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Komandi vikuskiftið verður 11. 
Summar Festivalurin hildin í Klaks
vík. 10 ár eru liðin, síðani fyrstu 
tónarnir ljómaðu á festival inum, 
sum vaks seg at vera landsins 
størsta tónleikatiltak.

Fyrsta árið vóru eini 3500 fólk á 
festivali, sum varð hildin í fagrasta 
summarveðri. Sólin skein oman og 
niðan, tá ið fyrsti festivalurin varð 
pallsettur innandura og uttandura 
í Klaksvík. 

Móttøkan av festivalinum var so 
góð, at fyrireikaranir fingu mót og 
høvi at halda fram við tiltakinum, 
og árini vaks áhoyraratalið upp í 
10.000 fólk. Hesi seinnu árini hava 
mill um 8 og 10.000 fólk verið á 
festivali hvørt ár, og festivalurin 
hevur drigið stór altjóða navn til 
Føroya. Nøvn, sum vit fyri 10 árum 
síðani ikki kundu hugsa um at fáa 
til landið at spæla.

Størsti pallurin
Tónleika og mentanartiltøkini 
eru mong kring landið, og tað er 
at fegnast um, at tilboðini eru so 
mong. 

Summar Festivalurin hevur 

seinnu árini havt sum endamál at 
geva føroyingum konsertir, sum 
før oy ingar annars ikki kunnu upp
liva. 

Nú kalla mong av tiltøkunum 
kring landið sín stóra ella størsta 
pall fyri ”stóra pall”, men tað er 
neyvan ov nógv sagt, at tann veru
ligi ”stóri pallurin” í Føroyum er 
pallurin á Vágsbøi. Støddin, tøknin 
og inni haldið gera, at einki kann 
saman berast við stóru konsertirnar 
á Vágs bøi.

Altjóða nøvn
Í ár fáa gestirnir á Summar Festival

inum høvi at uppliva nakrar veruligar 
legendur innan rocktónleiki. 
Twisted Sister eru kendir um allan 
heim, og hittini I Wanna Rock og 
We’re Not Gonna Take It eru varðar í 
rock søguni. Hesar sangir fáa fólk nú 
høvi at upp liva á føroyskum bólki, 
spældir av bólkinum, sum eigur teir. 
Og tað skal líka leggjast afturat, at 
Twisted Sister er í stórformi áðrenn 
Føroyaferðina. Tónleikararnir í 
bólk inum eru sera væl fyri, og um
mælini, teir fáa aðrastaðni, eru 
framúr góð. 

Árins Summar Festivalur bjóðar 
eisini aðrar spennandi bólkar – bæði 

heimligar og útlendskar. Onnur 
nøvn, ið koma til landið úr út heim
inum, eru Anne Linnet, Rock Icons 
við Joe Lynn Turner og Eric Martin, 
Burhan G og Basim. Føroyskir 
bólkar sum Byrta, Dynamit, Eivør, 
Vest menn, Chase, Lena Anderssen 
og onnur umboða føroyska tón
leika lívið á pallunum í Klaksvík. 

Fólkalív
Summar Festivalurin er meira enn 
bert tónleikur. Festivalurin er eis
ini fólkalív, hugni og vinarlag. 
Hundraðtals campingvognar skapa 
størstu tjaldbygdina í Føroyum, 

nógvir bátar finna sær trygga havn, 
og tjøldini gerast alt fleiri í tali. 

Stemningurin á Summar 
Festival urin er framúr góður. Fólk 
hugna sær, lurta eftir tónleiki, 
syngja við, práta og spáka sær ann
ars runt á festivaløkinum.

Í tríggjar dagar verður ljómandi 
tónleikur av tríggjum útipallum, og 
eisini í ítróttarhallunum og á tjald
økinum verður ymiskt undir hald og 
tónleikur.

Vit ynskja øllum ein
góðan Summar Festival!

tann størsti pallurin

njótið góðu løturnar
Eitt hugaligt og hugnaligt viku
skiftið stendur fyri framman, nú 
Summar Festivalurin enn einaferð 
verður hildin í Klaksvík.

Seinastu 10 árini hevur stóra 
tónleikatiltakið verið ein aftur
vendandi partur av summar inum í 
Klaksvík og Føroyum annars. Fyri 
mong er júst hetta tiltakið eitt mást 
at uppliva, og fólk bæði leita heima 
ella bíða við at fara av landinum, tí 
vikuskiftið skal haldast saman við 
øllum hinum á festivali í Klaksvík.

Í miðdeplinum er sjálvandi tón
leikurin og tær stóru og smáu kon
sertirnar á teimum ymsu pallunum. 
Fyri reikararnir av Summar Festival
inum hava megnað at drigið stór 
altjóða tónleikanøvn heim á lokalan 
bø at spæla, og hvør hevði fyri 10 
ella 15 árum síðani ímyndað sær, 

at vit skuldu uppliva bólkar sum 
Westlife The Scorpions og Twisted 
Sister á palli mitt í Klaksvík.

Saman við teimum heimskendu 
tónleikarunum fáa vit eisini høvi 
at uppliva tað besta av føroyskum 
tónleiki, og hesi árini hava víst, at 
føroyskir tónleikarar standa einki 
aftan fyri teir útlendsku, tá ið teir 
fara á festivalpall at spæla. Nógvar 
av teimum minniligu konsertunum 
hava verið við føroyskum bólkum – 
og soleiðis verður ivaleyst aftur í ár. 

Umframt tónleikin snýr Summar 
Festivalurin seg um so nógv annað. 
Fólk í hópatali finna leiðina til stóru 
campingbygdina á Sandinum og 
onnur campingpláss, bátar leggja at 
bryggju, ungfólk gista í tjøldum, og 
klaks víkingar munnu hava nógvar 
liggjandi gestir. Alt hetta er við til 

at seta ein serligan dám á Klaksvík 
og ger Summar Festivalin til ein 
veruligan festival.

Eg fari at ynskja øllum gestum 
hjarta liga væl komnum til Klaks
víkar á Summar Festival. Býurin 
tekur ímóti tykkum við opnum ørm
um, og eg vóni, at tit veruliga fáa 
nakr ar hugnaligar dagar í okkara 
býi.

Verið góð við hvønn annan, ansið 
eftir hvørjum øðrum og hugnið 
tykk um. Tað ræður um at njóta tær 
góðu løturnar, og Summar Festival
urin bjóðar nógvar góðar og stórar 
løt ur, sum vit kunnu minnast fyri 
lívið.

Góðan Summar Festival!

Jógvan Skorheim
borgarstjóri í Klaksvíkar kommunu
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Helst størsta føroyska tónleika
navnið í fjør var elektropoppbólkurin 
Byrta, har Guðrið Hansdóttir og 
Janus Rasmussen eru oddafólk.

Teirra melodiøsi elektrotónleikur 
fangaði av álvara oyruni hjá føroy

ingum í fjør, og fleiri sangir av út
gávuni hjá Byrta vórðu tráspældir á 
føroysku útvarpsrásunum.

Byrta hevur eisini havt nakrar 
fram úr góðar liveframførslur 
sein asta árið, og boð hava eisini 

verið eftir teimum úr útlandinum. 
Nú kunnu tey eisini upplivast á 
landsins størsta tónleikapalli – og 
lagt er upp til ársins elektroveitslu 
á Vágsbøi.

lena fyri fyrstu
ferð á stóra pall

Seinnu árini hevur Lena 
Andersen verið ein av mest 
virknu tónleikarunum í Føroyum. 
Hon hevur skrivað tónleik, givið 
út og spælt víðhvar – bæði her 
heima og í útlondum.

