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Fyrsti Summar Festivalurin varð 
hildin í góðveðri í 2004, og tá leitaðu 
3500 fólk til fyrstu útikosertina á 
Vágsbøi. Sólin skein oman og niðan 
hendan fyrsta útidagin, og tað 
skapti grundarlag fyri einari góðari 
upp living frá byrjan.

Síðani 2004 hevur Summar 
Festival urin ment seg til at verða 
lands ins størsta tónleikatiltak. 
Hesi seinnu árini hava millum 8 og 
10.000 fólk verið á festivali hvørt 
ár, og festival urin hevur drigið 
stór al tjóða navn til Føroya. Nøvn, 
sum vit fyri 10-15 árum síðani ikki 
kundu hugsa um at fáa til landið 
at spæla.

Metfestivalur
Í ár verður helst talan um størsta 
Summar Festivalin nakrantíð – 
og harvið størsta tónleikatiltak í 
Føroyum nakrantíð.

Ein orsøk til tað er, at tað hevur 
lukkast festivalinum at draga 
heims navni Roxette til Føroya. 
Svenski superbólkurin hevur altíð 
havt sera stóra undirtøku í Føroy-
um, og tað er ikki so løgið, tí talan 
er um størsta norðurlendska navnið 
eftir ABBA.

Roxette setir stór krøv til 
Summar Festivalinum, og aftur í ár 
flytur festivalurin eina deild upp 
tøkniliga og staðfestir einaferð 
afturat, at tær veruliga stóru, al-
tjóða kendu konsertirnar skulu upp-
livast á Vágsbøi. 

Góðir bólkar
Afturat Roxette spælir eisini ein 
long røð av føroyskum og út lendsk-
um bólkum. 

The Dublin Legends koma við 
sín um kenda spælimanstónleiki 
úr Írlandi, og úr Danmark kemur 
stjørnu skotið yvir øll, Lukas 
Graham, sum er nógv tann besti 
um tókti tónleikarin millum tey 
ungu í løtuni.

Tá ið tað ber til at leggja før-
oyskar bólkar sum Frændur, Týr, 
Byrta, Marius, Swangah, Enekk og 
onn ur afturat, so er talan um eina 
ser stakliga sterka skrá.

Fólkalív
Summar Festivalurin er meira enn 
bert tónleikur. Festivalurin er eis-
ini fólkalív, hugni og vinarlag. 
Hundrað tals campingvognar skapa 

størstu tjaldbygdina í Føroyum, 
nógv ir bátar finna sær trygga havn, 
og tjøld ini 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 
tón leikur av tríggjum útipallum, og 
eisini í ítróttarhallunum og á tjald-

økinum verður ymiskt undir hald og 
tónleikur.

Vit ynskja øllum ein
góðan Summar Festival!

Vælkomin á ársins summar FestiVal

Vit mynda okkara egna FestiVal
Nú er enn ein Summar Festivalur 
fyri framman. Stórsligna og spenn-
andi tiltakið mitt í Klaksvíkar býi 
savnar túsundtals fólk úr øllum 
land inum – og úr útlandinum – til 
tríggjar hugaligar dagar við tónleiki, 
hugna og undirhaldi.

Føroyar hava við Summar 
Festival inum fingið ein festival, 
sum kann samanberast við altjóða 
festivalar, og tað er í grundini eitt 
bragd, at tað hevur lukkast at 
menna eitt slíkt tiltak í Klaksvík. 
Nærlagni, miðvíst arbeiði og 
kreativitetur hjá nógvum fólkum 
– bæði teimum, sum varða av 
festivalinum, og teimum, sum hava 
luttikið á ymsan hátt -  hevur gjørt 

Summar Festivalin til tað, hann er.
Summar Festivalurin hevur 

megn að at fingið stór altjóða tón-
leika nøvn til Føroya at framføra. 
Tað, sum fyri ikki so nógvum árum 
síðani var púra óhugsandi, ber nú til. 
Aftur í ár hevur Summar Festival-
urin fingið ein av bólk unum, sum 
føroyingar annars bert kenna frá 
útgávum, miðlum og framførslum 
kring heimin. Nú ber til at hoyra 
Roxette spæla á Vágsbøi mitt í 
Klaksvík. Tað gleða vit okkum til!

Vit fegnast eisini stórliga um 
leik lutin, sum føroyskur tónleikur 
og føroyskir tónleikarar hava á 
Summar Festivalinum og øllum 
hinum tiltøkunum kring landið. Vit 

eiga óteljandi dugnaligar tón leik-
arar, sum við sínum skapanarevnum 
hava gjørt framúr góðan tónleik. 
Føroysku bólkarnir eru ein avgerandi 
partur av Summar Festivalinum, og 
tey flestu munnu eisini gleða seg til 
framførslur hjá føroyskum bólkum 
á hesum festivalinum eisini.

Summar Festivalurin hevur eina 
drúgva skrá, sum varðar tríggjar 
dagar, og umframt framførslurnar 
á pallunum, er so nógv annað at 
njóta og uppliva á festivalinum. 
Tað ber til at siga, at vit velja sjálvi 
okkara festival. Vit velja konsertir 
burturúr, sum vit fara til, og annars 
leggja vit okkum dagarnar og løtur-
nar til rættis, sum vit hava hug. 

Møgu leikarnir fyri hugna og upp liv-
ingum eru nógvar, og ikki minst eru 
tey mongu prátini á festivaløkinum 
eru hugalig og gevandi hesar dagar. 

Eg vil takka fyrireikarunum av 
Summar Festivalinum fyri, at teir 
hava sett enn ein spennandi festi-
val saman, og eg ynski øllum gest-
unum ein góðan festival!.

Jógvan Skorheim
borgarstjóri í Klaksvíkar kommunu

SUMMARFESTIVALBLAÐIÐ 2014
Myndir: Eydbii Myndir, Anton Højgaard, Álvur Haraldsen og onnur
Grafisk sniðgeving/umbróting: Pætur Eyðunsson Jensen, Sosialurin

Komandi vikuskiftið verður 12. Summar 
Festivalurin hildin í Klaksvík
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Meðan Summarfestivalurin er, verður ferðslan kring miðbýarøkið í Klaksvík umskipað.
Fyrireikingarnar byrja mánadagin 3. august og verður øll vika 32 merkt av umleggingum
av ferðsluni.

Mánamorgunin 10. august kl. 6.00
verður ferðslan aftur sum vanlig.

Bøgøta:  Millum Oman Eið og Fossagøtu: Einvegis norðureftir – Frá Fossagøtu og norðureftir: Ongin ferðsla
Nýggivegur:  Millum Fossagøtu  og Oman Eið: Eivegis suðureftir
Gerðagøta:  Frá rundkoyringini til Jógvan Waagsteinsgøtu: Ongin ferðsla
Heygavegur:  Millum Ziskagøtu og Gerðagøtu: Einvegis suðureftir
Uppsalagøta:  Millum Vágstún og vegkrossin Uppsalagøta/Nýggivegur: Ongin parkering
Busssteðgistøð:  Steðgistøðini hjá Bygdaleiðum eru flutt til Varpabrúnna og Skúlaveg
Húsvognar:  Loyvt er ikki at parkera húsvognar á almennum parkeringsøkjum ella framvið almennum vegi
  Norðoya Kunningarstova ávísir pláss til húsvognar – telefon 456939 ella info@klaksvik.fo
Húsvognaøkið:  Tilkoyring til økið í miðbýnum er frá Klaksvíksvegi og annars sambært appilsingulu punkteraðari linju á kortinum
Hýruvognaparkering:  Frá íbindingini Tingstøðin/Biskupsstøðgøta og norðureftir Biskupsstøðgøtu
  Á økinum vestanfyri Gamla Kirkjugarð
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Seinastu tvey árini hevur popp-
duoin Byrta verið á frontinum í 
før oyskum elektrotónleiki. Teirra 
melodiøsa og popputa tulking av 
elektrotónleikinum hevur verið 
eitt støðugt hitt. Sangirnir við 
føroyskum teksti, fangandi løgum 
og framfýsnum rútmum og tónliki 
hava fangað ung sum tilkomin.

