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Komandi vikuskiftið verður 13. 
Summ ar Festivalurin hildin í Klaks
vík. 

Fyrsti Summar Festivalurin 
varð hildin í góðveðri í 2004, og 
tá leitaðu 3.500 fólk sær til fyrstu 
úti konsertina á Vágsbøi. Sólin skein 
oman og niðan hendan fyrsta úti
dagin, og tað skapti grundarlag fyri 
einari góðari uppliving frá byrjan.

Síðani 2004 hevur Summar 
Festi valurin ment seg til at verða 
land sins størsta tónleikatiltak. 
Hesi seinnu árini hava millum 8 og 
10.000 fólk verið á festivali hvørt 
ár, og festivalurin hevur drigið 
stór altjóða navn til Føroya. Nøvn, 
sum vit fyri 1015 árum síðani ikki 
kundu hugsa um at fáa til landið 
at spæla.

Metfestivalur
Aftur í ár er Summar Festivalurin 
til reiðar við einum altjóða tiltaki 
í Klaksvík. 

Úr útlandinum koma spennandi 
og kend tónleikanøvn, og lagt er upp 
til tríggjar dagar við fantastiskum 
tónleiki.

Ein av kendastu poppsangarum 
í heiminum er Cliff Richard. Hann 
hevur síðani seinast í 1950’unum 
verið virkin við útgávum og fram
førsl um, og hann hevur sum fáur 
vunn ið hjørtu á fólki við sínum tón
leiki. Cliff Richard er í flokki við tey 
størstu nøvnini í tónleiksøguni, og 
tá ið tað ikki longur ber til at fáa 
The Beatles, ABBA og Bee Gees á 
pall, er Cliff Richard gott umboð fyri 
flokkin av tungvektarum í popp
søguni.

Føroyingar hava lurtað nógv 
eftir Cliff Richard ígjøgnum árini, 
og mangan hevur verið droymt um 
at fáa hann til Føroya. Nú ber tað 
so umsíðir til at hoyra poppikonið 
spæla sínar bestu sangir í Føroyum.  

Góðir bólkar
Afturat Cliff Richard spælir eisini 
ein long røð av føroyskum og út
lendskum bólkum. 

Progressivi poppbólkurin Hig
hasa Kite, sum veruliga stormar 
fram, kemur við sínum nýskapandi 
og sveimandi popptónleiki. Í fjør 
var Lukas Graham tað stóra, nýggja 

navnið á Summar Festivalinum, og 
hann hevur síðani fingið altjóða 
gjøgnumbrot. Tað er ikki ósannlíkt, 
at júst HighasaKite kann gerast 
næsta navnið av hesum slagi.

Veitslubólkurin Hermes House 
Band hevur gjørt festligar tulkingar 
av kendum poppsangum og hava 
hittað við teimum. Tey fara at seta 
lív í á Vágsbøi leygarkvøldið. 

Summar Festivalurin hevur 
havt sera gott samband við Ír land, 
haðani fleiri frálíkir bólkar og sang
arar hava vitjað. Í 2005 hevði Brian 
McFadden eina tiltikna fram førslu 
á Vágsbøi. Nú kemur hann aftur 

saman við Keith Duffy, sum var 
sangari í Boyzone. Teir hava gjørt 
nýggjan bólk, tey kalla Boyz life, og 
teir spæla tað besta hjá West life 
og Boyzone. 

Silvalandið fær eisini útlendska 
vitjan. Froja & Sarah luttóku í MGP, 
og tær fara at hava framførslu á 
ársins Summar Festivali. 

Fólkalív
Summar Festivalurin er meira 
enn bert tónleikur. Festivalurin er 
eisini 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 Festi
valurin er framúr góður. Fólk hugna 
sær, lurta eftir tónleiki, syngja við, 
práta og spáka sær annars runt á 
festivaløkinum.

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

Vit ynskja øllum ein
góðan Summar Festival!

VÆLKOMIN Á ÁRSINS SUMMAR FESTIVAL

SUMMARBIT VIÐ SMAKKIROYNDUM
Leygardagin 6. 
august frá klokkan 
16:00 til 17:00 
bjóðar Summar 
Festivalurin í 
samstarvi við Føroya 
Tele, Eta, Føroya 
Bjór og Gadus 
smakkiroyndir, 
tónleik og hugna í 
Telegarðinum. 
   

Summarbit
• Eta bjóðar smakkiroyndir av 

fisk & chips
• Føroya Bjór bjóðar smakki

royndir
• Føroya Tele bjóðar poppkorn 

og okkurt leskandi 
• Andras Sólstein hugleiðir 

um fiskivinnu, samskifti og 
undirhald

• Blue Coat Brass Band spælir
• Klovnurin Bubu leggur leiðina 

framvið

Fá armband uppá áðrenn festivalin
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:

• Torginum í SMS í Havn
• Telebúðini í Klaksvík
• Norðoya Sparikassa
   í Klaksvík

Avmarkað 
nøgd er av 

ábiti og drykkju
vørum, og tiltakið 
endar stundis  liga 

kl. 17:00!
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Klaksvíkar kommuna 
ynskir øllum ein góðan 
Summarfestival 2016
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Síðani hálvvaksnu dreingjaárini 
hevur Hans Marius Ziska – ella bara 
Marius – verið eitt heitt navn innan 
føroyskan tónleik.

Sum sangskrivari er hann sum 
tikin úr leikum. Bæði á enskum og 
før oyskum hevur hann sýnt framúr 
hegni, og tað sæst eisini aftur í, at 
hann fleiri ferðir er eftirspurdur at 

framføra uttan fyri føroyska bø
garðarnar.

Tónlistarliga spennið er vítt. 
Marius hevur spælt lívligan rock, 
hann hevur framført vakrar, stillar 
sangir, men í øllum meldrinum av 
tónleikasjangrum hevur hann altíð 
hildið fast um tann góða sangin.

Við einum sterkum bólki afturat 

sær hevur Marius Ziska veruligt flog 
og innihald í sínum framførslum, 
og hann kann verða rúnarbindandi 
á palli.

Marius Ziska er stutt og greitt 
føroyskur tónleikur á hægsta altjóða 
stigi, og á Summarfestivalurin hava 
føroyingar høvi at síggja og hoyra 
Marius á palli.

SKUMPAÐIR Á 
STÓRA PALLIN

Eitt av heitastu nøvnunum á før
oyska tónleikapallinum í løtuni 
eru Danny & the Veetos. 

Talan er her um popputan 
fólka tónleik – onkur sigur 
kanska fólksligan poptónleik – 
og í øllum førum eru teir fólks
ligir. Løg teirra eru óvanliga 
fang  andi, tær báðar seinastu 
landa plágurnar, Sunnukvøld í 
mai og Allright, hava verið tráð
spældar í øllum loftbornum 
miðl um her á landi.

Upprunaliga var ætlanin, 
at Danny & the Veetos skuldu 
spæla í tjaldinum á Summar 
Festi  valinum, men stóra fram

brotið seinastu mánaðirnar fekk 
fyri reikararnar at flyta teir til 
stóra pallin á Vágsbøi.