Eisini hevur Lena vunnið 
fleiri heiðurs lønir fyri sín tónleik 
og verður roknað sum ein av 
landsins bestu artistum.

Nú fer Lena á fyrsta sinni at 
spæla á landsins størsta tón
leika palli – stóra palli á Summar 
Festivalinum.

Lena hevur áður havt fram
førslu á Summar Festivalinum, 
men hesaferð verður tað við full
um bólki á Vágsbøi.

– Lena telist millum okkara 
best gávaðu tónlistafólk, og 
vit eru sera fegin um, at hon 
nú fer at framføra á stóra palli 
á Summar Festivalinum, sigur 
Erik Biskopstø, sum er ein av 
fyri skipar unum av festivalinum.

Drúgt samstarv
Lena Anderssen byrjaði av 
álvara sína yrkisleið sum tón
leik ari, eftir at hon hevði verið 

við í sangleikinum Skeyk og 
fór at samstarva við Niclas 
Johannesen, sum seinni gjørdist 
mað ur hennara.

Tey bæði hava nú í nógv ár 
sam starvað um tónleikin, tey 
hava verið nógv á ferð í út lond
um, og tey hava skrivað og inn
spælt framúr góðar popp sangir.

Fyrsta útgávan hjá Lenu var 
Long Distance frá 1998, og 
seinni tá ið tey framleiddu I 
Still Love You fingu tey kanska 
størsta hittið tey hava havt.

Í 2005 kom fløgan Can’t 
Erase It, tvey ár seinni Let Your 
Scars Dance og fyri góðum 
tveim um árum síðani Letter 
From The Faroes.

Nú er Lena í holt við at inn
spæla tónleikin til nýggja fløgu, 
sum skal koma út í summar. 

Lena hevur fleiri ferðir vunnið 
heiðurslønir fyri sín tónleik. 
Hon vann í 2011 tríggjar Planet 
heiðurslønir, og áður hevur hon 
eisini vunnið Planet heiður og 
tónleikavirðislønina hjá Dimma
lætting.

Stóri songfuglurin hevur seinasta 
10áraskeiðið verið songdrotningin 
hjá føroysku tjóðini. Men hon hevur 
ongan tíð áður sungið á Summar 
Festivalinum.

”Tað var upp á tíðina”, søgdu 
tey flestu, tá tað í vár stóð greitt, 
at Eivør Pálsdóttir verður millum 
nøvnini, nú 11. útgávan av Summar 
Festivalinum verður skotin ígongd.

Summar Festivalurin er størsti 
tónleikapallurin í landinum, og tí 
hevur tað verið hálvgum ósømiligt, 
at eitt av størstu tónleikanøvnum 

okkara ikki hevur verið millum 
nøvnini.

Ikki tí. Tað hevur áður verið upp á 
tal, at Eivør skuldi syngja á Summar 
Festivalinum, men støðugt hava 
onnur viðurskiftið forpurrað hesum 
ætlanum. – Vit eru sera fegin um, 
at vit umsíðir kunnu bjóða okkara 
gestum Eivør á Vágsbøi. Hetta 
hevur verið leingi ávegis, og tí er 
tað ein serliga gleði at ynskja Eivør 
vælkomin á Summar Festival, 
segði Erik Biskopstø, sum er ein 
av fyrireikarunum, tá tað loksins 

stóð greitt, at Eivør varð eitt av 
høvuðs nøvnunum á ársins útgávu 
av Summar Festivalinum.

Eivør er eitt tað størsta føroyska 
tónleikanavnið nakrantíð, og hon 
er kend víðahvar fyri sín tónleik 
og sínar framúr góðu framførslur. 
Tað byrjaði við Ársins Songrødd og 
síðani Prix Føroyar við Clickhaze, 
men í meira enn 10 ár hevur Eivør 
verið okkara helst kendasti solistur. 

Eivør hevur nógv at gera við 
framførslum og innspælingum úti 
í heimi, og hon verður roknað sum 

ein sonn stjørna á norðurlendska 
tónleikapallinum. Eivør hevur 
vunnið óteljandi heiðurslønir fyri 
sín tónleik í Føroyum, Íslandi og 
Danmark. 

Sterkasta vápnið hjá Eivør er 
hennara fantastiska rødd, men hon 
er eisini dugnaligur komponistur og 
fram úr tulkari av tónleiki.

Framførslan hjá Eivør verður 
sjálv andi á Vágsbøi, og fara hon 
og bólkur hennara á stóra pallin 
leygar kvøldið.

poppveitsla
við Byrta
Elektropoppur fyri allar 
pengarnar á Vágsbøi

Dugnaliga og heiðurs-
lønta songkvinnan 
spælir á Vágsbøi í ár

eivør fyri fyrstu ferð
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poppur í topp-flokki
Tað verður danskur 
poppur, tá hann er bestur, 
tá Burhan G fer á Vágsbø

Í fleiri áratíggju hevur Anne Linnet verið 
roknað millum størstu tónleikanøvnini 
í Danmark.  Leygarkvøldið verður hon 
á Vágsbøi við øllum songperlum sínum

Hann er av kurdiskum uppruna, 
men hann er uppvaksin í Danmark, 
og síðani 2004 hevur hann verið 
ein av størstu poppstjørnunum á 
danska tónleikapallinum.

Burhan G hevur sungið og fram
leitt sangir, sum hava verið á tóna
tind unum, og hann hevur sam
starvað um gylt hitt við eitt nú Nik 
& Jay og Medinu. 

Nú kemur Burhan G so á fyrstan 
sinni til Føroya at framføra, og tað 
verður við fullum útblástri við bólki 
og øllum hittunum.

Hitt eftir hitt
Burhan G fekk sítt gjøgnumbrot 
í 2004 við fyrstu fløguútgávuni. 
Hann vann í 2005 eina heiðursløn 
á Danish Music Awards fyri at verða 
besta nýggja navn í donskum tón
leiki og varð tilnevndu til aðrar 
heiðurs lønir. 

Síðani hevur hann givið tríggjar 
fløgur afturat út, og tann sjálv
nevnda ”Burhan G” frá 2010 fekk 
fýra dupult platin fyri sølu – ein 
veru ligur stórseljari.

Størstu hittini hjá Burhan G eru 
sangirnir Din For Evigt, Søvnløs, 
Mest Ondt, sum hann syngur saman 

við Medinu, Tættere På Himlen, sum 
hann syngur saman við Nik & Jay, 
og endurinnspælingin av sanginum 
Jeg I Live. 

Burhan G syngur melodiøsan 
popp tónleik, sum er nær tengdur 
at R&B. Hann skrivar sjálvir sangir, 
er við í framleiðlsu av tónleiki, og er 
fram um alt annað kendur sum ein 
framúr góður sangari.

Tað var annars ikki eitt lív á 
tindunum, sum lá fyri framman 
hjá Burhan G. Sum 17 ára gamal 
varð hann tveittur úr skúlanum, tí 
hann hevði ov nógva fráveru, og tað 
mest bendi tá á eina tilveru á lívsins 
skugga síðu.

– Eg skal einki ilt siga um fólk, 
sum eru fødd til góðar umstøður, og 
tað hevði eg eisini ynskt, at eg var. 
Men eg komi frá ongum. Í Brøndby 
Strand gjørdu vit einki uttan at 
hanga út. Men eg noktaði at hlda 
fram við tí og var sannførdur um, 
at eg vildi nakað annað og meira. 
Soleiðis havi eg tað framvegis. Eg 
arbeiði framvegis hart og miðvíst 
við mínum tónleiki, tí eg ynski ikki 
at missa tað, sum eg havi fingið, 
sigur hann.

