmvik 
 Bredvold, regisert av Kari Renate Nilsen, er en monolog 
som handler om kokkelivet i fiskeværene og i Lofoten. 
Teksten er basert på flere minner fra kokker som har 

arbeidet i fiskeværene rundt Vega og videreutviklet av forfatter 
Inga Elisabeth Næss. Hun har tidligere samarbeidet med scene-
instruktør Kari Renate Nilsen om flere teaterprosjekter på Vega.  
40 lokale kvinner deltar som levende scenografi i stykket.

Etter forestillingen blir det viseforestilling med tittelen «Et år i øyan» 
– en historie fortalt gjennom visene til Emelius i Kvalholmen, med 
de lokale musikerne  Gisle Horn Ebbesen (sang og trekkspill), Marit 
Nilsen (gitar og sang) og Elin Anna Hovland (sang). Tid: kl 19.00. 
Sted: Verdensarvsenteret. Pris: 300,-

  Kunst

“HVA ER EN SUVERNIR?” 
– KUNSTVERKSTED FOR BARN 6-12 ÅR
I år lager vi suvenirer og snakker om hvorfor man samler 
og tar vare på ting. Verkstedet starter med en tur ut 
og for å finne skatter som vi støper med leire og gips, 

fotograferer og tegner. Vi lager kjøleskapsmagneter, t-skjorter og 
postkort. Har du en spesiell ting du har spart på, stein, blomst, en 

yndlingspinne, eller kanskje noe annet fint? Ta det med! Onsdag 
har vi avslutning og utstilling med alt vi har laget og funnet. Vi jobber 

både ute og inne, så ha på klær etter vær som kan tåle litt gris og søl. 
Verkstedssjefer er Eva Ballo og Inga Skålnes. Påmelding: inga@skalnes.com 

Sted: Annonseres senere. Kl.: 11–15. Utstillingsåpning onsdag kl 15 med boller og brus! 
Kursavgift: 300,-/100,- (Søskenrabatt for barn nr 2, 3,...) 

“MELLOM GRÅSTEIN OG HAV”  
Kunstutstilling med årets gjestekunstnere Tine  Charlotte 
Skaanes, Ida Westberg, Hannah Mjølsnes, Inga Skålnes 
og Eva Ballo, fem unge kunstnere med base i Trondheim. 
Prosjektet er et resultat av møtet mellom verdensarven og 

kunsten. Mellom fuglevoktere, naturen, håndverket, historien og men-
neskene. I utstillingen får vi se film, tekst, fotografi, tegning, tekstil, 

skulptur og funnede objekter som skaper narrativer om fortid og framtid. 
Utstillingen starter i Prestegården og strekker seg ut over Vega. I løpet av 

Vegadagan blir det bl.a. guidet sykkeltur og finissage med kunstnerduoen kvae&bark.  
Følg med på facebook for tid, sted og oppdateringer. 

“SYERSKEN I TRASTEVERE” - KARI STEIHAUG 
Installasjonen “Syersken i Trastevere” er en hyllest til alle 
kvinner som har laget klær og tekstiler til nytte og pryd 
opp igjennom historien. Her på Vega er verket også en 
hyllest til det livsnødvendige gjenbruket som er en stor 

del av Vegas øykultur. Kari Steihaug samler ullplagg og uful-
lendte strikketøy som blir til installasjoner i dialog med et rom. 
Hennes temaer finnes i henders arbeid og levd liv, historie og 
hukommelse, det private og det kollektive. “Syersken i Trastevere” 
består av et strikket bilde, tråder, og ullplagg som rakner, stoppes 
og repareres. Sted: Verdensarvsenteret. Kl.: 10.00 – 19.00.
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15-17

JULI

12-21

JULI

13-21

JULI

15

   Teater



TEATERCAMP
Vi lager en eventyrfortelling hvor barnas kreativitet og 
lek brukes som et verktøy. Kurset vil inneholde diverse 
 øvelser fra improvisasjon og klovn. Dette vil være ulike 
øvelser som gjøres i grupper, par eller alene, med fokus 

på  lytting og samarbeid, og å gi og ta fokus. Vi ønsker å jobbe med 
 tilstedeværelse i rommet, bruk av kropp og stemme, og bruk av fantasi og lek. Vi 
tar utgangspunkt i eventyr og lokale historier er rammer for improvisasjonene og vil 
ende opp i en forestilling. Kursholdere: Oda Holmvik Bredvold og Lina Furuseth. 
Pris: 300,- Påmelding: teaterfolk@gmail.com

MEDIESENTER
I tre dager vil Harry Café fungere som redaksjonslokale 
ledet av Lena Sofie Rakvaag fra Brønnøysund Avis. Her 
får du mulighet til å prøve deg som journalist og lage egne 
 reportasjer fra Vegadagan som publiseres i Brønnøysund Avis!