Summarfestivalurin legði 
eina kykmynd út av løtuni, tá 
manningin fekk at vita, at teir 
eiga Vágsbø hóskvøldið klokkan 
01, og sum teir sjálvir tóku til, 
so merkti hetta, at nú kann tað 
bara ganga ein veg. Nevnliga 
beint uppeftir og út í heim.

Bólkurin er mannaður av 
Danny Baldursson, Páll Brim 
Joen sen, Robert Waagstein, 
Jóhan Nolsøe, Símun Dam, 
Leivur Vitalis og Rúna Hentze.

Nú fer punkbólkurin at spæla á 
Summar Festivalinum fyri fyrstu 
ferð.

Punkbólkurin 200 hevur verið 
virkin seinastu 20 árini, og síðani 
2004 hevur Summar Festivalurin 
verið hildin í Klaksvík. Men onk
ursvegna hevur 200, sum hava 
spælt regluliga øll hesi árini, 
ongantíð verið á palli á Summar 
Festivalinum.

Hetta verður nú broytt, tí 
200 eru á skránni fyri Summar 
Festivalin 2016.

200 spæla punkrock við við
merkjandi – stundum provo
ker andi – tekstum um føroyska 
samfelagið, politikk og annað. 
Teir tríggir tónleikararnir spæla 
og syngja beint fram, og sum í 
røttum punktónleiki verður ikki 
kínt fyri detaljunum, men heldur 

spælt við fullari ferð út eftir 
landavegnum.

– Vit larma altíð illa, og tað 
verður ikki minni hesaferð. Tað 
er hugaligt at spæla fyri einari 
stórari fjøld mitt á sumri. Tað 
plaga vit at gera á G! Festi valin
um, men nú verður tað á Summar 
Festivalinum, siga teir í 200. 

MARIUS HEVUR 
ALTJÓÐA STØÐI

Hóast løgini hjá Lenu Anderssen og 
manninum og makkaranum, Niclas 
Johannesen, sjáldan kunnu roknast 
millum landaplágurnar, so hava tey 
bæði seinastu tvey áratíggjuni rist 
navnið á Lenu fast sum ein tann 
fremsta sangrøddin í Føroyum.

Útgávurnar hjá teimum eru nú 

fimm í tali, og tann seinasta av 
slag num, Eagle In The Sky fekk 
fram úr góða móttøku frá bæði um
mælarum og lurtarum.

Talan er aloftast um inniligar 
framførslur, har Lena við síni framúr 
góðu og sermerktu rødd veruliga 
fær kenslurnar fram, so samband 

verður skapt til áhoyrarafjøldina. 
Ein partur av hesi er sjálvandi 

eisini framúr lagasmíðið, sum 
Niclas altíð hevur verið garantur 
fyri, og eingin sum helst ivi er um, 
at her verður talan um eina av teim
um heilt vøkru løtunum á ársins 
Summarfestivali.

LENA ER SÍN EGNA 200 FYRI 
FYRSTU FERÐ
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GASGRILL 
3 brennara

SPAR 
1000

vanl 2.699,-
Nú 1.699,-

vanl 1.399,-
Nú 1.050,-

vanl 1.999,-
Nú 1.400,-

DREJET 
telt 4 pers

vanl 1.299,-
Nú 900,-

NORDMARK 
telt 4 pers

vanl  599,-
Nú 375,-

TERASSUHITARI
Gas

BLOKHUS
Borð

GRENAA 
Stólur

EBELTOFT 
lounge sett Sofa – borð – 2 stólar

SUPERFLY BOARD 
v/motori maks ferð 12 km/t

SPAR 2000

ALLAR SOFUR 
Dømi: Robin chaiselounge
Vanl 9499,- Nú 7599,20

vanl 1.859,-
Nú 1.250,-

STØJ TRAMPOLIN 
Ø 305 ella Ø426cm 

við trygdarneti

SVARTSKOG 
soviposi
85x220 cm Nú 275,-

AURSKOG 
soviposi
70/50x220 cm

Nú 150,-

vanl 169,-
Nú 125,-

vanl 139,-
Nú 95,-

vanl 2.499,-
Nú 1.800,-

vanl 4.750,-
Nú 2.750,-

-20%
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ÍRSKT DREAM-TEAM

Fuglfirðingurin Jógvan Joensen 
vann fram sum ein bjørt stjørna í 
donsku X Factor kappingin í fjør. Við 
sannførandi framførslum, framúr 
musikaliteti og einum tryggum út
trykki vann Jógvan seg allan vegin 
í finaluna, har hann endaði næst
fremstur av øllum teimum hundrað
tals fólkunum, ið høvdu bjóðað seg 
fram í kappingini.

Síðani hevur Jógvan arbeitt 
víð ari við sínum tónleiki, og hann 

hev ur latið útgávu frá sær. EPút
gávan kom fyri jól í fjør og kall ast 
Love That You Love. Mest spældi 
sangurin hjá Jógvani er helst 
sangurin, sum hann gjørdi til X 
Factor finaluna. Sangurin kallast 
Best Kept Secret.

Jógvan Joensen spældi á Summar 
Festivalinum í fjør, og festivalurin er 
fegin um at bjóða evnaríka tón leik
aranum vælafturkomnum á land
sins størsta tónleikatiltak.

EVNARÍKI JÓGVAN

Tað líkist dreymunum hjá bæði 
ung um og meira vaksnum 
gent um, nú Keith Duffy og 
Brian McFadden fara á pall í 
Klaksvík.

Hvør í sínum lagi vóru teir 
í 90’unum partur av dreingja
bólkum, sum sópaðu øll gentu
hjørtu fyri sær á leið ini til tind
arnar. 

Boyzone, har Duffy var ein 
av sjeikunum, høvdu eitt nú 
hitt sum Picture of You, No 
Matter What, Love Me For a 
Reason og Fath er and son, 
meðan Westlife, sum í nógvar 
mátar líktust ævigu kapp ing
ar  neytunum, høvdu løg sum 
Flying With out Wings, My 
Love, You Raise Me up og nógv 
onnur. 

Fyri báðar partar var gald
andi, at løgini við flúgvandi 
ferð vunnu seg upp eftir al
heims tónatindum. Vøkru 
og sjarmerandi sangararnir 
hingu á gentukømurum kring 
allan heim, og eisini her heima 
í Føroyum taldust teir ár eftir 
ár millum met selj ararnar í 
plátubúðunum.

At tónleikurin veruliga 
er stór ur her á landi, hava 
vit fyrr sæð á júst Summar
festivalinum. Brian McFadden 
var í 2005 eitt av út lendsku 
høvuðsnøvnunum, tá hann 
hevði ein framúr framførslu, 
sum fram til tá mundi teljast 
millum tær allarstørstu, sum 
føroyingar høvdu verið vitni 

til, tá um ræður støddina á 
áskoð arafjøldini.