Tað eru líðin 44 ár síðani, at Anne 
Linnet fyri fyrstu ferð var at hoyra 
á danskari plátuútgávu. Og tað 
tók ikki so langa tíð, fyrr enn 
hon veruliga gjørdist fólkaogn í 
Danmark. Ein støða, sum hon hevur 
fasthildið øll árini, meðan onnur 
tónleikanøvn stútt og støðugt eru 
risin og farin í kav. Orsøkin var og 
er sjálvandi, at hon gjøgnum árini 
hevur skrivað og sungið sangir, sum 
fólk av álvara hava tikið til sín.

Millum teir kendastu sangirnar 
hjá Anne Linnet eru Forårsdag, 
Tusind Stykker, Smuk & dejlig, 
Barndommens Gade og Tabt Mit 

Hjerte. Hetta eru eisini sangir, sum 
føroyingar kenna sera væl.

Fjølbroytni hjá Anne Linnet er 
stórt. Hon hevur verið partur av 
framúr væl umtóktum donskum 
bólkum, hon hevur skrivað hópin 
av løgum fyri onnur, og so hevur 
hon sjálvandi skapt sær eitt risa
navn sum solistur. Tónlistarliga 
dámar henni væl at ferðast millum 
ymsu genrurnar, men tað er fyrst og 
fremst við vøkru og hjartanemandi 
balladunum, at hon hevur sligið sítt 
navn fast millum tey allarstørstu. 
Hóast fleiri av hesum nú hava 
áratíggju á bakinum, so syngur 

fjøldin framvegis við av fullari megi, 
tá hon er á palli.

Og tað er júst á pallinum, at 
Anne Linnet trívist best. Hon telist 
framvegis millum stóru nøvnini, tá 
festivalar av alra handanna slag 
verða hildnir í Danmark. 

Eina ferð áður hevur hon eisini 
verið høvuðsnavn á Summar 
Festivalinum. Hetta var í 2005, og 
hóast regnið tá gjørdi sítt fyri at 
arga, so nervaði tað hvørki Anne 
Linnet ella mongu áhoyrarnar, sum 
øll í kóri sungu við stóru hittunum 
frá fjølbroyttu sangarinnuni.

fýra áratíggju á tindunum
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perlur frá rocksøguni
Joe Lynn Turner vísti í fjør, at hann enn sum áður hevur 
rødd og evni at framføra sínar rockperlur. Í ár verður 
Eric Turner úr Mr. Big á palli saman við Turner

Evi, sum hevur framført kring 
Europa og USA seinastu árini, 
syngur góðar countrysangir

Ein av stóru konsertunum á Summar 
Festivalinum í fjør var kon sertin 
við rocklegendunum úr USA. Aftur 
í ár koma rocksangarar úr USA til 
Føroya at framføra á landsins 
størsta festivali.

Joe Lynn Turner, sum hevði eina 
av bestu framførslunum á Summar 
Festivalinum í fjør, verður við aftur 
á festivalinum í ár, og afturat hon
um verður eisini Eric Martin, sum er 
kendur sum sangari í Mr. Big.

Teir spæla undir navninum Rock 
Icons og hava ein sera væl spælandi 
rockbólk við sær og ætla av álvara 
at kynda undir rockfagnaði við 
stórum hittum.

Joe Lynn Turner er tiltikin fyri 
sína framúr góðu rockrødd, og 
hóast hann er komin nakað upp í 
árini, upplivdu gestirnir á Summar 
Festivalinum í fjør, at Joe Lynn 
Turner framvegis kann syngja teir 
stóru rockslagararnar sannførandi.

Joe Lynn Turner er serliga kendur 
sum sangari í Rainbow, sum hittaði 
við sangum sum Street of Dreams 
og I Surrender. Rainbow var ein 
av heilt stóru rockbólkunum um 
hetta mundið, og tá Joe Lynn Turner 
seinni royndi seg við Deep Purple, 
varð talan mest sum um sjálvsagda 
succés. Konseptið var í báðum før
um einfalt. Góður melodiøsur rockur 
av tí heldur tyngra slagnum, vala 
sangskriving og ein framúr rødd. 
Bæði við Rainbow og Deep Purple 
stóð greitt, at Joe Lynn Turner skal 
roknast millum teir heilt stóru 
sangararnar seinasta fjórðingin 

av farnu øldini. Tey, sum hildu, 
at røddin var farin at bila, fingu 
annað at síggja, tá Joe Lynn Turner 
var eitt navn av sonevndu Legends 
of Rock. Eingin ivi var um, hvør av 
legendunum átti bestu røddina, og 
tí var at gera skjótt av, tá Turner 
boðaði frá, at hann fegin vildi 
sleppa aftur til Føroya.

Joe Lynn Turner var nevnliga 
somikið fegin um vitjanina í Føroyum 
í fjør, at hann sera gjarna vildi koma 
aftur hendan vegin at spæla. Og 
tá ið kjansur varð at spæla aftur 
á Summar Festivalinum, kom eitt 
rungandi ja úr USA.

Mr. Big
Eitt av størstu rockhittunum í 
1990’unum var sangurin To Be With 
You hjá Mr. Big. Bólkurin, sum varð 
stovn aður í Los Angeles í 1988, 
fekk sítt gjøgnumbrot við júst hes
um sangi, sum hevur yvilivað øll 
rock rák síðani og stendur eftir sum 
ein veruligur rockklassikari.

Mr. Big hevði eisini onnur hitt. 
Á okkara leiðum vóru teir nógv 
at hoyra við endurinnspælingini 
av sang inum Wild World hjá Cat 
Stevens.

Mr. Big vóru kendir fyri at verða 
burturúr góðir tónleikarar, og á 
odda fyri bólkinum var Eric Martin, 
sum veruliga kundi fara á flog við 
síni rødd.

Eric Martin kemur nú til Føroya á 
fyrsta sinni, og so verður aftur lagt 
upp til eina heita løtu við góðum 
varð um úr rocksøguni.

Evi Tausen er blivin alt meira eta
blerað innan føroyska tónleika
heimin, hóast hon ikki hevur so 
drúgva tónleikaslóð aftanfyri seg 
sum mong onnur. Síðani hon fyri 
skjótt fýra árum síðani hevði sína 
fyrstu framførslu, hevur hon givið 
fløgur út, eins og hon hevur ferðast 
til fleiri av heilt stóru countrytil
tøkunum í Europa.

Eisini hevur hon vunnið altjóða 
heiðursølnir, og uttan iva er heið
urin sum International Artist of the 
Year hjá Irish Country Sound tann, 
ið vigar mest av hesum.

Tónleikurin, sum verður fram
førdur, er melodiøsur countrytón
leikur, og Evi verður av fleiri lýst 
sum ein blanding av Alison Krauss 
og Tammy Wynette. Fleiri av løg

unum hjá henni hava veruliga vunn
ið sær støðu sum landaplágur, so 
eingin ivi er um, at hetta eru tónar, 
har áhoyrararnir koma at geva sítt 
íkast til songrøddina.

Evi hevur góðar tónleikarar 
aftur at sær til framførsluna á 
Summar Festivalinum.

evi syngur country
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Veðrið er altíð gott á
Summarfestivalinum

...ynskir øllum ein góðan Summarfestival

Vitja Føroya Bjór á Facebook
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Basim er føddur og uppvaksin í 
Dan mark, men hevur marrokanska 
bak grund. Evnini at syngja og spæla 
tónleik komu tíðliga til sjóndar, og 
tá ið Basim sum 15 ára gamal lut
tók í X Factor, gjørdist hann ein av 
størstu profilunum, sum hevur verið 
í donsku kappingini. 