Janus Rasmussen og Guðrið 
Hansdóttir hittust í Reykjavík í 
2012, og tey skaptu har grundar-
lagið undir Byrta. Tá ið fyrsta út-
gávan kom frá bólkinum í 2013, var 
gjøgnumbrotið so vist og trygt sum 
regn í Føroyum.

Byrta hevur spælt heima og 
burturi síðani 2013. Tey hava fyrr 

spælt á stóra pallinum á Vágsbøi, 
men í ár verður tað í Tjaldinum, at 
tey skulu royna seg. Og eingin sum 
helst ivi man vera um, at poppurin 
fær frítt spæl, tá Guðrið og Janus 
trína á pallin.

Hanus er aFtur

signar er Fastur Fúsur

Eingin Summar Festivalur uttan 
Hanus G. Johansen. Tað hevur 
verið niðurlagið í nógv ár, men 
festivalurin í fjør gjørdist eitt 
undantak í so máta. Tað bar ikki 
til hjá Hanusi at vera partur av 
festivalinum ta ferðina, men í ár 
er hann aftur til reiðar at tørna 
út á størsta tónleikatiltakinum í 
landinum.

Orð eru næstan óneyðug, tá 
fram førslurnar hjá Hanusi skulu 
lýsast. Hann er ein trubadurur 
av Guds náði, og fáur kann sum 
hann einsamallur við guitara 
rúnar binda eina stóra manna-
múgvu. 

Serstakliga eru tað yrkingar-
nar hjá Pól F., sum Hanus hevur 
gjørt til fólkaogn. Við sera hepn-
ari hond hevur hann smíðað løg 
til fleiri av yrkingunum, og við 
djúpu og livandi røddini dregur 
hann áhoyraran við sær gjøgnum 
søgu gongdina í yrkingunum.

Sjálvur hevur Hanus sagt, at 
hann tíðliga í tónleikalívinum var 
eitt sindur leitandi í roynd ini at 
finna sín egna stíl. Men tá hann 

fyrstu ferð las í einum yrkinga-
savnið hjá sumbiar skald inum, 
var hann púrasta seldur. Ein kon-
sert-upptøka, sum varð seld sum 
kasettuband á sinni, gjørdi sítt 
til, at føroysku lurtararnir eisini 
vórðu púrasta seldir, og síðani 
hevur Hanus átt sín stóra og 
sjálvsagda lut, tá tosað verður 
um føroyskan tónleik.

Framførslan hjá Hanusi 
verður í ár á Torginum, har hann 
verð ur seinasti maðurin á palli 
hós kvøldið.

Kollfirðingurin hevur seinnu árini 
ment seg til eitt tað sterkasta 
føroyska tónleikanavnið

Signar í Homrum er ikki nakar 
ársungi í føroyska tónleika pall-
inum. Tað munnu vera úti við 25 
ár síðani, at fyrstu fram førslur-
nar vóru á skránni, men tað er 
ikki fyrr enn tey seinastu trý-fýra 
árini, at Signar veruliga er komin 
millum tey stóru.

Á Summar Festivalinum hevur 
Signar tey bæði seinnu árini 
havt framúr góðar framførslur 
í tjald inum, men í ár verður tað 
á Torg inum, at hann saman við 
Henning Nicodemussen og Johan 
Johansen fer at framføra sín 
tónleik.

Tónleikurin hjá Signari er 
melo diøsur rockur, sum er skriv-
aður á føroyskum. Tað var kanska 
ikki so øgiliga vanligt, tá Signar 

skriv aðu fyrstu tekstir sínar, men 
tá vit kunnu staðfesta, at eitt 
sum Sorgblídni framvegis hevur 
fasta tøkur á fjøldini, er eingin ivi 
um, at handverkið hevur verið í 
lagi. Fleiri onnur egin løg verða 
sjálv andi á skránni, og ikki minst 
munnu tey allarflestu syngja við, 
tá Signar framførir sína týðing av 
”Tað er gott at elska”.

Hans Marius Ziska telist mill um 
dugnaligstu føroysku sang skriv-
arar nar, og tónleikurin hjá honum 

er høgt í metum bæði heima og 
burturi.

Hans Marius kom fram sum 

tannáringum í bólkinum Flux, sum 
luttók í Prix Føroyum. Bæði tá og nú 
hava frálíku løgini hjá honum verið 
í mið deplinum í tónleikinum, hóast 
tón leikaliga úttrykkið er broytt 
nógv síðani aldarsskiftið.

Marius Ziska kann metast sum 
singer/songwriter, hóast tón-
leik urin flytur seg millum fleiri 
sjangrur. Hans Marius hevur eina 
fram úr góða rødd, sum veruliga ber 
tón leikin og úttrykkið hjá bólkinum. 

Marius Ziska spælir javnan 
uttan fyri Føroyar, og her heima leita 
nógv fólk til hansara framførslur.

Marius Ziska skal í ár spæla á 
stóra palli á Vágsbøi, og spennandi 
verður at hoyra hansara frálíku 
sangir á landsins størsta palli – har 
hava teir í øllum førum uppiborið 
at verða.

elektro-poppur í tjaldinum
Poppurin fær frítt spæl, tá Tjaldið 
verður stongt hóskvøldið

Dugnaligi sangskrivarin Marius 
Ziska og bólkur hansara spæla á 
landsins størsta tónleikatiltaki

Í fjør var Hanus fyri 
fyrstu ferð ikki á plakat-
ini til Summar Festivalin, 
men trubadururin við 
djúpu røddini verður 
nú aftur at hoyra

Triða árið á rað er 
Signar í Homrum 
partur av Summar 
Festivalinum

marius á stóra pall
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glóðHeitur poppur á Vágsbø
Lukas Graham er kanska heitasta navnið í donskum 
tónleiki í løtuni. Hós kvøldið fram førir hann á Vágsbøi

Sakaris Emil Joensen framførir undir 
listarnavninum Sakaris, og tá hann 
er á palli er lagt upp til ein lívaliga 
framførslu við góðum elektropoppi

Tað hevur gingið við fullari hjá 
Lukas Graham Forhhammer og 
hinum limunum í bólkinum, Lukas 
Graham.

Tað eru bara fýra ár síðani, at 
bólk urin so smátt byrjaði at gera 
vart við seg. Teir løgdu nøkur 
klipp á Youtube, og á Christiania 
vórðu kon sertir teirra væl vitjaðar. 
Somikið væl, at ta einu ferðina 
máttu 600 nipnir áskoðarar fara 
til hús, tí tey rúmaðust ikki inni á 
Loppen, har 400 fólk kunnu sita.

Tað fór ikki ósvarað framvið hjá 
plátuútgevarunum, og stutt eftir 
var fyrsti plátusáttmálin veruleiki.

Áðrenn fyrsta fløgan kom frá 

bólkinum, fór Lukas Graham á 
konsert ferð og spældi 45 konsertir 
– fyri tað mesta útseldar – har fleiri 
enn 30.000 fólk vóru og lurtaðu. 
Virðislønir av alla handanna eru 
eisini falnar bólkinum í lut, og eitt 
nú høvdu teir ikki færri enn sjey til-
nevn ingar á Danish Music Awards 
í 2012.

Síðani hevur bólkurin staðfest 
sína støðu ein av størstu popp-
bólk um í Danmark, og eftir hit lista-
plaseringar í Týsklandi og Eysturíki, 
kom amerikanska Warner Brothers 
inn á vøllin og gjørdi sáttmála við 
Lukas Graham.