Sjálvur dámdi honum eisini 
væl í Føroyum, og tað hevur 
støðugt verið samband millum 
McFadden og fyriskipararnar 
av festivalinum, tí hann hevur 
ynskt at sleppa til Før oya at 
framføra aftur. Eisini hevur 
Westlife – tó uttan McFadden 
– verið á Summarfestivalinum.

Tað hava Boyzone ikki 
ver ið, men ein av táverandi 
parta monnunum hjá Keith 
Duffy, Ronan Keating, var á 
festivalinum fyri nøkrum árum 
síðani, og tá var tað sjón fyri 
søgn, at tónarnir hjá Boyzone 
framvegis liva sítt fríska lív.

Saman framføra Duffy 
og Mc Fadden alt tað besta, 
sum teir báðir superbólkarnir 
høvdu á skránni. Teir báðir 
eru sjálvandi búnaðir nakað 
við árunum, men tað merkir á 
ongan hátt, at framførslurnar 
eru verri, enn tær vóru, tá 
dreingja bólkarnir vóru á tind
unum. Røddirnar eru fram veg
is eins framúr góðar, sum tær 
altíð hava verið, og í Bret landi 
og har um leiðir verða teir 
longu nevnd ir sum ein møgu
ligur komandi super bólkur.

Fram til nú hava teir saman
lagt havt 23 oddasessir á 
ensku tóna tind unum, og tað 
er ikki bert í Bret landi, at 
lurtararnir vóna, at fleiri av 
slag num verða lagdir afturat 
kom andi árini.
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Niður at lesa? Ella hevur babba bara blakað teg úr reiðrinum? 
Tú hevur brúk fyri NordikSolo! Tú fært kort, avsláttur, ókeypis 
ditt og datt og onkran at sparra við, tá tú ivast. Um tú ert í 
Føroyum, Keypmannahavn, Aarhus, Nuuk ella í Odense, tað 
er eitt feitt. BankNordik er har, tá tú fert Solo.

www.banknordik.fo/utisetar

Við 
NordikSOLO 
ert tú 
fl úgvandi

* NordikSolo gevur tær hvørki, veingir, lasaraeygu ella „størri pakka“.
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HIGHASAKITE ER TAÐ NÆSTA STÓRA
Stóru europeisku festivalarnir hava sent boð eftir HighasaKite, og nú koma tey eisini á Summar Festivalin

Tey eru nakað av tí mest spennandi 
í altjóða poppumhvørvinum í løtuni, 
og veruliga gjøgnumbrotið er á veg. 

Teirra nýskapandi og hugtakandi 
popptónleikur hevur fingið vind í 
seglini, og í heimlandinum Noregi 
eru tey tann nýggja vónin. 

Europeiskir festivalar sum 
Glastonbury og Roskilde hava sett 
tey á plakatina, og í heyst skulu tey 
á umfatandi konsertferð í USA. 

Summar Festivalurin er sera 
fegin um, at tað hevur eydnast at 

fáa HighasaKite at spæla á festi
valinum í ár. 

– Í fjør bjóðaðu vit okkara gest
um Lukas Graham, sum síðani er 
blivin ein heimsstjørna. Nú kunnu 
fólk uppliva tað næsta stóra, 
HighasaKite úr Noregi, siga fyri
reikararnir av Summar Festivalinum.

Framúr ummæli
HighasaKite varð stovnað í 2011. 
Bólkurin er úr Noregi, og síð ani byrj
anina hava somu fimm tón leikarar 

verið við í bólkinum. Ingrid Helene 
Håvik er forsangari, og afturat sær 
hevur hon Marte Eberson, Øystein 
Skar, Trond Bersu og Kristoffer Lo. 

Fyrsta útgávan frá HighasaKite 
kom í 2012 og fekk framúr ummæli 
í Noregi. 

– Um tú hevur mist trúnna uppá 
popptónleik, so vísir HighasaKite 
tær ljósið, skrivaði norska Dag
bladet, sum gav útgávuni sítt besta 
skoðsmál. 

HighasaKite gav aðru útgávuna, 

Silent Treatment, út í 2014, og fyrr í 
ár koma triðja útgávan, Camp Echo. 

HighasaKite hevur hittað stórt í 
Noregi, har sølan av teirra útgávum 
hevur verið sera stór. Nú hevur stór 
útlandið eisini fingið eygu og oyru 
upp fyri bólkinum, sum vinnur fram 
á altjóða marknaðinum. 

Í summar hava tey spæla á 
bæði Glastonbury og Roskilde, og 
aðrar spennandi uppgávur bíða fyri 
framman. Í heyst skal bólkurin á 
USA konsertferð, og roknað verður 

við, at HighasaKite fer at røkka 
langt í hesum árinum.

Men áðrenn spennandi popp
bólkurin við teimum frálíku sang
unum sleppur so langt, vitja tey 
í Føroyum, og nú fáa føroyingar 
møgu leikan at uppliva ein bólk, sum 
stormar fram á altjóða tónleika
pallinum og kann verða tað næsta 
stóra. 

Songkvinnan og fjøllistakvinnan 
Laila av Reyni fer at hava eina øðr
vísi framførslu á Summar Festi
valinum. Framførslan fer bæði at 
bjóða tónleik og kjólar, hon hevur 
sniðgivið.

Laila av Reyni gav fyri kortum 
út sína aðru útgávu, sum kallast 
Stay. Hetta er ein melankolsk 
elektro popútgáva, sum er ein 

ferð gjøgnum tónleik, kenslur og 
visuellu list. Laila tekur støði í sam
tíðini og teimum avbjóðingum, sum 
lívið hevur við sær. 

Laila av Reyni fer á Summar 
Festi valinum at hava framførslu, 
har hon umframt tónleikin eisini 
dregur aðrar partar av sínari list 
inn í framførsluna.

LAILA VIÐ KJÓLUM 
OG TÓNLEIKI
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Góðan 

Summarfestival

Fyrivarni verður tikið fyri tekst- og myndafeilum. 

BORG    |     RUNAVÍK TEL. 477272    |    KLAKSVÍK TEL. 455149    |    WWW.BORG.FO

GER TAÐ VIÐ SKILI
FYRI EIN GÓÐAN PRÍS HEILDARVEITARI

1199,-
KOLGRILL 47 CM

599,-
GRILLVOGNUR

2399,-
GASSGRILL Q1200

BAKKAR
10 STK.
109 95

BAKKAR
10 STK.
69 95

GASS
445 G
74 95

KARMSKRÚVUR
75 X152  2 50

75 X182  4 10

75 X 212  4 70

VESI  VESKA
2,5 l

139 95

69 95
FESTIVALSTÓLUR

799 95
KLAPPBORÐ

1199,-
HAVABORÐ

OYRNAVERND
PINK ELLA LIME
149 95459 95

TERASSUHITARI
JAKKI
619 95

BUKSUR
429 95

899,-
MASCOT REGNKLÆÐIR

FYRI SETTIÐ

VATNKANNA
10 l

84 95

1599,-
HAVAMØBLAR

FYRR 1999,--20%
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Cliff Richard er uttan iva størsta 
tón leikanavnið, sum hevur staðið á 
eini plakat til framførslu her í Før
oy um. Tað kann væl vera, at tað eru 
liðin eini 20 ár, síðani hann seinast 
var ovastur á hitlistunum, men 
turru tølini staðfesta uttan nakran 
sum helst iva, at vit her tosa um 
ein av teimum allarallarstørstu í 
tón leikasøguni yvirhøvur.