Eygagóði sangarin, sum sann
iliga eisini dugdi at syngja, vann 
hjørt uni hjá hyggjarunum, og hann 
var nógv meira enn bert ein døgn
fluga.

Basim hevur dugað væl at fóta 
sær eftir kappingina. Hann hevur 
gjørt tvær tónleikaútgávur, um
framt at hann hevur skrivað sangir 
og luttikið í eitt nú sangleiki. 

Í vár var Basim við í Grand Prix
num, og umboðaði Danmark í 
euro peisku kappingini við frálíka 
sang inum Cliche Love Song. Hesin 
sang ur kom so væl frá kappingini, 
at hann hevur verið at finna á hit
listum kring Europa. 

– Skuba duba dabda dididaj, 

syngur Basim, og hóast røttu orð
ini kanska eru trupul at finna, er 
sang urin lættur at verða tikin við av.

Og Basim hevur havt undanvind 
síðani Grand Prixið, og í summar og 
í heyst hevur hann yvir 50 konsertir 
í Danmark og uttanlands.

Ein av framførslunum verður á 
Vágsbøi, har Basim einaferð áður 
hevur havt framførslu.

á, signar
í homrum!

Ein av minniligastu konsertunum, 
sum var á Summar Festivalinum 
í fjør, var framførslan hjá Signari 
í Homrum og hansara monnum 
í tjaldinum.

Signar í Homrum hevur verið 
virkin í føroyska tónleikalívi síðani 
seint í 80’unum, tá hann hevði 
fyrstu almennu framførsluna á 
føstulávintstiltaki í Kollafirði. Í 
1990’unum gjørdist hann lands
kendur sum sangari í bólinum 
Kjølar, sum hevði fleiri hitt tað 
tíðar skeiðið. Seinastu árini hevur 
hann saman við øðrum havt 
bólkin Rox, sum hevur verið sera 
virkin.

Fyrraárið gav Signar í 
Homrum út sína fyrstu fløgu, 
og fleiri sangir hittaðu.  Síðani 
hev ur Signar givið nakrar sangir 

út aftur at, sum eisini hava fingið 
sera góða móttøku. 

Signar í Homrum er nýliga 
farin at føra seg fram sum 
solistur, eftir at hann hevur 
spælt í bólki í nógv ár. Og tann 
móttøkan, sum Signar fekk á 
Summar Festivalinum, var so 
góð, at høvuðs maðurin sjálvur 
var mest sum tikin á bóli.

Ja, helst var konsertin á 
Summar Festivalinum í fjør tað, 
sum stað festi Signar í Homrum 
sum solist, og síðani hevur gjørt 
hann til ein tann fólkakærasta 
popp sangaran í landinum.

Og nú er Signar í Homrum til 
reiðar at fara á pallin á Summar 
Festival inum og endurtaka ella 
yvir ganga sukseina frá í fjør.

18 ára gamla Døgg Nónsgjógv 
gav í 2013 tveir sangir út umvegis 
iTunes, og tað vóru tvey plettskot. 
Sangirnir ”Tú tók mína hond” og ”Tú 
ert hjá mær” vóru sera nógv spældir 
á út varps rásunum, og ikki minst ”Tú 
tók mína hond” hevur verið eitt 
veru ligt hitt í Føroyum.

Sangurin varð eisini kostin 
Ársins sangur á Faroe Music Awards 
fyrr í ár. 

Døgg hevur havt ymsar fram
førslur, síðani hon fyri einum 
góðum ári síðani kom inn á føroyska 
tón leikapallin, og hon hevur eisini á 
palli víst, at hon er evnarík.

Nú er stundin komin, at Døgg 
vitjar á landsins størsta tónleika
tiltakið. Døgg spælir á Torginum, 
og ein av sangunum, hon fer at 
spæla, verður uttan iva ”Tú tók 
mína hond”.

skuBa duBa 
daBda dididaj
Basim er nógv meira enn ein 
klisjé kærleikssangur

Unga songkvinna, sum er ættað 
Innan Glyvur, syngur á Torginum

Signar í Homrum er til 
reiðar at endurtaka 
ella yvirganga sína 
størstu suksé

døgg rakti seymin á høvdið



7.-9. august SUMMAR FESTIVALURIN 2014 11

www.trygd.fo

Trygd stuðlar  
Summar Festivalinum

Hugsa tú um tónleikin. 
Trygd hugsar um teg.

Armbond til børnini 
og oyraproppar
Við kunningardiskin á Summarfestivalinum fært tú armbond til  

børnini og oyraproppar. Tú kanst skriva títt telefonnummar á  

armbondini frá Trygd, so tit lættari finna saman aftur, skuldu  

tit mist hvønn annan burtur.

 

Hugsa eisini um oyruni, brúka oyraproppar um ljóðið er ov hart.
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i wanna rock!

Ein tann mest týðandi heavy rock
bólkurin yvirhøvur stendur fyri ársins 
rockbraki á Summarfestivalinum. 
Vit hittum sum We’re not gonna 
take it og I wanna Rock telist 
Twisted Sister millum teir størstu 
í søguni hjá harða rockinum

Tað eru kanska nærum 30 ár síð
ani, at bólkurin sendi síni størstu 
hitt á marknaðin, men eftir ein 
steðg, har limirnir í bólkinum hvør 
í sínum lagi hava roynt seg saman 
við ørðum, eru hartrockandi ameri
kan ararnir nú aftur á palli. Og enn 
sum áður standa teir fyri brakandi 
fram førslum, sum veruliga seta síni 
fingra merki eftir seg.

Marshallveggurin á pallinum 

verður uttan iva størri enn nakað, 
sum vit fyrr hava sæð, og desibellini 
kunnu uttan iva merkjast beint 
ígjøgnum væl bjálvandi klæðini, 
ið aloftast hoyra eini føroyskari 
summar nátt til.

– Twisted Sister hevur gjørt 
nøkur av størstu rockhittunum, sum 
nakrantíð eru skrivað. Hetta er upp
runa rockur spældur av einum bólki, 
sum framvegis er í sera góðum 
formi, søgdu fyriskipararnir av 
Summar Festivalinum, tá teir gjørdu 
greitt, hvør skuldi standa fyri ársins 
rockbraki á Vágsbøi.

Twisted Sister var millum allar 
heit astu nøvnini innan heavyrock 
í 80’unum. Harði tónleikurin saman 

við at kalla groteska klædna stíl
inum, har forsangarin var ílætin 
konu fólkaklæðum skapti eitt bland 
av tónleiki og útsjónd, sum rakti 
beint í hjartað á MTVættarliðnum, 
sum ikki hevði hug at rætta seg 
eftir teimum normum, ið annars 
vóru galdandi fyri etableraða sam
felagið.

Risar í 80’unum
Høvuðsmaðurin í bólkinum er enn 
sum áður karismatiski Dee Snyder. 
Eyðkenda røddin er framvegis fram
úr, og hann hevur als ongar trupul
leikar av at syngja hartrungandi 
hittini, sum vórðu send á marknaðin 
gjøgnum 80’ini.

Klædnastílurin er í dag kanska 
heldur meira konservativur enn 
hálvgum androgyna ímyndin, sum 
tryggjaði bólkinum kultstatus, tá 
MTVættarliðið tók tónleikin hjá 
bólk inum til sín. Ta ferðina brutu 
teir mørk við sjónbandalagnum til 
You Can’t Stop Rock and Roll, og 
kon septið varð ment enn meira, tá 
Stay Hungry varð send á marknaðin.