Vildu til Føroya
Lukas Graham hevur verið nógv 
í USA seinastu tíðina, men nú í 
summ ar vitja teir aftur í Danmark, 
og her vildu teir fegnir nýta ein 
part av tíðini til at gera eitt legg 
til Føroya.

– Vit eru sera spentir til kon-
sertina í Føroyum. Vit hava nógv at 
gera í løtuni, men ferðin til Føroya 
er nakað serstakt fyri okkum, sigur 
Lukas Graham.

– Eg havi hitt nógvar føroyingar 
og havi lagt til merkis, at føroyingar 
eru altíð so blíðir og fyrikomandi. 
Vit vóna, at vit sleppa á flot, tí fleiri 
av tónleikarunum tíma væl at fiska. 

Eg tími nokk betur at kryvja, sigur 
Lukas Graham.

Glóðheitir
Lukas Graham spælir ghetto-popp, 
tey kalla. Tónleikurin er eitt bland 
av poppi, soul, funk og hiphop, 
og væl er blandað, tí tónleikurin 
situr framúr væl, og við sangum 
sum Ordinary Things, Drunk In The 
Morning, Criminal Mind og fleiri 
hava teir klatrað hitlistar og vunnið 
út í útvarps rásirnar. Eitt nú vóru øll 
løgini á seinastu útgávuni at finna á 
donsku radiohittlistunum í senn, og 
tað sigur nakað um, hvussu framúr 
væl umtóktur bólkurin er.

Og ikki minst hevur hann fingið 
framúr ummæli fyri konsertir sínar. 
Sostatt staðfesti ummælarin hjá 
Ekstra Bladet, at hini nøvnini á Grøn 
Konsert í Valby, har Lukas Graham 
eisini spældi, øvundaðu Lukas 
Graham. Ummælarin gev bólkinum 
fimm stjørnur fyri framførsluna, og 
tað boðar frá góðum til føroysku 
festivalgestirnar.

Framførslan hjá Lukas Graham 
verður roknað sum stóra popp-
brakið á ársins útgávu av Summar 
Festivalinum. Framførslan verður 
hóskvøldið, og sjálvandi gongur 
hetta fyri seg á stóra pallinum við 
Vágsbø.

Sakaris er framúr at skapa og 
framleiða elektrotónleik, og við 
einum sera góðum tevi fyri fangandi 
løgum og góðum samansetingum 
av orðum, er Sakaris blivin ein favo-

rittur millum tey nýggjaru føroysku 
poppnøvnini. 

Sakaris hevur spælt í útlandinum, 
og har hava tey tikið sera væl ímóti 
honum.

Nú spælir Sakaris á landsins 
størsta tónleikafestivali, og tað ger 
hann á Koda pallinum á Torginum.

dansandi glaður sakaris

Talan er um heitasta popnavnið í ríkinum, tá Lukas Graham fer á pall hóskvøldið
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írskur Fólkatónleikur leygarkVøldið
Molly Malone, The Wild Rover og Whiskey In The Jar far at runga 
á Vágsbøi í august, tá ið Dublin Legends fara á pall leygarkvøldið

Kristel Lisberg telist millum tær evna-
ríku føroysku songkvinnurnar, og 
hon er í uppskoti sum ársins song-
kvinna, tá ið føroysku tónleika-
heiðurs lønirnar verða lætnar

Føroyingar hava sera góðan tokka 
til írskan fólkatónleik, og nógvir av 
írsku sangunum eru blivnir felags-
sangir í Føroyum. Molly Malone, The 
Wild Rover og Whiskey In The Jar 
eru partur av flestu sangheftum, 
sum verða gjørd til brúdleyp og 
onnur veitsluhøvir, og aloftast 
verð ur eisini tikið sera væl undir, 
tá sangirnir skulu syngjast.

Ein orsøk til, at hesir sangir eru 
vorðnir fólkaogn hjá okkum, er 
heilt víst The Dubliners, sum í fimm 
áratíggju vóru fremstu eksponent-

arnir fyri írska fólkatónleikinum. 
Bólkurin varð í 2012 heiðraður við 
einum “lifetime achievement” frá 
BBC, og hetta varð hátíðarhildið við 
konsert í einum fullsettum Albert 
Hall. Tvær ferðir var bólkurin eisini 
í Føroyum, og í báðum førum hevur 
talan verið um fullsetar konsertir 
við framúr væl nøgdum konsert-
gestum. 

The Dubliners vóru virknir í 50, 
men í 2012 boðaðu teir frá, at 
bólkurin hevði havt sína seinastu 
framførslu. Hetta eftir at stovnarin 

av bólkinum, “Banjo” Barney 
McKenna andaðist. Hetta merktir tó 
ikki eitt farvæl til tónleikin, tí fleiri 
av limunum hava síðani stovna The 
Dublin Legends, og hesar legendur-
nar fara á pall á Vágsbøi leygar-
kvøldið.

Ov seint
at gevast
Tónleikararnir í The Dublin Legends 
eru Sean Cannon, Eamonn Campbell, 
Gerry O’Connor og Paul Watchorn. 
Teir hava allir verið týðandi partur 

av írska fólkatónleikinum í eitt 
langt tíðarskeið.

Sean Cannon og Eamonn 
Campbell spældu í næstan 30 ár við 
The Dubliners, og Gerry O’Connor 
var eisini við í bólkinum, tá ið teir 
høvdu sína tiltiknu 50 ára konsert-
ferð í 2012. 

Teir tríggir vóru samdir um, at 
teir høvdu hug at halda fram við 
konsertframførslunum, og nú føra 
teir arvin víðari við The Dublin 
Legends. Við tilvísing til fyrrverandi 
front mannin, Barney, staðfesta teir 

tríggir, at tað er ov seint at gevast 
nú, og tí gjørdu teir av at stovna 
nýggja bólkin.

Á pallinum er uppskriftin fram-
vegis tann sama. Kassaguitarar, 
banjo og violin eru hornasteinarnir 
í ljóð myndini, og eingin sum helst 
ivi man vera um, at ein túsundtals 
stór fjøld væl og virðiliga fer at taka 
undir við væl kendu tekstunum.

Kristel Lisberg hevur verið virkin 
sangari, síðani hon var ung genta, 
og evnini at syngja og tulka sangir 
hava verið og eru framvegis eyð-
sýnd. Seinastu árini hevur Kristel 
Lisberg givið fleiri sangir út, og fyrr 
í ár kom enn ein sangur, September, 
frá henni.

– Eg fari at spæla egin løg, og eg 
fari at tríva í allar sangirnar, sum eg 
havi givið út gjøgnum árini – eisini 
Ain’t No Love, sum kom út í 2003. 
Eg havi ongantíð áður framført 
tann sangin live, men nú skal tað 
verða. Eg taki sjálvandi eisini tey 
nýggjastu løgini, Without You og 

September, og onkur meira ókend 
eisini, sigur Kristel Lisberg.

– Eg gleði meg sera nógv til at 
standa á palli aftur, og eg eri fegin 
um at fáa møguleikan at spæla á 
Summar Festivalinum, sigur hon.

kristel spælir egnar sangir



06-08/08 SUMMAR FESTIVALURIN 2015 9



SUMMAR FESTIVALURIN 2015 06-08/0810

Superlativini hava tað við at sleppa 
væl framat, tá ymsu nøvnini verða 
sett á festivalplakatirnar.

Í nógvum førum hava útlendsku 
nøvnini levera stórslignar konsert-
upplivingar á Vágsbøi, men tað er 
helst eingin ivi um, at tá Roxette 
far á stóra pallin fríggjakvøldið, er 
hetta størsta tónleikanavnið, sum 
nakran tíð hevur framført í Føroy-
um. Talan er snøgt sagt um ein av 
veru ligu risunum innan pop/rock-
tón leik seinastu 25 árini ella so.