Samanlagt hevur hann selt fleiri 
enn 250 milliónir eintøk av útgáv
um sínum. Studio útgávurnar eru 
ikki færri enn 44 í tali, umframt 
at hann hevur sent 46 EP og 146 
singlur á marknaðin. 

Fyrstu ferð hann rakti oddin á 
tóna tindunum var í 1959, og tað 

bragdið hevur hann gjørd 13 aðrar 
ferðir. Hann er tann einasti, sum 
hevur havt tophits í seks ymsum 
áratíggjum, og í Bretlandi eru tað 
bara Elvis og the Beatles, sum 
kunnu sammetast við sir Cliff, tá um 
ræður sølu av tónleiki. Samanlagt 
hevur hann hann verið á ensku 
hitlistunum fleiri enn 130 ferðir. 
Hann hevur eisini vunnið Eurovision 
sangkappingina, eins og hann hevur 
spælt í filmum, til stórar konsertir 
og annars alt tað, sum einans er unt 
teimum størstu stjørnunum.

Við løgum sum Living Doll, 
Travelling Light, Please Don’t 
Tease, Some People, I Love You, 
Lucky Lips, Bachelor Boy, Summer 

Holiday, Congratulations, We Don’t 
Talk Tanymore og nógvum, nógvum 
øðrum hevur hann eina ørgrynnu av 
væl kendum slaggarum, og hann 
fer uttan iva at oysa eina rúgvu av 
hesum yvir Vágsbø, tá hann hós
kvøldið fer á pall til sína fyrstu 
fram førslu her á landi.

Broytti enskan tónleik
Harry Rodger Webb tók sær listar
navnið Cliff Richard seint í fimmti
árunum, og tað gekk ikki long tíð, 
áðrenn hann byrjaði at klintra upp 
eftir tindunum.

»Move it« setti veruliga ferð á 
yrkisleið hansara. Ikki minst tí talan 
her var um stórt nýbrot innan enska 

tonleik. Eitt nú segði sjálvasti John 
Lennon, at enskur tónleikur fram til 
tá hevði lítið og einki at bjóða uppá, 
men at vit her fingu fyrsta veruliga 
rocklagið.

Tað er serliga í Europa, at Cliff 
Richard hevur vunnið fram við tón
leiki sínum. Ikki minst í heim land
inum, har hann hevur fingið fleiri 
heiðurslønir, og har hann framvegis 
ofta er navnið, sum verður togað 
fram, tá spælast skal til ser lig høvi. 
Eitt nú hjá enska kongs húsinum.

Í USA hevur byrðurin ikki verið 
heilt tann sami, men nøkur hitt 
hava tó eisini verið har.

Heima hjá okkum í Føroyum 
telist Cliff eisini millum teir stóru 

popdreingirnar. Síðani Útvarpið 
varð sett á stovn hevur hann átt 
eina rúgvu av løgum, sum hava verið 
nógv spæld í bæði kvøðuljómum og 
tónatindum, og uttan iva eru tey 
mong, sum kundu hugsað sær at 
sloppið til framførslu við honum.

Tað verður nú fyri fyrstu ferð 
gjørligt, tá Summarfestivalurin 
fer av bakkastokki. Vanliga hevur 
enski popkongurin annars hildið 
summarfrí hesa ársins tíð, men 
for kunnugu upplivingina við eini 
koncert í Føroyum vildi hann ikki 
vera fyriuttan, og tí verður frítíðin 
kubbað nakað.

Tað kann væl vera, at Cliff Richard er farin um tey 75 men hann dugir framvegis at trýsta á 
speedaran, tá hann stendur á palli. Livandi legendan er stóra navnið á Vágsbøi hóskvøldið

LIVANDI 
LEGENDA
Á VÁGSBØ
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LETUR NÓGVAR GÁVUR
Cliff Richard verður ofta nevnd
ur sum tann peni drongurin 
innan tónleikin. Hann hevur 
fyri tað nógva hildið seg burtur 
frá gølusøgunum, og hann 
hevur øll árini viðgingið sterku 
ávirkanina, sum átrúnaður 
hevur hjá sær.

Eitt nú hevur hann í hálva 
øld havt sum fast prinsipp at 
lata tíggjund av øllum inn
tøkum sínum til vælgerandi 
endamál. Orsøkina til hetta 
sigur hann vera, at grammleiki 

eftir ríkidømi er rótin til alt ilt, 
og heldur vil hann vísa í verki, 
at tey, ið hava nóg mikið, eisini 
skulu lata burturav til onnur, ið 
ikki eru eins vælbjargað.

Eitt nú er hann fastur stuðul 
hjá Tearfundgrunninum, sum 
stríðist móti fátækradømi í 
heiminum. Hann hevur latið 
stórar upphæddir til gransking 
innan alzheimer, og umvegis 
egna Cliff Richard Charity Trust 
letur hann stuðul til á leið 200 
vælgerandi átøk um árið. 

COUNTRY-DROTNINGIN 
VIÐ SALTANGARÁ
Seinnu árini hevur Kristina 
Bærend sen verið millum fremstu 
– um ikki tann fremsta – country
songkvinnan her á landi. Heilt 
óvæntað mundi tað ikki vera, tá 
hon er dóttir Alex Bærendsen, 
men sum einstaklingur hevur 
Kristina langt síðani traðkað úr 
fótasporunum hjá pápanum.

Bæði sum solistur og saman 
við øðrum hevur Kristina í fleiri ár 
framført sínar framúr tulkingar 
av country og gospelsangum. 
Ein part av lønini fekk hon, tá 
hon í 2011 saman við country
legend uni, Bobby Bare, hevði 
eina minniliga útseting av Let 
it be Me. Seinnu árini hevur hon 
ofta framført saman við Halli 
Joensen, sum av mongum verður 

rokn aður sum føroyski country
kongurin.

Nú hon er vorðin 25 ára gomul, 
hevur Kristina longu staðið fyri 
tveimum fløguútgávum, sum 
báðar hava verið framúr væl 
mót tiknar, og somuleiðis eru um
mælini framúr, hvørja ferð hon er 
á palli. 

Fyri stuttum hevur Kristina 
verið á konsertferð í Danmark, og 
tí kann roknast við, at formurin er 
í toppi, nú hon fer á pall á Summ
ar festivalinum.

Har verður tað uttan iva ein 
blanding av egnum løgum og 
nøkrum løgum frá kendum út
lendskum nøvnum, har Kristina 
við síni framúr rødd tulkar stóru 
meistararnar.

SIGNAR Á STÓRA PALLIN
Seinastu tríggjar ferðirnar hevur 
Signar í Homrum verið partur av 
skránni hjá Summarfestivalinum. 
Bæði við framførslum í tjaldinum 
og á Torginum.