We’re Not Gonna Take it og I 
Wanna Rock sóust mest sum uttan 
íhald á skíggjanum. Og sølutølunum 
bilti einki. Í USA seldi plátan til trí
dupult platin, og í Canada varð 
talan um fimmdupult platin.  
Boð skapurin var púrasta greitt ein 
av bjóð ing móti etableraða sam
felag num, og hetta dámdu unga 
ættar liðnum. Í nøkrum førum Verri 
var við eldra ættarliðnum, sum 
metti talan vera um uppreistur, og 
í sep tember í 1985 var Dee Snider 
millum teirra, sum vórðu avhoyrdir 
undir senatshoyring, tí hildið varð, 
at bólkurin við tónleiki sínum eggj
aði ungdóminum til at bróta sam
felags lógirnar.

størsta rock-Brakið nakrantíð
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dynamit ger 
tað eisinii wanna rock!

Tað kann væl vera, at nógv, 
stór og góð nøvn hava vitjað á 
Vágs bøi, har stóri pallurin hjá 
Summar Festivalinum nú verður 
rigg aður til á 11. ári.

Í nógvum førum hevur talan 
verið um framúrskarandi og 
ógloym andi framførslur, men 
hóast stóru høvuðsnøvnini av
gjørt hava lyft festivalin til 
nýggj ar hæddir, so hevur eingin 
teirra megnað at skapa slíkt lív í 
fjøld ina, sum Dynamit ferð eftir 
ferð hevur gjørt tað. Og tað ætla 
teir so sanniliga eisini at gera í 
ár.

Dynamit er ein gamal dansi
bólkur frá 1980’unum, sum fram 
til miðskeiðis í 90’unum hevði 
fleiri útgávur.

Tónlistarliga taldust teir 
kanska ikki millum teir størstu, 
men tað var tiltikið gott lív á 
dansi gólv inum, tá Shaky og hinir 
vóru á palli, og talan gjørdist um 
sanna endur føðing, tá teir í 2005 
fóru á stóra pallin á Vágsbøi. Ikki 
allir um mælarar vóru eins fegnir 

um tað, sum varð framført, 
men fjøldin var ongan tíð í iva. 
Landa plágurnar frá virknasta 
tíðar skeið num hjá bólkinum 
eru fleiri, og tey allar flestu í 
fjøld ini kunnu skrálandi syngja 
við til eitt nú Grøv Nummar 13, 
Á Lat Meg Vera, Ein Vátur Og 
Kaldur Drongur, Pápi Tín Býr Ei Í 
Tórshavn og aðrar sangir.

Seinast, Dynamit spældi á 
Summar Festivalinum, kundu 
teir framføra eitt nýtt hitt – Hví 
Gongur Tom Altíð Skít – og líkt er 
til, at tað fara teir eisini at gera 
hesaferð. Fyrr í ár sendi Dynamit 
Lat Okkum Gera Tað í umferð, og 
lagið hevur verið nógv spælt á 
ymsu útvarpsstøðunum síðani. 

Dynamit verður á Vágsbøi 
fríggjakvøldið, og lítil ivi er um, 
at teirra mál verður at geva 
mongu festivalgestunum enn 
eina ógloymandi løtu saman við 
øllum teimum plattu, býttisligu 
og festligu hittunum, sum bólk
urin hevur smíðað gjøgnum árini.

Ørvitisfiskarnir úr 
Klaksvík eru aftur til 
reiðar. Fríggjakvøldið 
fara teir aftur at fáa 
fjøldina á Vágsbøi upp frá

Summar Festivalurin 
hevur havt fleiri stór 
rock-nøvn á tapetinum. 
Men við allari virðing 
fyri tí, sum hevur 
verið, so verður brakið 
hóskvøldið størsta rock-
ódnin, sum nakrantíð 
hevur rakt Føroyar

Framvegis krút í
Sannar legendur duga at halda 
fast um støðu sína á tindinum, 
og eingin sum helst ivi tykist vera 
um, at Twisted Sister veruliga eru 
í topp formi.

Fyri tveimum mánaðum síðani 
vóru teir eitt av høvuðsnøvnunum á 
Copenhell í danska høvuðsstaðnum, 

og eitt nú var ummælarin hjá 
Politikken púrasta tikin av bóli.

Fleiri føroyingar vóru eisini til 
staðar á hesi konsertini, og tað var 
ikki hissini skoðsmál, sum hesir 
góvu á sosialu miðlunum. Eitt nú 
niðan fyristandandi útsøgn frá 
Magnusi Poulsen:

– Twisted Sister er umleið tað 

sama fyri Heavy Metal, sum Faðir 
Vár er fyri Kristindómin: Tað er eitt 
tað fyrsta mann lærir, og mann 
gloymir tað ongantíð aftur. Ein fan
tastisk konsert – gleðið tykkum til 
Summar Festivalin í august.



SUMMAR FESTIVALURIN 2014 7.-9. august14

silvalandið
KÍ-høllin og Badmintonhøllin

HóSDAGIN 7. AUGUST
17.00   Silvalandið letur upp
19.00   Klovnurin BUBU
19.30   Kaptajn Gardar & Stampe
20.00   Rakul Ró
21.00   Silvalandið letur aftur
 

FRÍGGJADAGIN 8. AUGUST
15.00   Silvalandið letur upp
16.00   Teknikapping
17.00   Angela & Hannibal
19.00   Summarrøddin 2014 
 (sangkapping fyri børn 7-13 ár)

21.00   Silvalandið letur aftur
 

LEyGARDAGIN 9. AUGUST
13.00   Silvalandið letur upp
14.00   Trølla Pætur og Omman
15.00   Angela, Anita og Smølfarnir
 (Sjónleikur, spøl, dansispøl v.m.)

17.00   Basim á Vágsbøi
18.15   Basim vitjar Silvalandið
 (Hann skrivar autografar)

19.30   Angela, Anita og Smølfarnir
 (Sjónleikur, spøl, dansispøl v.m.)

21.00   Silvalandið letur aftur
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25,-
2 vanl. 

Soft Ice v/drúss

SUMMARFESTIVAL 
TILBOÐ
frá Magn í Klaksvík

15,-
Morgunbreyð

4 FYRI

48,-
Langbreyð  
+ Egekilde

35,-
Mini Pizza  

+ Faxe

20,-
 Franskur  

+ Faxe 25 cl

25,-
Focaccia 

+ Faxe

55,-
Magnbox   

+ Faxe

30,-
2 

Milk shakes

Tilboðini eru galdandi frá 7. - 10. august 2014

Spar 9,-

Spar 10,95

Spar 16,95

Spar 10,- Spar 9,-

Spar 12,95 Spar 18,95 Spar 11,95
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Hans Marius Ziska fekk sítt tón
leikaliga gjøgnumbrot við rock
bólkinum Flux, sum gjørdi um seg í 
Prix Føroyar tónleikakappingini um 
aldarskiftið. Popputi rockbólkurin 
var væl umtóktur og hittaði nakrar 
ferðir við sínum sangum.

Síðani er nógv vatn runnið í ánni, 
men oddamaðurin í Flux er fram
vegis á tónleikaliga frontinum. Nú 
hevur hann bólkin Marius Ziska, 
sum spælir fólkakendan popp, 
har frálíku løgini hjá Mariusi eru 
grundar lagið. Saman við Mariusi 

spæla dugnaligir føroyskir tón
leikarar. 

Marius Ziska var fyri nøkrum 
árum síðani við í altjóða tón leika

kappingini Global Battle of the 
Bands, og Marius hevur eisini spælt 
nógv í útlondum.

Teir vóru føroyska svarið upp á Def 
Leppard, Bon Jovi og Motley Crue. 
Spældu svingandi og melodi øsan 
rock. Hittaðu við fleiri sjálv skriv
aðum rocksangum. Og dugdu 
framúr væl at spæla og framføra 
á palli.