Påmelding: vegadagan@gmail.com

Vegadagan UNG

I fjor arrangerte vi for første gang, med stor suksess, Vegadagan UNG 
– en egen  ungdomsavdeling i Vegadagan – en festival i  festivalen – 
med eget program AV og FOR ungdom. Vegadagan UNG lever selvsagt 
videre i 2019 med mange spennende poster på programmet, innen 
kunst, musikk, teater, media og aktiviteter. 

CHRIS ABOLADE
Chris Abolade aka “Abbo” er en norsk rapper, 
sanger og låtskriver. Han er en del av det norske 
kreative kollektivet Broslo og opprinnelig jobbet 
han som fotograf før han begynte sin karriere som 
musiker.

Abbo debuterte med sangen «Mandag» som ble utgitt i 
november 2017. Her viser han oss hvor ekte, upreten-
siøs og talentfull han er som artist og som låtskriver, og 
gir oss en eksentrisk blanding av hip hop og r&b beats. 
Bare en måned senere lanserte han sangen «Psycho», 
noe som ga oss enda mer den utfordrende tolkningen 
av hip hop / r&b sjangeren som vi hørte i Mandag. Abbo 
henter inspirasjon fra kunstnere som Travis Scott, FKA 
Twigs, ABRA og The Weeknd. Hiten “Tranquilo” klatret 
helt til # 12 på de offisielle salgslistene i et forrykende 
tempo, og har over 7,6 millioner avspillinger på Spotify. 

JULI

14-16

JULI

16-18

JULI
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Kl 18:00
Folkets hus, puben
Bill. kr 100,- (inkl. 
alkoholfri drink)



KREATIVT 
GJENBRUK VEGA 
MOTESHOW& 
UTSTILLING
Våren 2019 er det 
gjennomført tre 
 helgeverksteder 
med fokus på gjen-
bruk av  materialer 
og redesign av 

klær, for ungdom. 
Verkstedene har vært 
et samarbeid  mellom 
VegadaganUNG og 
Kunstslipp Vega. 

 Resultatene fra de tre 
verkstedene stilles ut 

på Vega Verdens-
arvsenter under 
VegadaganUNG 
og det blir et 
eget moteshow 
med catwalk, 
hvor kreasjonene 
vises frem. 

Deejay Elisabeth Hestmark 
som deltok på DJ-kurs under 

VegadagnUNG i 2018, 
spiller under mote-
showet.

Fredag 12. juli
18:00 | Åpningskveld | Harry Café 

Lørdag 13. juli
13:00 |  Moteshow og utstillingsåpning, Kreativt 

 Gjenbruk Vega, DJ Elisabeth | Vegaøyan 
Verdensarvsenter 

Søndag 14. juli
11-15 | Teatercamp | Studio Vega

Mandag 15. juli
11-15 | Teatercamp | Studio Vega

Tirsdag 16. juli
11-14 | Medieverksted | Harry Café
11-15 | Teatercamp | Studio Vega

Onsdag 17. juli
11-14 | Medieverksted | Harry Café
13-16 | UKM samling | Harry Café
18:00 |  Konsert: Chris Abolade.  

Support: DJ Elisabeth | Folkets hus, puben

Torsdag 18. juli
11-14 | Medieverksted | Harry Café
16-19 |  Aktivitetsdag, konsert m/DJ Elisabeth | 

 Fotballbanen

Fredag 19. juli
18:00 |  Åpen Harry Café

PROGRAM

Vegadagan Ung er støttet av Ung Kultur i NFK 
og Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv.



Støttet av Ung Kultur, Nordland Fylkeskommune og Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv

Trollfjell
Geopark

Vegaøyan
Verdensarv

KULTUR AV 
OG FOR UNGDOM
12.-19. JULI 2019

PROGRAM