Hvørja ferð hevur breið semja 
verið um, at framførslurnar hjá 
Signari hava verið millum tær 
allar bestu í eini annars frálíkari 
skrá, og í ár skal hann veruliga 
standa royndina, tá Signar verður 
eitt av nøvnunum, sum sleppa á 
Vágsbø at framføra.

Signar er ikki nakar ársungi 
innan føroyskan tónleik. Longu 
fyrst í 90’unum var hann saman 
við Kjølum ofta at hoyra á ymsum 
dansigólvum kring landið, og tað 
var eisini her, at eitt stóru hittum 
hansara, Sorgblídni, fyrstu ferð 

var at hoyra.
Stílurin hevur alla tíðina ver ið 

melodiøsur rockur, sum er skriv
aður á føroyskum til før oyingar, 
og sjálvandi sleppa vit ikki undan 
at nevna, at onkur framúr góð 

umseting úr íslendskum eisini er 
millum úrvalið.

Tað er tó fyrst og fremst hetta 
at skriva rock á føroyskum, sum 
Signar hevur verið eksponentur 
fyri. Tað nógva av tíðini hevur 
tað kanska verið hart arbeiði, har 
takkarlønin ikki hevur verið tann 
heilt stóra, men í dag kunnu vit 
øll siga, at føroyingar hava tikið 
hetta til sín. Seinastu trýfýra 
árini man Signar hava verið eitt 
tað mest spælda tónleikanavnið 
í føroysku loftmiðlunum, og tað 
er eisini upp á tíðina, at hann nú 
sleppur á stóra pallin at royna 
seg. Torgið tóktist í øllum førum 
dekan ov lítið, tá Signar í fjør 
hevði enn eina minniliga festi
val framførslu.

PUNJAB VIÐ LÍVLIGUM BLANDI

Punjab hevur seinastu árini sett 
veruligt lív í føroyskan tónleik. 

Bólkurin Punjab spælir 
alterna tivan funkrock við jazz
íblástri og er nakað heilt fyri seg 
á tónleikapallinum í Føroyum.

Bólkurin var stovnaður í 
2012, og í fjør góvu teir fyrstu 

út gávuna, The Flying Elephant, 
út. Teir hava eisini gjørt vart við 
seg við framførslum á størri og 
smærri tiltøkum og konsertum 
kring landið.

Framførslurnar hjá Punjab eru 
lívligar og grundaðar á framúr 
saman spæl hjá dugnaligum 

tónleikarum. Teir hava skrivað 
frálíkar sangir og lagt til rættis 
sera fangandi tónleik. 

Nú er tíðin komin til, at Pun
jab vitjar landsins størsta tón
leika tiltak.

Cliff Richard er føddur 
enter tainari. Síðani fyrstu 
framførslurnar afturi í 
50’unum hevur pallurin 
hevur verið heimstað hans
ara, og enn sum áður eru 
um mælarar á einum máli 
um, at talan er um ein tann 
fremsta popparan. Ikki 
bara í tónleikasøguni, tí har 
verður hann mest sum ikki 
tikin, men eisini í dagsins 
útgávu dugir hann betur enn 
teir flestu at framføra sítt 
show og fáa lív í fjøldina.

– Tað eru helst fá ting, 
ið eru eins surrealistisk, 
sum sjónin, tá ein nøkur
oghálvfjerðsára gamal 
maður í leðurbuksum stend
ur á palli og syngur løg, 
meðan ung sprung rista 
við mjadn unum á pallinum. 
Men tað er ikki ein tann 
ein asti í áskoðarafjøldini, 
sum leggur petti í tað, 
skrivaði ummælarin hjá The 
Guardian, tá Sir Cliff Richard 
hevði fyrstu framførslurnar 
av síni 75ára konsertferð.

Hóast ágangurin við 
følskum ákærum um bæði 
líkt og ólíkt hevur verið 
harð ur, er Cliff Richard 
fram vegis hin sami, tá 
hann fer á pallin. Hann 
megnar framvegis at koyra 
á í hálvan triðja tíma, og 
størsti trupulleikin er uttan 
iva, at hann ikki hevur ein 
livandi kjans at framføra alt 
tað, sum áhoyrararnir vilja 
sleppa at hoyra. Nógvir av 
kendastu góðbitunum eru 
tó altíð á skránni, og tí 
skulu vit uttan iva rokna 
við eini enskari hitparadu av 
teimum stóru hóskvøldið.

STÓRT RÍVIST
Á PALLINUM
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Silvalandið á Summar Festivalinum verður í ár 
størri og meiri umfatandi, enn tað nakrantíð 
áður hevur verið.

Í tríggjar festivaldagar bjóðar Silvalandið 
fjølbroyttar aktivitetir í KÍhøllini og Bad
mintonhøllin, sum eru samanbygdar. Eisini 
verður onkur aktivitetur uttanfyri hallirnar.

Silvalandið er fyri teir yngru festivalgest
irnar – fyri børnini og familjurnar – og øll, sum 
hava armband til Summar Festivalin, sleppa 
at brúka Silvalandið ókeypis. Við góðum 
stuðli frá Norðoya Sparikassa ber til at lata 
familjunum hetta óføra festivaltilboðið.

Opið um dagin
Silvaland er opið hósdagin, fríggjadagin og 
leygardagin. Opið er frá tíðliga seinnapartin 
til nakað út á kvøldið.

Hósdagin kl. 14.00 bjóðar Silvi øllum børn
um vælkomnum í Silvaland, og síðani verður 
gongd sett á virksemið í barnalandinum. Jens 
Tryl fer at gylka, Bubu hevur show, Froja & 
Sarah far at syngja og Beinir hevur eisini 
framførslu. Kl. 19.00 verður serlig hending, 
tá ið Silvi fer at sleppa 2016 ballónir á flog. 

Fríggjadagin ber til at uppliva eitt nú Super
kids úr Havn og Disney ævintýrdans. Luddi 
og Karlo vitja. Silvaland upp fríggjadagin kl. 
14.00 og letur aftur kl. 20.00. 

Leygardagin er opið frá kl 13.00 til 20.00, 
og hendan dagin fara eitt nú Sørvágsbørn at 
syngja, og tá ber aftur til at uppliva Froja & 
Sarah á palli.

Summar Festivalurin er sera fegin um at 
bjóða familjum á størsta og besta Silvaland 
nakrantíð!

Silvalandið heldur til í KÍ-høllini og 
Badmintonhøllini. Sera nógv verður 

gjørt burturúr, og allir festivalgestinir 
kunnu ókeypis fara í Silvaland, uppliva 
undirhaldið og brúka aktivitetirnar har

SILVALAND TIL BØRNINI
Í ár er Silvalandið á tremur við aktivitetum og undirhald til teir yngru gestirnar. 
Silvaland fær eisini forvitnisliga tónleikavitjan av Froja & Sarah

Fyrr í ár luttóku Froja & Sarah í MGP 
barnaprixnum í Danmark. Tær gjørdust 
nummar 3 við sanginum »Hvor bliver du 
af«, ið tær sjálvar hava skrivað.