Tað eru nú liðin 25 ár, síðani 
rock bólkurin Chase spældi sínar 
fyrstu tónar, og í ár ætla teir 
at halda sítt silvurbrúdleyp við 

nýggj um sangum og framførslu á 
Summar Festivalinum. Chase gav 
eina fløgu út fyrst í níti árunum, og 
eini fimtan ár seinni góvu teir sína 
seinnu fløgu út. Í báðum førum var 
talan um frá líkan rock tónleik, sum 
varð nógv at hoyra. Sangir sum 
Fyrstu Ferð, Two Hearts, Sjey Míl 
Frá Hollywood, Tú og Eg og fleiri. 

Herfyri vóru tónleikararnir í 
Chase aftur í studio og spældu 

nakrar sangir inn. Hesir sangir verða 
givnir út talgilt í summar og skulu 
markera 25 ára hátíðarhaldið hjá 
bólkinum. 

Og hvat er meira upplagt enn, 
at Chase spælir á landsins størsta 
tón leikatiltaki. Tá ið bólkurin rund
aði 20 ár, hevði Chase framførslu 
á Summar Festivalinum, og nú eru 
teir aftur til reiðar at seta futt í 
festivalin.

uni deBess

sámal ravnsfjall

marius Ziska

Hann hevur ein av teimum heilt 
kendu og mest royndu tón
leikar unum í Føroyum. Hann 
hevur spælt á mest sum hvørjum 
tanga, og eisini í útlandinum 
hevur hann ferðast sum tón
leikari. Sámal Ravnsfjall er ein 
profilur í føroyskum tónleiki, og 

um framt at hava verið partur 
av onkrum bólkum, hevur hann 
fram ført nógv sum solistur. Tá 
ið hann spælir live, kann hann 
bæði tulka sangir hjá øðrum, og 
hann framførir sangir, sum hann 
er lands kendur fyri at syngja.

Uni Debess er blivin ímyndin av 
føroyskum bluestónleiki. Hann 
hevur spælt í fleiri bluesbólkum 
og vann á sinni Prix Føroyar við 
bólkinum GoGo Blues.

Uni hevur givið fitt av tón
leiki út, og hóast hann onkun
tíð er farin eitt sindur fólka

tón leikaravegin, hevur hann 
ongan tíð heilt slept blues tón
leik inum, sum hann hevur verið 
so framúr góður til at tulka.

Uni Debess ger góð løg og 
góðar sangir, og lagt er upp til 
blues av besta slagi, tá ið Uni 
spælir á Summar Festivalinum. chase
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Karl Martin Samuelsen er ein av 
undangongumonnunum í før
oyskum rocktónleiki. Hann var og 
er sangari í rockbólkinum Hjarnar, 
sum hava fleiri útgávur á baki og 
hava gjørt nøkur av stóru føroysku 
rock hittunum – ikki minst balladan 
Breaking My Heart og rocksangurin 
Alla Nátt.

Karl Martin hevur eisini verið 
partur av poppbólkinum JOKA, 
hann hevur sungið á barnaútgávum 
og á nógvum øðrum útgávum. Karl 

Martin kann tríva í eitt imponerandi 
savn á sangum, tá ið hann fer á 
pallin at framføra.

Hesaferð fer hann at spæla 
kendar sangir, ið hann hevur 
framført gjøgnum árini, og hann 
hevur eisini okkurt nýtt við sær á 
pallin. 

Karl Martin hevur ein væl 
mannaðan bólk við sær á pallin og 
lagt er upp til eina ordans framførslu 
við framúr góða rocksangaranum.

Fyri 23 árum síðani var rapp rock
bólkurin MC Hár stovnaður. Ung
ling ar í høvuðsstaðnum tóku stig til 
bólkin, sum seinni kom at gera vart 
við seg bæði á palli og við útgávum.

Hesi árini síðani hava úti við 80 
tónleikarar spælt onkran leiklut í 
MC Hár, men hóast hetta stendur 
myndin av, hvat MC Hár er, rættiliga 
sterk. Árini og royndirnar hava 

gjørt, at tónlistarliga úttrykkið er 
blivið heldur meira raffinerað og 
tekstirnir meira gjøgnumførdir, 
men MC Hár er nú sum áður lív ligur 
og provokerandi rapprockur fram
førdur við stórari orku. 

Teir, sum manna MC Hár anno 
2014, eru Tróndur Bogason, Niels 
Uni Dam, Rani Hammershaimb 
Christiansen, Heri Reynheim, Jónas 

Bloch Danielsen, Rókur Jákupsson 
og Jens Virgar Jakobsen. 

MC Hár hevur seinastu árini havt 
nakrar framførslur, hóast bólkurin 
ikki hevur verið virkan á sama hátt, 
sum hann plagdi at vera, og nú er 
tíðin komin, at MC Hár fer á pall á 
Summar Festivalinum. 

jens marni

hans andriaskarl martin samuelsen
Hans Andrias Jacobsen varð í 
2012 kosin Ársins nýggja navn 
á Planet Awards, og bæði áðrenn 
og eftir tað hevur hann verið 
sjón ligur í føroyska tónleika
lands lagnum.

Hans Andrias, sum eisini er 
partur av manningini í bólkinum 
Grandma’s Basement, kom fram 
sum solistur, tá ið hann gav 
sangin Don’t Want To Burn út. 
Hann hevur eisini havt nógvar 

fram førslur til størri og smærri 
tiltøk kring landið, og hevur fyrr 
í ár verið í studio at innspæla 
tón leik til sína fyrstu veruligu 
útgávu.

Tey, sum hava upplivað live
framførslur hjá Hans Andriasi, 
vita, at hann er serstakliga evna
ríkur. Hann spælir væl og hevur 
eina sera góða og sterka rødd, 
sum kann tulka nógv ymisk tón
leika sløg.

Hann hevur eina ta bestu rock
røddina í Føroyum og dugir fram
úr væl at framføra – líkamikið 
um tað er til stórar festivalar ella 
smáar konsertir.

Jens Marni Hansen, sum 
Bon Jovi í fjør sendi boð eftir til 
konsert í Danmark, telist millum 
teir royndu tónleikararnar á 
føroyska tónleikapallinum. Hann 
hevur spælt í fleiri ymiskum 
bólk um og hevur eisini ført seg 

fram sum solistur – bæði á út
gávum og á palli. 

Jens Marni er ein av trúgvu 
vinunum hjá Summar Festival
inum og hevur framført fleiri 
ferðir áður á festivalinum. Hans
ara framførslur hava altíð verið 
framúr góðar, og tað er hugaligt 
hjá Summar Festivalinum at 
bjóða Jens Marna væl komnan á 
Summar Festivalin 2014.mc hár
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danny & the veetos

ronny & kolBein

halleluja-sofus

Danny & The Veetos er bólkur, 
sum byrjaði at spæla fyri hálvum 
øðrum ári síðani. Teir hava hesa 
tíðina havt ymsar framførslur 
og vóru eisini við á Summar 
Festival inum í fjør.

Nú boð eru eftir teimum til 
ársins festival, hava teir styrkt 

bólkin við trimum tónleikarum 
afturat – harímillum ein 
trompet spælara:

Bólkurin spælir fólkapopp við 
elektroniskum elementum í. Teir 
spæla egin løg, men tríva kanska 
í okkurt tøkulag. Og nú teir verða 
átta tónleikarar á pallinum, ber 
til at geva tónleikinum enn meira 
flog og dýbd. 

Danny Baldursson er sangari, 
og afturat honum eru Páll Brim 
Joensen, Jóhan Nolsøe, Robert 
Waagstein, Símun Dam, Leivur 
Vitalis, Rúni Hentze og Byrnjar 
J. Olsen. 