It Must Have Been Love. The 
Look. Listen To Your Heart. Sleeping 
In My Car. Dangerous. Spending My 
Time. Joyride. 

Listin við kendum sangum 

hjá svenska bólkinum Roxette 
er langur. 31 hitsinglur um allan 
heim, fleiri nummar 1 hitt í USA, 
og um leið 75 milliónir seld eintøk 
steð festa bólkin sum eitt av størstu 
nøvn unum í altjóða popptónleiki í 
nýggjari tíð.

Stóra altjóða gjøgnumbrotið 
kom, tá The Look varð send á al-
tjóða marknaðin, og við hópatals 
út gáv um síðani tað hava tey bæði. 
Maria Fredrikson og Per Gesle aftur 
og aftur prógvað, at tey betur enn 
tey flestu duga handverkið við 
at smíða góð løg og skriva góðar 
tekstir.

Í mun til so nógv onnur av stóru 
nøvnunum í undirhaldsídnaðinum, 

so hava tey bæði Maria & Per støð-
ugt duga at hildið bæði benini á 
jørð ini. Tey verða sjáldan fangað í 
gølu kendum yvirskriftum, og fólks-
ligi verimátin hevur avgjørt verið við 
til at styrkt popularitetin hjá bólk-
inum.

Hetta var eisini sjónligt, tá Marie 
í eina tíð stríddist fyri lívinum, eftir 
at hon hevði fingið staðfest krabba. 
Talan varð um drúgva sjúkra-
legu, og bæði svenskir og al tjóða 
miðlar sympatiseraðu og fylgdu 
við, hvussu gekk í dystinum móti 
sjúkuni. Saman við læknunum vann 
Marie á sjúkuni, og fagnaðurin kring 
allan heim var stórur, tá Roxette 
aftur fann vegin fram á konsert-

plakat irnar. Tað kann væl vera, at 
Maria ikki longur hevur megina til at 
dansa á pallinum. Men røddini hevur 
hon enn, og so letur hon Per um 
dansa rí ið, tá hann plagar at renna 
kring allan pallin við guitara sínum.

Mátti klípa 
seg í armin
Hjá fyriskiparunum av Summar 
Festival inum er talan um navn, 
sum tey hava roynt at fingið fatur 
á í fleiri ár.

– Hetta er uttan iva nógv tað 
størsta navnið, sum vit hava havt. 
Tú kanst kanska eisini siga, at hetta 
fyrsta ferðin, at vit slettis ikki hava 
fyri neyðini at siga fólki, hvussu 

stórur bólkurin er. Tí tað vita øll, 
heldur Erik Biskopstø, sum er ein av 
fyri skip arunum á Summar Festival-
inum.

– Tá vit fingu endaliga svarið, 
kendist tað mest sum óveruligt, 
og eg hevði næstan hug at klípa 
meg í armin. Ikki minst tí hetta er 
ein bólkur, sum vit á Festivalinum 
hava dyrgt eftir heilt leingi.

– Hetta er ein tilgongd, sum 
hevur fevnt um fleiri ár, og bæði 
hepni og treiskni hava virkað til, at 
hetta er eydnast. Tað byggir eisini 
á tað arbeiðið, sum er gjørt her í 
Festival inum seinastu nógvu árini. 
Vit hava bygt okkum eitt CV, sum 
er hampu liga gott, og hetta ger tað 

Roxette er uttan nakra sum helst 
størsta tónleikanavnið, sum hevur 
vitjað hja okkum. Fríggjakvøldið 
skal svenski superbólkurin á stóra 
pallin á Vágsbøi, har áhoyrara-
fjøldin helst fer at seta met

størsta
naVnið
nakrantíð
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Frændur 
gleða seg

roxette Flytur
mørkini í klaksVík

roxette - discograFi

Helst hevur eingin annar før-
oysk ur bólkur verið somikið 
væl umtókur í somikið langa tíð, 
sum teir í Frændum hava verið. 
Bólk urin er kanska ikki so aktivur 
longur, men hópur av sangum 
teirra liva enn sítt fríska og unga 
lív. Til veitslur og borðhald av 
alla handanna slag eru tekstir 
hjá klaksvíkarbólkinum aloftast 
partur av innihaldinum, og ung 
sum gomul duga øll sangir sum 
Føroyar, Hundurin brúni, Lívs-
mynd, Eros og aðrar við. Ja, listin 
tykist mest sum óendaligur, 
um allar landaplágurnar hjá 
Frændum skulu reksast upp.

Fyrsta útgávan hjá bólkinum 
varð send á marknaðin í 1984, 
og næsta tíggjuáraskeiðið vóru 
Frædnurnir sera aktivir við 
hópin av konsertum og fleiri 
út gávur komu eisini hesi árini. 
Somikið nógv hava hittini verið, 
at teir í 1997 góvu út savnsfløu, 
sum fekk heitið Svart Gull. 
Savnsfløgur av hesum slag eru 
ikki gerandisdøgur í Føroyum, 
men við rúgvuni av hittum, sum 
Frændur hevur sent á markn-
aðin, var eitt slíkt savn hálvgum 
upp lagt.

Spennið í sangskattinum er 
eisini vítt. Fyrstu útgávur nar 
vóru fyri tað nógva protest-
sang ir, ið vórðu skrivaðir í anda-
num, sum friðarrørslan hevði, 
tá kalda kríggið leikaði á. Sam-
felags kritiskir sangir um javnvág 
og ójavnvág og kærleikssangir 
setu í størru mun dám á næstu 
út gúv urnar, har føroyska tjóð-
skapar kenslan eisini hevur sín 
stóra lut. Hvørja ferð verða væl 
sitandi tekstirnir ballaðir inn í 
fang andi løg, og tað ber við sær, 
at tú næstan ikki kanst fáa betri 
sing-along-tónleik her á landi.

Roknast kan tí við, at talan 
verður um eina ógvuliga livandi 
framførslu, har áhoyrararnir 
uttan iva vilja gera sítt fyri at 
hoyrast best møguligt.

– Hetta verður eitt gylt høvi at 
framføra fyri kanska størstu fjøld 
í søguni á Summar Festivalinum, 
og vit gleða okkum veruliga til at 
njóta løtuna og sangirnar saman 
við áhoyrarunum, siga teir í 
Frændum, nú teir leggja seinastu 
hond á sínar fyrireikingar til 
festivalin.

Helst best umtókti 
bólkurin í føroyskari 
tónleika søgu er til 
at reiðar at spæla 
allar sínar slaggarar 
á Vágsbøi

nógv lættari at koma í samband við 
tey røttu fólkini.

– Roxette er ein bólkur, sum 
passar perfekt til konseptið hjá 
okkum, og tað eru longu fleiri ár 
síðani, at vit løgdu teir fyrstu føl-
arar nir út. Longu fyri trimum árum 
síðani fingu vit eisini útgreiningar 
um, hvat tey kravdu av teknikki, 
palli og øðrum, og hetta hava vit 
so fyri hildið okkum til, tá vit hava 
ar beitt víðari við málinum.

– Tað eru tó sjálvandi nógvir lutir, 
sum skulu passa saman. Bókingar-
nar hjá teimum eru nógvar, men í 
komandi ár eru 30 ár liðin, síðani 
bólkurin varð stovnaður, og í hesum 
sambandi fara tey á Europa-turné. 

Og her vóru vit somikið heppin, at 
tað lá fyri at koma til Klaksvíkar, 
sigur Erik.