Fríða er úr Klaksvík, men búsitandi 
í Danmark, og hon hevur gingið í 
barnagarði saman við Sarah. Tær eru 
vinkonur og framføra saman.

Síðani MGP hava Froja & Sarah havt 
nógvar framførslur kring Danmark, 
og tað hevur gingið sera væl. Eisini á 

netinum eru tær sea væl umtóktar. 
Tær hava til dømis 8.500 fylgjarar á 
Instagram, har tær javnan leggja nýtt 
tilfar úr. MGPsangurin hjá teimum er 
spældur yvir 850.000 ferðir á YouTube.

Froja & Sarah hava verið í Medley 
Studio og spælt nýggjar sangir inn, 
og ein av hesum sangum er nú farin í 
umferð. Tí verður tað eisini nýtt tilfar, 
ið tær báðar fara at framføra á Summar 
Festivalinum.

Silvaland 2016

HÓSDAGUR 4. AUGUST 
14.00: Silvi og vinir bjóða vælkomin

15.00: Jens Tryl gyklar 
18.00: Konsert: BUBU, Froja & Sarah 

frá MGP, Beinir
19.00: Børn á Summarfestivali.  

Silvi sleppur 2016 ballónir á flog  
20.00: Takk fyri í kvøld

FRÍGGJADAGUR 5. AUGUST 
14.00: Silvi og vinir bjóða vælkomin
15.00: Jens Tryl gyklar, Bubu, Luddi  

og Karlo vitja 
17.00: Konsert: Superkids úr Havn syngja 

og dansa, Disney ævintýrdansur,  
Kom við til Spæliland 

20.00: Góða nátt sangur

LEYGARDAGUR 6. AUGUST 
13.00: Silvi og vinir bjóða vælkomin 
14.30: Konsert: Sørvágsbørn syngja, Kular 

Røtur, Froja & Sarah frá MGP,  
16.00: Jens Tryl gyklar og gandar, Luddi  

og Karlo vitja
18.00: Silvi, Disney ævintýrdansur,  

Vit gykla og spæla
20.00: Góða nátt sangur

Í tríggjar frálíkar dagar fer Silvalandið at bjóða føroyskum summar- og 
festival børnum spennandi og gott undirhald. Silvalandið verður í  

KÍ-høllini og Badmintonhøllini, sum eru samanbygdar. Í høllunum verða 
 hoppiborgir, bilbreyt, stórir bóltar, andlitsmáling, sansirúm, 
 teknistova, fitt og stuttlig toydýr, framførslur, livandi sangur og
 tónleikur, kappingar, gykl, klovnarí, skemt, hugni og góð samvera.  
 Uttanfyri Badmintonhøllina verður eisini frítt spælipláss!

FROJA & SARAH
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SILVALAND TIL BØRNINI Pisudagar 
2016

eik.fo/ung

Spennandi og viðkomandi tiltak fyri 
teg, ið fer undir víðari lesnað uttanlands

Umboð fyri MFS, ASK, Vinnuhúsið Eik og 
føroysku Ráðgevingina í DK greiða frá 
og geva góð ráð um lestrarlívið. Les meira 
á eik.fo/ung

Týskvøldið 2. august kl. 19.00
á deildini hjá Eik í Klaksvík

Mikukvøldið 3. august kl. 19.00
á Ungdómsdeildini hjá Eik í 
miðbýnum í Havn

Spennandi og viðkomandi tiltak fyri 
teg, ið fer undir víðari lesnað uttanlands

Umboð fyri MFS, ASK, Vinnuhúsið Eik og 
føroysku Ráðgevingina í DK greiða frá 
og geva góð ráð um lestrarlívið. Les meira 
á eik.fo/ung

Týskvøldið 2. august kl. 19.00
á deildini hjá Eik í Klaksvík

Mikukvøldið 3. august kl. 19.00
á Ungdómsdeildini hjá Eik í 
miðbýnum í Havn
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Páll Finnur Páll hava fyri langari tíð 
síðani sligið sítt navn fast sum ein 
tann festligasti bólkurin her á landi.

Teir smíða kanska ikki eins nógv 
løg longur, sum teir hava gjørt, 
og framførslurnar eru eina mest 
kon sentreraðar um summar mán
aðirnar, tá logistikkurin í størri mun 
loyvir, at allir eru savnaðir í sama 
landi.

Men tað nertir ikki tann veru
leikan, at tað altíð er lív í fjøldini, 
tá havnarmenninir trína á pallin 
við sínum provokerandi og kanska 
eisini óskikkiligu sangum. Tá kunnu 
sjálvt eldri fólk tralla við til tekstir, 
hvørs innihald tey neyvan høvdu 
torað at nevnt í almenna rúminum 
annars.

Miðskeiðis í fyrsta áratígginum 
í hesi øldini stormaði bólkurin upp 
eftir føroysku tónatindunum. For

elskaður sjónleikari, Herbergið, 
mín russiski vinur og Eg gjørdust 
sannar landaplágur, hóast heldur 
konservativa Kringvarpið ikki vildi 
spæla fleiri av løgunum fyrstu 
tíðina. 

Talan var í nógvar mátar um 
provokerandi tekstir, har roynt varð 
at seta hol á ymisk tabu í føroyska 
kjak inum, og kanska júst tí vórðu 
sang irnir somikið væl fagnaðir. 
Í nógv ár hava konsertirnar hjá 
bólk  in um havt skap av risastórum 
singalong framførslum, har 
hvørt mansbarn hevur sungið við 
um russ iskar bøssar, um at ganga í 
Mimir, at koyra hann í rumpuna, um 
grøn lendingar á Herberginum og 
allar hinar sannleikarnar, sum við 
síni klokku kláru meining hava verið 
við til at skumpa undir eina meira 
frílynta kjakmentan her á landi.

ÓSKIKKILIGU SLAGARARNIR

BYGDABALL AV TÍ GÓÐA SLAGNUM
Tað líkist einum ordans bygdaballi, 
tá Hermes House Band fer á pall á 
Vágsbøi leygarkvøldið. Sjálvi taka 
tey til »let’s get ready to party«, og 
tað er eitt veldugt tónleikaball, tá 
tey eru á pallinum.

Í mun til so nógv onnur útlendsk 
tónleikanøvn, sum hava staðið á 
pallinum á Vágsbøi, so eru tey í 
Herm es House Band ikki kend fyri 
sínar egnu sangir.

Bólkurin varð stovnaður longu 
í 1984, men tað skuldu ganga 
tíggju ár, áðrenn hollendsku enter
tainararnir veruliga gjørdu um 
seg. Hesa ferð raktu tey veru liga 
fólkasálina við eini nýggj ari og 
kanska heldur meira undir halds
kendari útgávu av Gloria Gaynor
hitinum, I Will Survive, og hetta 
við endurspæla og –skapa gomul 
hitt hevur síðani verið júst tað, sum 
bólk urin hevur gjørt til sína egnu 
merki vøru.