Teir teljast millum teir royndastu 
tónleikararnar, sum framvegis 
eru virknir í Føroyum.

Teir hava spælt í endaleysum 
samanhangum og bólkum, og 
hava eisini luttikið á nógvum 
útgávum í Føroyum.

Ronny Nielsen er tónleikari 
og framúr góður sangari, sum 
kann tulka allar hugsandi sangir. 
Ronny hevur sungið nógvar 
sangir, sum eru blivnir lands
kendir í Føroyum.

Kolbein Simonsen er kendur 
sum tann tryggi og álítandi 

basspælarin, sum boð ofta 
hava verið eftir til konsertir og 
út gávur.

Ronny og Kolbein fara at 
fram føra á Torginum á Summar 
Festivalinum.

Nú brúkar Sofus aftur røddina.
Hóast eyknavnið stavar frá tíðini, 
tá hann var virkin sangari, so er 
tað ikki fyrr enn seinnu árini, 
at HallelujaSofus veruliga er 
vorðin kendur sum sangari.

HallelujaSofus hevur kanska 
fyrst og fremst verið kendur sum 
býarmynd í Havn, og meira enn 
ta einu ferðina hevur hann tikið 
fólk á bóli við framúr vøkru bil
unum, sum hann betur enn tey 
flestu dugir at umbyggja og 
rigga til.

Eyknevnið stavar frá, tá hann 
á ungum árum ofta var partur av 
sangframførslum, og eingin var 
í iva um, at talan var um framúr 
góða og hjartanemandi rødd.

Umvegis undirhaldandi 
spurnar kassan hjá Kring varp
inum, Altso, er Sofus seinnu árini 
vorðin mest sum heimskendur í 
Føroyum, og vóru tey mong, ið 
bíðaðu í spenningi, tá tað frætt
ist, at nú fór hann at senda 
nýggjan tónleik á marknaðin.

Og skal metast eftir tí, sum 
útvarpsstøðirnar spæla, so hevur 
Sofus rakt so beint í bullseye hjá 
føroysku tónleikafjøldini. Tað 

kann væl vera, at kvøðuljómarnir 
ikki longur verða sendir úr 
Sortudíki, men sendingar við 
lurtaraynskjum eru framvegis 
vælumtóktar, og har hevur 
Kærleiksspor verið eitt hitt frá 
fyrstu løtu. Og eingin iv er um, 
at hesin verður millum sangirnar, 
sum Sofus fer at framføra nú um 
vikuskiftið.

Summar Festivalurin er sera 
fegin um, at HallelujaSofus 
hevur játtað at koma á festivalin 
at spæla. Og tað verður við 
stórum motori og fullum tanga 
av brennievni, tí HallelujaSofus 
hevur ein veruligan superbólk 
við tónleikarum afturat sær, og 
hann fer at syngja góðar, gamlar 
sangir og onkrar nýggjari.

Í ár hátíðarhalda Spælimenninir í 
Hoydølum síni fyrstu 40 ár, og tað 
skal eisini gerast við framførslu á 
Torginum á Summar Festivalinum.

Spælimenninir í Hoydølum var 
stovnaður sum spælimannabólkur 
á studentaskúlanum í Hoydølum í 
1974. Beinanvegin var eftir spurn
ingur at fáa bólkin at spæla til dans 
og konsert. Nærum hvørt vikuskifti 
í trý ár var spælt í Vági, Fuglafirði, 
Klaksvík, Skálavík, Sørvági, Nólsoy, 
Vestmanna, Tvøroyri, nógvastaðni í 
Havn, í Húsavík og á Sandi.

Spælimenninir gjørdist so við og 
við til eitt savningarstað, eisini fyri 
fólkatónleikarar úr øðrum londum. 
Tónleikarar úr Skotlandi, Svøríki, 
Noregi, Danmark og USA hava 

verið partur av Spælimonnunum í 
Hoydølum.

Í 1977 vóru Spælimenninir á 
fyrsta sinni á konsertferð uttan
lands og hava síðani ferðast kring 

allan heim við teirra frálíka tónleiki.
Nú er kósin sett til Klaksvíkar, 

har høvi verður at hoyra lívligar og 
fang andi spælimanstónar.

Teir syngja um at renna nakin, 
um at lúra og um ongantíð at fáa 
nokk. Teir megna við sínum festl igu 
framførslum at fáa lív í áhoyrara
fjøldina, og nú taka teir enn eitt 
tørn á Summar Festivalinum.

Grandma’s Basement byrjaði 
sum ein kjallarabólkur, har vinmenn 
hugn aðu sær við at spæla tónleik. 
Men ambitiónirnar vuksu, teir fóru 
at spæla inn og geva út, vunnu 
Planet Awards, hittaðu við fleiri 

sang um og hava havt framúr góðar 
fram førslur á Summar Festival
inum. Og nú er lagt upp til enn eina 
av teimum heilt góðu og festligu 
løt unum á festivalinum saman við 
Grandma’s Basement.

spælimenninir í hoydølum

grandma’s 
Basement
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Brandur
enni

finnur koBa

herBorg

ingiBjørg & rani

Brandur Enni hevur í eini 10 ár 
verið millum húsarhaldsnøvnini 
í Føroyum. 

Øll kenna dugnaliga sangaran, 
sum gjørdist barnastjørna í Før
oyum og Íslandi, og sum síð ani 
hevur ment seg til sang skrivara 
og tónleikara á altjóða stigi.

Brandur hevur ferðast nógv 
við tónleiki, hann hevur havt 
framførslur uttanlands, og eitt 
skifti búleikaðist hann í Svøríki, 
áðrenn hann kom heim aftur til 
Føroya at búgva.

Brandur hevur verið ein av 

trúføstu gestunum á Summar 
Festivalinum, og í ár spælir 
Brandur á Torginum. Hann fer 
at spæla kendar sangir og tríva 
í onkran nýggjari sang. 

Sangarin í Páll Finnur Páll fram
førir nógv sum solistur, og hann 
fer á pallin á Summar Festival
inum leygarkvøldið. 

Finnur Koba hevur eina góða 
og eyðkenda rødd, sum kann 
syngja alt frá inniligum kærleiks
sang um til meira morreyðar 
vísur. 

Á Summar Festivalinum fer 
Finnur Koba at syngja sangir, 

sum hann hevur skrivað ella 
fram ført gjøgnum árini. Og tað 
verður ein løta, har áhoyrararnir 
uttan iva fáa høvi at syngja við – 
og næstan ikki kunnu lata verða 
við tí.

Herborg Hansen lesur BA innan 
Commercial Music í Skotlandi, 
og hon fæst eisini við at spæla 
tónleik. Hon hevur framført til 
nógv ymisk tiltøk, bæði í sam
bandi við lesturin og í frítíðini.

Herborg hevur áður spælt á 
Summar Festivalinum, og í fjør 
var hon á palli bæði sum solistur 
og sum kórsangari í skotska 
bólk inum Preacher. 

Herborg spælir gittar og 
syngur sínar egnu sangir.

23 ára gamla Ingibjørg Hansen, 
sum er ættað úr Mikladali, vann 
fyri 10 árum síðani Barnaprixið, 
og síðani hevur hon javnan havt 
framførslur til ymisk tiltøk.

Hon hevur eisini sungið onkr
ar sangir í studio – eitt nú tveir 
kapp róðrar sangir fyri bátar úr 
Klaksvík. 

Ingibjørg er sera dugnalig 
songkvinna, sum tulkar sangir 
eftir eitt nú The Carpenters og 
Whitney Houston.

Á Summar Festivalinum fer 
Ingibjørg at framføra saman 
við Rana Nolsøe, sum flestu 
føroyingar mugu kenna úr 
bólkinum Frændum. 