Tað ber til
Eitt er, at Summar Festivalurin 
gjøgn um árini hevur arbeitt seg 
upp. Tey kunnu vísa á, at neyðugi 
infra-strukturin til – eftir okkara 
máti stokki – heilt stórar konsertir 
er í lagi, og í dag hava tey eisini eitt 
gott net værk at arbeiða saman við, 
tá nøvn skulu bókast.

Annað er, at ímyndin av Føroyum 
avgjørt eisini hevur nakað at siga, 
staðfestir Erik.

– Tað er einki at ivast í. Tað 
nytt ar lítið hjá okkum at liggja her 

í Atlants hav inum, um eingin veit av, 
at vit eru til.

– Her er altavgerandi, at nógv og 
gott tilfar um Føroyar er atkomu-
ligt. Eitt nú sendi eg teimum upp-
lýs ingar um tað, sum National 
Geographic hevur skrivað, nú vit 
aftur verða umrødd millum mest 
spenn andi ferðamál í heiminum. Tú 
kanst jú googla mest sum alt í dag, 
so tað arbeiðið, sum verður gjørt 
innan ferðavinnuna, hevur sann-
iliga eisini stóran týdning í okkara 
arbeiði, sigur Erik.

Bókingin av Roxette er tann 
størsta og mest krevjandi hjá 
Summ ar Festivalinum nakran-
tíð.

Summar Festivalurin hevur 
síðani 2004 havt nógvar 
spenn andi gestir á vitjan, og 
teirra millum hava eisini verið 
stór al tjóða nøvn við krevjandi 
krøvum um ferðing, uppihald, 
tøkni og annað. Burtur úr rúgv-
uni kunnu nevnast Westlife, 
Scorpions, Ronan Keating og 
Twisted Sister.

Men bókingin av Roxette 
setur enn størri krøv til landsins 
størsta tónleikatiltak.

– Krøvini eru stór til tøkni, 
flutning, tryggingar, gjøld og 
alt annað, men afturfyri kunnu 
vit eisini bjóða størstu popp-
konsert í Føroyum nakrantíð. 
Hetta verður nakað, sum fólk 
ongan tíð áður hava upplivað 
í okk ara landi, og sum verður 
eitt minni fyri lívið, sigur Erik 
Biskopstø.

Útgávur
• Pearls og Passion – 1986
• Look Sharp! – 1988
• Joyride – 1991
• Tourism – 1992
• Crash! Boom! Bang! – 1994
• Have a Nice Day – 1999
• Room Service – 2001
• Charm School – 2011
• Travelling – 2012

Uppsamlingar
• Rarities – 1995
• Don’t Bore Us, Get to the Chorus! – 1996
• Baladas En Esnpanol – 1996
• The Ballad Hits – 2002
• The Pop Hits – 2003
• A Collection of Roxette Hits:
   Their 20 Greates Songs – 2006
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Kom og poppa 
við okkum!

Leygardagin á Summarfestivalinum  verður eitt popput tiltak uttanfyri 
Telebúðina við sápubløðrum, popcorn, popptónleiki, bubbligum... ja snøgt 
sagt øllum tí vit kunnu finna uppá at poppa við.
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silValand til børnini
Í ár kunnu børnini gjøgnum spæl og stuttleika 
eisini læra nakað í Silvalandinum

Í ár heldur Silvalandið til í KÍ-høll-
ini og er opið allar tríggjar festival-
dagarnar millum kl. 12.00 og 19.00

Í ár er heitið á tiltakinum í Silva-
landi ”Spæl og lær og stuttleika 
tær”.

Silvaland verður gjørt til eitt 
spennandi og stuttligt umhvørvi, 
har børnini saman við sínum vaksnu 
kunna vitja tær ymsu básarnar, har 

alt møguligt spennandi verður 
at hoyra og síggja. Ætlanin er, at 
familjur kunna koma og hugna sær 
og slappa av saman við børnunum.

Silvalandið verður skipa øðrvísi 
í ár. Børnini fara at uppliva seg 
sjálvan royna seg av við teimum 
ymsu aktivitetunum, ið verða, og 
eis ini læra ymiskt úr teimum ymsu 
bás unum.

Har verða nógv fitt starvsfólk at 
hjálpa og spæla við børnini, hugna-
ligt pyntað, flott ljós og hugna-
ligur tónleikur – og okkurt leskiligt 
verður at keypa um búkurin fer at 
skrambla.  

Børnini kunna m.a. royna: 
– ”Spælifabrikkin” har millum 

annað skutarabani til smá børn 
verður, 

– Javnvágsbreyt við ymsum 
aktivi tet um og forðingum, spølum 
og kapp ingum. 

– Søguteltið, har børnini kunna 
koma inn og sita og hoyra nógva 
góðar og spennandi søgur frá 
Angelu – søgur, hon sjálv hevur 
funn ið uppá.

– Tekniborð og teknikapping fyri 
tey, ið dáma væl at tekna. 

– Karaoke-kapping – eisini til 
tey, sum elska at syngja, men ikki 
tíma at kappast. 

– Dukkusjónleikur 
– Teaturcafé, har børnini sam an 

við teimum festligu vaksnu starvs-
fólk unum kunnu royna seg sum 
sjón leikara 

– Lær at dansa linedans við 
Angelu (vaksin eisini vælkomin við).
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Prices:
Adults  kr. 40,00  
Children  kr. 20,00

TRY THE BEST SWIMMING-BATHS
IN THE FAROE ISLANDS
– FOR THE WHOLE FAMILY

45 m water slide

Bubble bath

2 water falls

3 water canons

Hot-water pool

Sauna
Infrared sauna

Kiosk
Café
Fitness OPENING

HOURS

Mon.  06.45-08.45
Tue.    06.45-08.45 og 14.00-20.00
Wed.   06.45-08.45 og 14.00-17.00
Thu.  06.45-08.45 og 14.00-20.00

Fri.  06.45-08.45 og 14.00-20.00
Sat.      senior citizen  09.00-10.00 
Sat.  10.00-17.00
Sun.  08.00-10.00 og 14.00-16.00

Klaksvíkar
Svimjihøll
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Føroyskir rocksangarar 
fara at syngja slagarar 
á Summar Festivalinum

Tað var greitt frá fyrstu tónunum, 
sum fólk hoyrdu frá bólkinum í 1991, 
at Enekk var nakað heilt serligt

Tríggir føroyskir rocksangarar úr 
trimum tíðarskeiðum í føroyskum 
tónleiki fara at framføra før oysk ar 
rockslagarar á Summar Festival-
inum.

Karl Martin Samuelsen, Edmund 
Jacobsen og Jens Marni Hansen 
verða solistar í framførsluni, har 
út lendskir tónleikarar spæla undir.

Karl Martin Samuelsen er ein av 
veruligu legendunum í føroyskum 
rocktónleiki. Hann var á odda fyri 
bólkinum Hjarnar, sum var slóð-
brótandi í føroyskum tónleiki í 
70’unum og fyrst í 80’unum. Karl 
Martin fer at syngja nakrar av bestu 
sang unum hjá Hjarnum.

Edmund Jacobsen er kendur 
sum sangari í Chase, sum seint í 
80’unum og nakað inn í 90’ini var 
í front í føroyskum tónleiki. Við 
melo diøsum rocktónleiki – ofta á 

føroyskum máli – hava teir skriv að 
sítt egna kapitul í føroyskari tón-
leika søgu.

Jens Marni Hansen hevur sum 
sangari í bólkum sum Kjølar og All 
That Rain og sum solistur mynda 
nýggjari føroyskan rocktónleik. 
Hansara framúr rockrødd og frálíku 
sangir gjørdu, at hann fekk heiðurin 
at hita upp fyri Bon Jovi í Parkini fyri 
tveimum árum síðani. 