Burtur úr rúgvuni av løgum, sum 
bólkurin plagar at hava við sær á 
pallin, kunnu nevnast Que Sera 
Sera, Country Roads, Hit the Road 
Jack, Go West, Live is Live og nógvir 
aðrir, sum millum ár og dag hava fylt 
dansigólv kring allan heim, og sum 
framvegis væl og virðiliga kunnu 
fáa tey flestu at spenna bøllarnar, 
pussa dansiskógvarnar og smyrja 

raddar bondini, tá 
farið verður á pall in.

Hetta skuldi eft
ir øllum sólar merkj
um at døma passa 
sum fótur í hosu til 
Summar festi  valin, 
har kon  septið al
tíð hevur ver ið, 
at tað skal vera 
sang bærur tón
leikur, har tey øll 
kunnu syngja, og har 
tað onkra tíð eisini verður sagt, at 
hitt ini hittast. Hittini hittast í øllum 
førum leygarkvøldið, tá hollendski 
dansi og undirhaldsbólkurin fer á 
pallin, og lítil ivi man vera um, at øll 
fara at syngja við. Júst sum til eitt 
gott føroyskt bygdaball.

Kendi rockbólkurin fer nú aftur á 
pallin.

Kristni rockbólkurin I AM hevur 
ikki havt almenna framførslu í 10 
ár, men nú gera teir comeback 
við framførslu á Summar 
Festivalinum.

Bólkurin var stovnaður í Klaks
vík og hevði fleiri hitt um aldars
skift ið. Teirra melodiøsi – og 
stund um rockkendi – tónleikur 
fang aði eina stóra áhoyrarafjøld í 
Før oyum, og við góðum livefram
førslum megnaðu teir at vinna 
nógv hjørtu.

I AM spældi á Summar Festi val
inum í 2005, men eftir framførslu 

á Fjarðafestivalnum árið eftir 
hava teir ikki spælt á konsert. 
Tað verður nú broytt, og I AM fær 
í august møguleikan á landsins 
størsta tónleikapalli – á Vágsbøi. 

– Vit gleða okkum ótrúliga 
nógv til at sleppa at spæla aftur 
– fyri ikki at tala um á størsta palli 
í Før oy um. Tað er langt síðani, vit 
spæld ur, og ígjøgnum árini hava 
nógv fólk spurt okkum, nær tey 
aftur sleppa at hoyra okkum. Vit 
síggja fram til at kunna geva teim
um mongu, sum hava bíðað, tað, 
tey hava spurt um: eitt brak av 
einari konsert við øllum hittunum, 
siga teir í I AM.

I AM GER COMEBACK

KARSTIN 
DANIELSEN

Karstin Danielsen syngur 
country sangir á føroyskum 
og ensk um máli. Hann hevur 
seinnu árini innspælt fleiri 
sangir, og teir hava regluliga 
verið at hoyrt í útvarpi. Talan 
er um sangir, ið eru týddir úr 
út lendskum máli. Eisini hava 
sangirnir verið at hoyrt á 
YouTube, har teir hava nógvar 
sýningar. Karstin fer at fram
føra á Torginum saman við 
Paula Magnussen.
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Tá tú keypir ein nýggjan Toyota, fært tú ein 3 ára servicepakka við í keypinum*. Ein Toyota 3 ára 
servicepakki fevnir um øll eftirlit, allar umvælingar, allar eykalutir og alt vanligt viðlíkahald**. 

Støkk inn á gólvið í Havn ella Klaksvík, so kunnu vit vísa tær okkara nýggjastu bilar og greiða nærri 
frá 3 ára servicepakkanum.

Ókeypis árligt og hálvárligt eftirlit
Ókeypis umvælingar
Ókeypis Toyota eykalutir
Ókeypis viðlíkahald og skift av bremsum
Ókeypis olja, løgir og skift
Ókeypis perur og skift
Ókeypis viskarar og skift

Ókeypis sprinklaraløg og áfylling
Ókeypis filtur og skift
Ókeypis vask av bili ísv. eftirlit
Ókeypis tøkniligar dagføringar
Ókeypis bilhjálp í Evropa
Hægri søluvirði á bilinum

Tórshavn: Vegurin Langi 41, Hoyvík, Tel 35 30 40
Klaksvík: Klingrugarður 3, Tel 47 30 40

Tú fært nógvar fyrimunir við einum Toyota 3 ára servicepakka:

*) Galdandi fyri allar nýggjar persónbilar. Servicepakkin er ikki galdandi fyri vørubilar og hýruvognar. 
**) Galdandi í 3 ár ella í mesta lagi til bilurin hevur koyrt 90.000 km.
Sí meira á reyniservice.fo

Ongar útreiðslur 
til viðlíkahald í 3 ár

Keyp ein Toyota - og fá ein 3 ára servicepakka 

sa
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ir
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EIN OASA Í MELDRINUM

Í tjaldbygdini verður møguligt at 
keypa mat og drekka og ann ars 
hugna sær saman við festi val
gestum. Hugnaliga bygdin verður 
skip að við tveimum grannaløgum, 
har familjur og tey meira tilkomnu 
halda til á økinum niðan móti stóra 
tjaldinum og tey ungu halda til á 
økinum, sum liggur oman móti 
stóra pallinum. Mitt í bygdini ligg
ur ein stór tipi, sum eisini er eitt 
savningarstað fyri øll tey, sum 
vitja tjaldbygdina. Her ber til at 
keypa ein góðan morgunmat, tá 

tú vaknar ella eina heita, lætta og 
bí liga máltíð, áðrenn tú fert víðari 
til næstu konsertina. Eisini verður 
skip að fyri smærri framførslum inni 
í tipi’ini. 

Fyrireikararnir siga, at stórur 
dentur verður lagdur á at skapa 
eitt hugnaligt og innbjóðandi um
hvørvið, soleiðis at gestirnir kunnu 
kenna seg væl allar dagarnar, 
meðan festivalurin er. 

Beint við inngongdina til 
tjaldbygdina liggja hitapottar, 
sauna, djúsbarr og fleiri smærri 

sølu básar. Her er eitt sindur av øll
um og sambært fyrireikarunum er 
tjaldingarøkið ein lítil oasa í øllum 
tí nógva, sum annars hendir úti á 
sjálvum festivaløkinum.

Fyri at sleppa inn á tjaldingar
økið krevst eitt eitt serligt tjald ing
ar armband. Hetta kann keypast á 
heimasíðuni www.sf.fo, har eis ini 
ber til at lesa meira um hugna ligu 
tjaldbygdini í hjartanum á festi
valinum.

Aftur í ár bjóðar Summarfestivalurin fólki at gista mitt á 
festivaløkinum. Tjaldingarplássið verður skipað sum ein 
hugnalig bygd, har pláss er fyri bæði ungum og tilkomnum á 
grøna økinum, sum liggur í hjartanum á sjálvum festivalinum

FAQ um tjaldingarøkið
Q:  Kann eg taka mat við inn á tjaldingarøkið?
A:  Ja, tú ert sjálvandi vælkomin at taka mat við tær inn á 

tjaldingarøkið.