Teir hava sungið nøkur av størstu 
popp hittunum í Føroyum í nýggjari 
tíð. Teir eru framúr sum sangarar 
og tónleikarar, og teir duga sum 
fá at fáa áhoyrarafjøldina við sær. 

Eyðun Nolsøe, Terji Rasmussen og 
Kim Hansen hava í ár eina náttar
framførslu í Tele tjaldinum, og tá 
kunnu fólk rokna við at hoyra sangir 
sum 80’ini, Mítt Land, Flýggi til 

tónleikin, Maria, Nummar, Eros og 
fleiri. Tað verður ein hittparada av 
teimum stórur, tá ið Eyðun, Terji 
& Kim taka tjaldpallin á Summar 
Festival inum.

Vestmenn er ein av størstu bólk
unum í føroysku tónleikasøguni. 
Teirra útgávur vóru stórseljarar, og 
eftir bólkin liggur ein long røð av 
sang um, sum eru vorðnir fólkaogn 
hjá føroy ingum. Sangir sum Eg 
siti so eiga, Ró, Tað gongur nokk, 
Leygar kvøld í Havn og fleiri eru 
veru lig hitt okkara millum.

Bakgrundin hjá Vestmonnum er í 
Vestmanna, har limirnir í bólkinum 
kendust úr sama grannalag og vóru 
vinmenn. Í 1983 gav bólkurin, har 

Martin Joensen og Ólavur Højgaard 
vóru oddamenn, sína fyrstu plátu út. 
Gjøgnum 80’ini komu tvær plátur 
afturat, og Vestmenn vóru ein risi í 
føroyska tónleikalandslagnum. 

Í nýggjari tíð hevur bólkurin eisini 
verið virkin við nýggjum tónleiki og 
framførslum, hóast virksemið langt 
frá hevur verið tað sama, sum tað 
var í 80’unum.

Nú koma Vestmenn á Summar 
Festivalin at spæla á stóra palli, 
og tað verður við allari teirri gomlu 

manningini – og við bæði Martin 
Joensen og Ólavi Højgaard í front. 

Lagt er upp til eina stóra løtu 
á Vágsbøi, tá ið Vestmenn fara at 
spæla sínar klassikarar av landsins 
størsta tónleikapalli.

– Ætlanin er at spæla allar 
landa plágurnar til eina felags løtu á 
Summar Festivalinum, sigur Martin 
Joensen, sum er ein av odda monn
unum í Vestmonnum.

eyðun, terji & kim

vestmenn
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Nýggja tjaldbygdin á Summar 
Festivalinum liggur mitt á festival
økinum og bjóðar ein einastandandi 
gistingarmøguleika i hjartanum á 
festivalinum.

Tjaldøkið verður á Akursmørk, 
har Silvalandið áður hevur hildið 
til, og tað kann ikki verða meira 
sen tralt. Talan er um eina ta bestu 
adressuna í Klaksvík, og á Summar 
Festival inum ber til at flyta inn á 
hesa adressu við tjaldinum. 

Bøurin er drenaður og sligin, og tí 
er økið í góðum standi at taka ímóti 
tjaldarum. Gøtur og frámerki verða 
gjørd, og eisini verður ein minni 
býlingur, har familjur kunnu gista. 
Men ætlanin er fyrst og fremst at 
hava eina stóra ungdómstjalding.

Ætlanin er ikki, at fólk skulu 
draga nógvar drykkjuvørur og 
annað við sær inn á tjaldøkið, men á 
økinum sjálvum verður møguleiki at 
keypa mat og drykkjuvørur – alt frá 
suppu og breyði til kaffi og øl – fyri 
ein rímiligan kostnað í stóra Tipi
tjaldinum, sum verður felagsøki.

Í mesta lagi 600 fólk kunnu gista 
á tjaldøkinum, og tað er Norðoya 
Kunningarstova, ið tekur ímóti 
bíleggingunum.

Einans fólk við tjaldingar arm
bandi hava atgongd til nýggja 
hjarta  kamarið á festivaløkinum. Tó 

ber til hjá vinum, familju og jaligum 
gest um at keypa eina dagsbillett á 
kr. 100, um fólk ynskja at vitja og 
upp  liva ta mentan og tey tiltøk, 
sum serstaka tjaldingarøkið er 
vertur fyri.

tjaldpláss í 
hjartanum á 
festival økinum

her fáast armBond

Náttarbussur
Klaksvík - Tórshavn 
Koyrt verður frá parkerings
økinum millum fótbóltsvøllin
og svimjihøllina. 

Náttarbussar koyra soleiðis: 
Fríggjakvøld: . . . . . . . . . . Kl. 04.30 
Leygarkvøld: . . . . . . . . . . Kl. 04.30 
Kostnaður: . . . . . . . . . . . . . 100 Kr. 
Náttarbussurin tel.: . . . . . 217752

Prísir við 
inngongdina

Dagsbillettir fáast við dyrnar

Vikuskiftispass, vaksin: . . 1100 kr. 
Vikuskiftispass, børn: . . . . 250 kr. 
Hósdagur, vaksin:. . . . . . . . 600 kr. 
Fríggjadagur, vaksin: . . . . . 600 kr.
Leygardagur, vaksin: . . . . . 600 kr.

sf14 vikuskifti

SF-Appin
Appin hjá Summar Festivalinum 
er dagførd og betrað. Hesa 
vik una verður 11. Summar 
Festivalurin hildin, og í tí sam
bandi hevur Summar Festival
urin gjørt nýggja app. Appin 
kann takast niður á far tele
fonina umvegis AppStore ella 
Google Play. Á appin ber til 
at lesa seinastu tíðindini um 
Summar Festivalin, fáa kunning 
um praktisk viðurskifti, lesa um 
allar bólkarnar og síggja skránna 
fyri festivalin. Appin er ókeypis 
at taka niður.
»Summarfestivalurin«

Tipitjaldið

Tipibúðin hevur opið soleiðis:

Mikukvøld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . frá kl. 21.00  24.00
Hósdag . . . . . . . . . . . . . . . .frá kl. 11.00  15.00 og frá kl. 17.00  01.00
Fríggjadag . . . . . . . . . . . . . .frá kl. 11.00  14.00 og frá kl. 17.00  03.00
Leygardag . . . . . . . . . . . . . .frá kl. 11.00  14.00 og frá kl. 15.00  03.00 

Armbond

Fá títt armband á hesum støðum:

Torgið í SMS í Havn:. . . . . . . . . . . . . . Mánadagin 4/8 til fríggjadagin 8/8
Telebúðin í Klaksvík: . . . . . . . . . . . . . Mánadagin 4/8 til fríggjadagin 8/8
Norðoya Sparikassi í Klaksvík: . . . . . .Mikudagin 6/8 til fríggjadagin 8/8
Norðoya Sparikassi í Runavík: . . . . . . . .Mikudagin 6/8 og hósdagin 7/8

Fyri at sleppa inn á festivaløkið, skalt tú hava eitt 
armband um handliðið. Atgongumerki verða býtt um 
við armbond við inngongdina til festivalin, men tað 
ber eisini til at fáa armband upp á áðrenn festivalin. 
Tað kann gerast á hesum støðum
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www.18-25.fo

Vit í Eik bjóða tær ein pakka av tænastum, ið kunnu gera lívið hjá tær 
sum lesandi lættari, t.d. Nemkontu, Kort, Netbanka, Tryggingar og 
Lestrarkreditt við góðum treytum.

Les nærri um Ungdómspakkan á www.18-25.fo, har vit eisini hava góð 
ráð til tín, ið ætlar tær uttanlands at lesa.