Útlendskur tónleikabólkur fer at 
spæla undir hjá føroysku rock hetj-
unum, og vit kunnu lova, at nýggju 
útsetingarnar av sangum sum 
Fyrstu ferð, So Excited og Misery 
fara at rocka sum ongantíð fyrr.

Rockhetjur eiga seinastu fram-
førsluna á ársins Summar Festivali 
– teir spæla á Vágsbøi leygarkvøldið 
kl. 02.30.

Bólkurin skapti við grundarlagi í 
fólkatónleikinum sítt heilt egna ljóð 
og úttryk. Við Kára Sverrisson sum 
eyðkendum sangara og oddamanni 
gjørdist Enekk nakað av tí mest 
spennandi og nýskapandi, sum var 
í føroyskum tónleiki í nítiárunum.

Fyrsti sangurin hjá Enekk, sum 
almenningurin fall fyri, var Eru Vit 
Til?, sum var á útgávu hjá Amnesty 

International í 1991. Tvey ár seinni 
kom fyrsta útgávan hjá Enekk, 
Andlit Hins Tigandi, og tá løgdust 
sangir sum Tú Og Eg Og Trøllini, 
Rakiya, Bautain Á Deyðsheyggi og 
Morð Í Køkinum afturat.

Enekk var serliga virkin í 
90’unum, tá ið teir góvu tríggjar 
útgávur út, og í 2004 kom tann 
fjórða. Seinastu árini hevur Enekk 

ikki verið virkin á sama hátt, men av 
og á finna teir saman til serstakar 
framførslur. 

Á Summar Festivalinum leitar 
tann upprunaliga manningin 
saman til framførslu í Tjaldinum. 
Kári Sverisson, Agnar Lamhauge, 
Óli Olsen og Høgni Klakkstein, 
sum allir vóru við at spæla fyrstu 
útgávuna inn, spæla við. 

enekk Fyri Fyrstu Ferð

rockHetjur taka Vágsbø

Jens Marni Hansen Karl Martin Samuelsen

Edmund Jacobsen og bólkur
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Fuglfirðingurin Jógvan Joensen var 
ein bjørt stjørna í donsku X Factor 
kappingini í ár. Við sannførandi 
framførslum, framúr musikaliteti 
og einum tryggum úttrykki vann 
Jógvan seg allan vegin í finaluna, 
har hann endaði næstfremstur av 
øllum teimum hundraðtals fólk-
unum, ið høvdu bjóðað seg fram í 
kapp ingini.

Nú er greitt, at Jógvan Joensen 
verð ur við á Summar Festivalinum. 
Jógvan skal spæla á stóra pallinum 
á Vágs bøi, sum eisini er landsins 
størsti tón leikapallur, og tann 
møgu leikan tekur Jógvan fegin 
ímóti.

– Eg eri sera fegin um, at eg 
eri biðin um at spæla á Summar 
Festival inum. Eg havi mannað ein 
fram úr góðan bólk, og eg kann 
lova øllum festival gestunum eitt 

brak av einari konsert, sigur Jógvan 
Joensen.

Jógvan hevur onkrar aðrar fram-
førslur í Føroyum í summar, men á 

Summar Festivalinum skal hann á 
pallin við væl mannaðum bólki, ið 
fer at spæla saman við honum.

Tað var eitt alvorliga frískt lot, sum 
kom á føroyska tónleikapallin, tá 
Swangah í 2011 byrjaði at gera 
vart við seg. Talan var um tónleik, 
ið mest sum als ikki hevði sæð sín 
líka her heima, og við løgum sum 
Gentan Er Farlig og Bygd Til Bý 
vunnu teir sær alt fyri eitt hópatals 
fjepparar.

Swangah hevur áður framført á 
Summar Festivalinum, og tað hava 
verið minniligar konsertir. Nú eru 
rappararnir til reiðar at taka enn 
eitt tørn á Føroya størsta tónleika-
tiltakið.

Hesa ferð verður tað í stóra 
tjald inum, at teir skulu á pallin, og 
lítil ivi man vera um, at talan verður 

um eitt ordans brak fyri eini væl 
upp hitaðari áskoðarafjøld, tá teir 
sum seinasta navnið fara á pallin 
fríggja kvøldið.

jórunn er 
á Veg FramjógVan HeVur x Factor

Hon gav sín fyrsta sang út í fjør. 
Sangurin kallaðist Blind In You. 
Fyrsti sangurin setti veruliga 
gongd í, og hon hevur givið fleiri 
sangir afturat út – eitt nú Soldier 
og Heaven Under Water, ið hava 
verið nógv spældir í útvarpi.

Sangirnir hava skapt áhuga 
fyri Jórunn í Danmark, har hon 
er í holt við at taka upp og fram-
leiða tónleik. 

Jórunn spælir gittar og syng-
ur, og tón leikurin er merkutr av 
elektrisk um poppi. Hon hevur 
eisini útgivið tveir sangir saman 
við Vinjar Petersen, og hann 
fram førir saman við Jórunn á 
Summar Festivalinum.

Vælkomin til eitt nýtt navn á 
Summar Festivalinum!

tjaldið skal koppast
Swangah blásti føroyska tónleika-
pallin umkoll, tá teir í 2011 komu 
undan kavi. Hørðu og provokerandi 
rapp-tónarnir skulu í ár lata 
tjaldið aftur fríggjakvøldið

21 ára gamla Jórunn 
Gudmundsen er 
úr Sandavági
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Ung í Eik

Ung í Eik
www.eik.fo/ung    
Tel. 348000 
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Fantastiski kim á torginum

mjúkur poppur úr klaksVík

rannVá droymt um at Fingið kjansin

eitt sindur aV bláum grasi

Nólsoyingurin Kim Hansen er 
millum størstu profilarnar í 
føroyskum tónleiki. Dugnaligi 
klaverspælarin og sangarin 
hevur framført nógv sum solistur 
og í skiftandi bólkum. Hann er 
ein av teimum, sum fær alt at 
rigga og dugir at lofta løtum og 
tiltøkum, so framførslurnar altíð 
sita í skápinum.

Kim hevur verið partur av 
týðandi føroyskum bólkum 
sum Moirae, Showmonnum 
og Frændum, og harafturat 
hevur hann spælt saman við 
einari langari røð av føroyskum 
tónleikarum og bólkum.

Sum solistur hevur Kim eisini 
verið framúr. Hann hevur spælt 
til størri og smærri tiltøk, og við 
hittum sum Maria, Meistarin 
og Fagri Flokkur í bakhondini, 
kann hann altíð fáa lív í 
áhoyrarafjøldina, umframt at 
hann sjálvandi kann tríva í eina 
langa røð av øðrum sangum, sum 
hann ella onnur hava framført.

Bólkurin Quarter To Three spælir 
lættan popptónleik, har teir 
eisini blanda aðrar tónleikastílir 
– eitt nú bossanova – inn í løgini. 
Fleiri av sangunum hjá teimum 
hava verið hitt seinastu árini – 
eitt nú sangirnir Eg Vildi Bara, 
The Stage, Liv og Lær og Saman 
Við Tær. 

Quarter To Three er mannaður 
við royndum tónleikarum úr 
Klaksvík. Petur Hans Niclasen 
og Magni Husgaard, sum vóru 

partur av væl umtókta 90’ara 
bólkinum Aria, spæla saman við 
Dánjali Kjærbo, Jógvan Fróða 
Baldvinsson og Jens Paula 
Joensen.

Fyri seks árum síðani avgjørdi 
Rannvá Álaberg at fylgja tón-
leika dreyminum, hon hevði. Hon 
lærdi seg at spæla gittar og fór 
á Den Rytmiske Højskole í Vig í 
Dan mark. Komin heimaftur fór 
hon at skriva egnar sangir – yrk-
ing ar og løg. Í fjør gav Rannvá út 
sangin Tigandi tøgnin, sum varð 
nógv spældur. Fyrsti sang urin 

var ein roynd at fáa sín tón leik út 
mill um fólk og var ikki ætlaður 
at verða bindandi fyri hennara 
stíl frameftir.

Á Summar Festivalinum fer 
Rannvá at framføra egnar sangir, 
og tónleikurin verður popp-
rockur. Afturat sær hevur hon 
John Ivar Venned á gittar, Josva 
Debes á trummum og Eyðun 
Johanne sen á bass. 

– Eg eri sera glað fyri, at eg havi 
fingið møguleikan at framføra á 
Summar Festivalinum, og eg eri 
ótrúliga spent. Eg havi staðið á 
festivalinum og droymt um at 
fáa kjansin at spæla, og nú havi 
eg fingið hann, sigur Rannvá 
Álaberg. 

Bólkurin Blátt Gras varð stovn-
aður á vetri í 2012, men tað var 
í fjør, at føroyingar av álvara 
komu at kenna tónleikin hjá 
teimum.

Blátt Gras var Nashville í 
USA og innspældi tónleik, og 
tá ið fløgan Ávegis kom út, 
vórðu fleiri av sangunum nógv 
spældir á útvarpsrásunum. Ein 
av sangunum er There Is Room 
At The Table, sum varð heiðraður 
á FMA tiltakinum fyrr í ár. 

Sangirnir hjá Blátt Gras 

snúgva seg um kærleika, ger-
andis lív og um Jesus Kristus. 
Tón leika stílurin er Blue Grass, og 
løgini eru eitt bland av inniligum 
kær leiks sangum og glaðum 
tónleiki.

Tónleikur hevur altíð havt nógv 
at týða fyri [rökkvi]. Hann hevur 
sungið nógv – bæði í kóri, í bólki 
og sum einstaklingur. Hann hevur 
eisini spælt trummur frá tí, at hann 
var smádrongur.

[rökkvi] er sangskrivari og 
tekstahøvundur og er á odda 
fyri bólkin. Hann fór í gongd við 
projektið saman við Alvini Ellebye 
Andersen, ið hevur framleitt nýggju 
útgávuna av sanginum “Where Is 
The Sun”.

[rökkvi] hevur síðani savnað ein 
bólk av royndum tónleikarum, og 
hesir eru Arni Zachariassen á guitar, 
Leivur Vitalis spælir bass, Hjørtur 

P. Háberg trummur og Símun Dam 
spælir tangentar. [rökkvi] er sangari 
í bólkinum. 

Tónleikurin, ið bólkurin spælir, 

kann bólkast sum electro-rokk/
popp. Løgini eru fangandi og 
tekstirnir bera allir íblástur frá 
tungu lötunum í lívinum hjá [rökkvi].

Tað eru liðin næstan 15 ár, síðani 
Týr fekk gjøgnumbrot í føroyskum 
tónleiki við Prix Føroyar luttøkuni 
og teirra útseting av Orminum 
Langa. Síðani hevur Týr verið 
fremsta føroyska rocknavnið við 
sínum buldrandi kvæðarocki og 
altjóða framførslum og útgávum. 

Við frumkenda rockljóðinum 
hevur bólkurin vunnið sær ein alt 
størri status á altjóða pallinum. 

Onkrir av sangunum hjá Týr hava 
fingið óvanliga nógvar sýningar 
á YouTube. Sinklars Vísa er sædd 
meira enn tvær milliónir ferðir, og 
sangurin Hold The Heathen Hammer 
High hevur næsta fýra milliónir 
sýningar. Hetta er púra óhoyrt 
fyri eitt føroyskt tónleikanavn og 
staðfestir, hvussu stórir Týr eru úti 
í heimi. 

Seinnu árini hevur Týr verið 

støðugt á ferð í Europa, USA og 
aðrastaðni, og teir eru mest seljandi 
føroyski tónleikabólkur nakrantíð.

Á Summar Festivalinum hevur 
Týr eisini nakað heilt serligt við 
í framførslu síni. Pól Arni Holm, 
sum var sangari í bólkinum fyrstu 
tíðina, verður serligur gestur, tá ið 
Týr spælir á Vágsbøi leygarkvøldið. 

[rökkVi] Fær íblástur Frá tungum løtum

kVæðarockur 
Fer at runga
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sámal á náttartíð

stjørnuskotið Við nýggjum sangum

jákup eli

blaðung songkVinna

Hann hevur ein av teimum heilt 
kendu og mest royndu tón leik-
arunum í Føroyum. 

Hann hevur spælt á mest 
sum hvørjum tanga, og eisini í 
útlandinum hevur hann ferðast 
sum tónleikari. 

Sámal Ravnsfjall er ein 
profilur í føroyskum tónleiki, og 
um framt at hava verið partur 
av onkrum bólkum – til dømis 
Vágaverk – hevur hann framført 
nógv sum solistur. 

Tá ið hann spælir live, kann 
hann bæði tulka sangir hjá 
øðrum, og hann framførir sangir, 

sum hann er landskendur fyri at 
syngja.

Sámal fer at spæla til eina 
hugnaliga løtu á Torginum kl. 
03.00 leygarkvøldið.

Stjørnuskotið úr Klaksvík hevur 
ment seg til ein dugnaligan 
sang skrivara og framførara. 
Hans Andrias Jacobsen hevur 
spælt til nógv størri og smærri 
tiltøk sein astu árini, og 
allastaðni er tað púra eyðsýnt, 

at hann hevur eitt óvanligt 
talent. Hans Andrias syngur 
framúr væl, hann spælir væl 
gittar, og so hevur hann eisini 
ment seg nógv sum sangskrivari. 
Hann hevur í ár verið í studio og 
inn spælt nýggjar sangir, og á 
Summar Festivalinum fer hann 
at spæla nakrar av hesum sang-
um umframt onkran, sum hann 
áður hevur givið út.

Stílurin hjá Hans Andriasi er 
amerikana rokkur og myrkur 
fólkatónleikur, og afturat 
sær hevur hann bólk við fýra 
tónleikarum.

Jákup Eli Joensen fekk sítt stóra 
gjøgnumbrot sum tónleikari, 
tá ið hann útgav sangin Vanja, 
sum var eitt av størstu hittunum 
í Føroyum í 2011. Sangurin varð 
kosin Ársins sangur á Planet 
Awards hetta árið. 

Jákup Eli hevur verið sera 
virkin sum sangskrivari, og hann 
hevur støðugt givið tónleik út 
síðani 2011.

Í ár verður Jákup Eli at hoyra á 
Summar Festivalinum, har hann 

fer at spæla sangir, hann hevur 
skrivað gjøgnum árini. Fram-
førslan verður á Torginum.

15 ára gamla Annika Malunar-
dóttir er ein av nýggju tón leik-
arunum, ið hevur gjørt vart 
við seg í ár. Annika hevur givið 
sangin ”Life” út, og hon hevur 
havt einstakar framførslur.

Annika fer á Summar Festival-
inum at framføra á pallinum á 
Torginum, og hon fer at tríva í 
sangir, sum hon hevur skrivað.

Summar Festivalurin er 
fegin um at bjóða hesa nýggju 
og spenn andi songkvinnuna á 
festival inum fyri fyrstu ferð.

Seinnu árini hava konsertirnar við 
Grandma’s Basement verið nakað 
av tí lívligasta og festligasta, sum 
gestirnir á Summar Festivalinum 
hava kunnað upplivað.

Teir syngja um at renna nakin, 
um at lúra og um ongantíð at fáa 
nokk. Og tá ið teir hava spælt við 

fullum útblástri og herligum showi 
í Tjaldinum á Summar Festivalinum, 
hevur verið stappað við kátum fólki, 
sum hava sungið, klappað, hoppað 
og dansað við tónleikinum hjá 
bólkinum.

Grandma’s Basement byrjaði 
sum ein kjallarabólkur, har vinmenn 

hugnaðu sær við at spæla tónleik. 
Men ambitiónirnar vuksu, teir fóru 
at spæla inn og geva út, vunnu 
Planet Awards, hittaðu við fleiri 
sangum og leggja nú upp til enn 
eina lívliga framførslu á Summar 
Festivalinum.  

Góður gamal rockur úr 80’unum 
verður í miðdeplinum, tá ið bólkurin 
Guns4Sale fer at seta futt í stóra 
tjaldið á ársins Summar Festivali.

Guns4Sale heiðrar og tulkar 
klassiskan rocktónleik hjá bólkum 
sum Motley Crue, Van Halen og 
Whitesnake, og tað gera teir við 
ótrúligari spæligleði og stórari 
fram førsluorku.

Bólkurin er virkin í Danmark, 

men á odda fyri Guns4Sale er eingin 
minni enn Edmund Jacobsen, sum 
mong munnu kenna sum oddamann 
í føroyska rockbólkinum Chase. 
Edmund er búsitandi í Danmark, og 
har hevur hann funnið saman við 
hinum tónleikarunum, sum eisini 
stórtrívast við at spæla klassiskan 
rock tónleik.

Teir, sum manna Guns4Sale, 
eru: Edmund Jacobsen (sang), 

Matthew Anyanwu (trummur), 
Kent Svendsen (bass) og Torben 
Steffensen (gittar). 

– Hjá okkum er einki fjas. Vit 
spæla rock fyri at fáa fólk í gott 
lag. Vit lata onnur um kenslur og 
hjarta sorg – tað finna ikki út av 
alíka væl, sigur Edmund Jacobsen, 
sangari í Guns4Sale.

Festligur kjallarabólkur setur Futt í

guns4sale Við 
klassiskum rocki
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Tey bæði seinastu árini hevur 
tjald ingarøkið verið ein lítil oasa 
á festival økinum – og somuleiðis 
verður aftur í ár. Fólk hava verið 
væl nøgd við umstøðurnar, so tí 
hava vit av gjørt ikki at gera nakrar 
mun andi broytingar við um hvørvið. 
Her kanst tú hugna tær saman við 
vinfólkum, tú kanst ganga ein 
túr gjøgnum hugnaligu gøtur nar, 
og tú kanst keypa tær ein góðan 
bita og okkurt gott at drekka frá 
blíðu húsafólkunum, sum halda 
til í stóra tipi-tjaldinum mitt á 
tjaldingarøkinum.Størsti munurin 
í mun til undanfarnu árini er, at 
hesuferð verður meira gjørt burtur 
úr økinum beint uttanfyri høvuðs-
inngongdina til tjaldingar økið. 
Her kanst tú vitja heitu pottarnir, 
seta teg í sauna, mýkja troytta 
festivalkroppin við eini massagu, 
keypa tær heilsugott djús og seta 
teg inn til fittu frisørdámurnar, sum 
hava verið á tjaldingarplássinum 
hvørt ár.  Økið er ikki beinleiðis 
upp deilt, men familjurnar plaga at 
halda saman á sunnaru síðuni. Ein 
lítil plattagyrðing verður sett upp, 
har familjutjaldingin endar. Hetta 

ger tað eitt sindur friðarligari hjá 
familjunum út á teir seinu náttar-
tímarnar. Annars er økið sjálvandi 
opið fyri øllum.

At tjaldøkið liggur mitt á 
festival økinum, ger tjaldingina 
heilt ser staka, og tað ber neyvan 
til at fáa hesa hugnaligu uppliving 
aðra staðni í verðini. Men tað merkir 
eis ini, at onkrar serstakar reglur eru 
gald andi – millum annað orsaka av 
trygd.

Tað er ikki loyvt at brúka opn an 
eld, tað er ikki loyvt at taka fløsk-
ur ella blikk við inn á økið, og av tí 
at harður tónleikur órógvar fram-
førslur á Torginum, verður biðið um, 
at festivalgestirnir ikki spæla harð-
an tónleik úr egnum hátalarum.

Umframt stóru tjaldini, sum Hvonn 
hevur standandi mitt á festival-
økinum, bjóðar Hvonn eisini innar 
í eksklusiva matstovu og vínbarr.

Matstova verður aftur í ár í hús-
unum hjá Klaksvíkar Hús møðra felag 
í Bøgøtu – tað eru grannahúsini hjá 
Eik banka. Har ber til at fáa eitt nú 
damp aðan toskanakka, seinstokt 
oksakjøt, spareribs, dampaðan laks 
og omaná. Matstovan er opin hósdag 
og fríggjadag frá kl.16.00-24.00 og 
leygardag frá kl.13.00-24.00. 

Í tjaldinum framman fyri bygningin 
hjá Føroya Tele verður ein vínbarr. Til 
hetta høvið er Jóhan Gaardar, sum 
er sommelier, komin til landið. Hann 
starvast vanliga á donsku Michelin 
matstovuni, Geranium, og hann fer 
at stíla fyri vínbarrini. Í vínbarrini ber 
til at keypa forkunnug sløg av bæði 

hvítvíni og reyðvíni, og samstundis 
fáa góða vegleiðing og frágreiðing 
um vínsløgini.

Í tjøldunum hjá Hvonn ber til 

at keypa eitt nú grillað lambskjøt, 
durum, nachos, spaghetti bolognese, 
lang breyð, sushi og annað.

HVonn spílar seg út

Hugnalig tjaldbygd
Mitt á festivaløkinum hevur Summar Festivalin 
helst hugnaligastu tjaldbygdina í landinum

Tað er nógvur góður matur at fáa á 
festival økinum, og høvuðsútveitari 
av mati er Hvonn, sum gjøgnum árini 
hevur ment eitt sterkt festival konsept

atgongumerki
til einstakar dagar
Seinastu vikuskiftispassini til 
Summar Festivalin verða nú seld 
í Telebúðum kring landið. Tá ið 
hesi vikuskiftispass eru seld, 
verða ikki fleiri vikuskiftispass at 
fáa. Nøkur hundrað vikuskiftis-
pass eru eftir. 

Verða seinastu vikuskiftis-
passini seld, verður sjálvandi ikki 
gjørligt at keypa vikuskiftispass 
við dyrnar.

Avgjørt er, at eitt avmarkað 
tal av dagsatgongumerkjum 
verða seld við dyrnar. Hetta 
verð ur gjørt ásannandi, at summi 
fólk fara bert einstakar dagar á 
festival, men tað er eisini vert at 
minnast til, at nøgd in av dags-

atgongumerkjum í ár verður av-
markað, tí so nógv viku skiftis-
pass eru seld frammanundan.

Prísirnir fyri dags atgongu
merki við dyrnar verða hesir:
Hósdagur: 500 kr. 
Fríggjadagur: 900 kr.
Leygardagur: 600 kr.

Í løtuni kostar vikuskiftis-
pass ið (13 ár og eldri) 1.000 
krónur.

Vikuskiftispass til børn (6-12 
ár) fáast í forsølu fyri 200 krónur 
og kosta 250 krónur við dyrnar.

Børn upp til 5 ár sleppa 
ókeypis inn.
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Fá armband uppá áðrenn festivalin
• Torginum í SMS í Havn
• Telebúðini í Klaksvík
• Norðoya Sparikassa í Klaksvík

Tað lættir um hjá bæði tær og festivalinum, um tú fært tær armband uppá, 
áðrenn festivalurin byrjar. Øll atgongumerki verða skift um við eitt persónligt 
armband, og tey kunnu áðrenn festivalin fáast uppá á hesum støðum:
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Øllum verður ynskt ein
góðan Summar Festival