Q:  Kann eg taka øl við inn á tjaldingarøkið?
A:  Ja, tú ert vælkomin at taka drykkivørur til egna nýtslu 

við inn. Tó er ikki loyvt at taka glasfløskur við inn á økið. 
Rúsevni eru strangliga bannað á tjaldingarøkinum.

Q:  Er loyvt at taka gassbluss o.l. við inn á ølið?
A:  Av trygdarávum er hvørki loyvt at hava gassbluss, bálstað 

ella opnan eld á tjaldingarøkinum. Tó verða tvær kolgrillir 
settar upp við stóra søluteltið mitt á økinum. Á hesum 
báðum grillum ber til hjá tjaldarum at tilgera egnan mat. 

Q:  Kunnu vit spæla tónleik inni á tjaldingarøkinum?
A:  At syngja saman við vinum hoyrir einum festivali til, so tú 

ert vælkomin at taka tína egnu guittar við á tjaldingarøkið. 
Tó snýr Summarfestivalurin seg fyrst og fremst um 
livandi tónleik og tí ber ikki til at taka størri annleg 
(ghettoblastarar o.a., sum spæla harðan tónleik) við inn 
á økið, tá hetta kann ávirka framførslurnar, sum eru á 
pallinum beint við tjaldbygdina og eisini hini, sum gista á 
tjaldingarøkinum. 

Q:  Er tjaldingarøkið eisini hóskandi fyri barnafamiljur?
A:  Vit hava havt fleiri familjur við børnum búgvandi á økinum 

og tað hevur víst seg at rigga væl. So ja, vit halda avgjørt, 
at tjaldingarøkið eisini er hóskandi fyri tykkum! :)

Q:  Ber til at bíleggja sær pláss á familjuøkinum?
A:  Nei, tíverri ber ikki til at bíleggja sær eitt ávíst pláss. 

Týdningarmikið er tí at koma á tjaldingarøkið í góðari tíð, 
soleiðis at tit tryggja tykkum eitt hóskandi pláss.

Q: Hvør er munurin á einum gestaarmbandi og einum 
vikuskiftisarmbandi?

A: Við einum vikuskiftisarmbandi til tjaldingarøkið kanst tú 
seta telt upp allar dagarnar, samstundis sum tú sjálvandi 
eisini hevur atgongd til tjaldingarøkið allar dagarnar. Við 
einum gestaarmbandi kanst tú vitja á tjaldingarøkinum í ein 
dag, men ikki gista. 

Q:  Er nakað aldursmark fyri at sleppa inn á tjaldingarøkið?
A:  Børn undir 14 ár hava bert atgongd til økið saman við 

vaksnum fólki.

Q:  Hvar kann eg keypa atgongumerki til tjaldingarøkið?
A:  Atgongumerki til tjaldingarøkið fáast á heimasíðuni www.

sf.fo.

Q:  Nær letur tjaldingarplássið upp? 
A:  Tjaldingarplássið letur upp hósdagin tann 04. august 

klokkan 15.00!
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 www.autoservice.fo    undir Krákugjógv 19    Tórshavn    Tel. 34 54 00    

Við Gullpakka
uttan verkstaðsrokningar

Tú sleppur undan at gjalda fyri eftirlit, 
umvælingar, viðlíkahald av bilinum

og mangt annað

Uttan Gullpakka
við verkstaðsrokningum

Tú fert at fáa óvæntaðar rokningar
fyri eftirlit, umvælingar, viðlíkahald

av bilinum og mangt annað

Hvønn velur tú?

Við Gullpakkanum sleppur tú undan óvæntaðum verkstaðsrokningum
Og hann er gull verdur, tí við honum sleppur tú undan, tey fyrstu 3 árini ella upp til 90.000 km, at gjalda fyri árligt og hálvárligt 
eftirlit, umvælingar, eykalutir til bilin, viðlíkahald og skift av bremsum, olju, løgir og skift, perur og skift, viskarar og skift, 
sprinklaraløg og áfylling, filtur og skift og tøkniligar dagføringar við arbeiðsløn. Tað besta av øllum er, at við Gullpakkanum 
tryggjar tú tær tað hægsta søluvirðið, um bilurin skal seljast aftur.
Gullpakkin er ikki galdandi fyri virkisbilar, vørubilar og hýruvognar. Sí treytir á autoservice.fo.
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GRANDMA’S BASEMENT 

BLUE COAT BRASS BAND

EYÐUN NOLSØE

Nakrar av lívligastu og festlig
astu framførslunum á Summar 
Festi valinum hava verið, tá ið 
Grandma’s Basement hev ur 
spælt í stóra tjaldinum. Klaks
víksbólkurin við teimum fang

andi sangunum hevur sum fáur 
megnað at fingið áhoyrara
fjøldina at liva og syngja við.

– Tá ið vit eru á palli sum 
Grandma’s Basement, skal tað 
ikki verða ov seriøst. Tað skal 
heldur vera fest og ballada, 
siga tónleikarar í Grandma’s 
Basement.

Grandma’s Basement byrjaði 
sum ein kjallarabólkur í 2010 
teir fóru at spæla inn og geva út, 
vunnu Planet Awards, hittaðu 
við fleiri sangum og hava síðani 
havt herligar framførslur – ikki 
minst á Summar Festivalinum.

Orkestrið Blue Coat Brass Band 
spælir lívsglaðan og festligan 
gøtutónleik. Løgini eru ein 
samanrenning av New Orleans 
tónum, funk, soul og hiphop, 
og so hevur tónleikurin eisini 
føroyskar rútmur og huglag yvir 
sær. 

Blue Coat Brass Band hevur 
verið virkið síðani 2014, og í fjør 
gav bólkurin út fyrstu fløguna 
við heitinum Blue Coat. Í august 

mánaði fer bólkurin aftur í 
studio at taka tónleik upp til 
nýggja útgávu. 

Tónleikararnir í Blue Coat 
Brass Band: Johan Hentze (trump
et), Tróndur H. Olsen (trumpet 
and flugelhorn), Ólavur Olsen 
(trompet og baryton), Milja Matras 
Niclasen (trom bone), Dávur Juul 
Magnussen (trombone), Atli K. 
Petersen (tuba) og Rógvi á Rógvu 
(trumm ur)

Poppsangarin og sangskrivarin 
Eyðun Nolsøe er millum stóru 
profilarnar í føroyskum tónleiki. 
Hann hevur síðani ungdómsárini 
skriva og spælt tónleik, og 
hann er framvegis sera virkin í 
føroyskum tónleikalívi.

Fyrstu nógvu árini var Eyðun 
Nolsøe partur av Frændum, 
og sangirnir, hann skrivaði og 
spældi, vóru í flestu førum partur 
av tónleikinum hjá Frændum. 
Serliga síðani 90’ini hevur Eyðun 
Nolsøe eisini framført og útgivið 
tónleik sum solistur. 

Eyðun hevur gjøgnum árini 
skrivað sangir sum Mítt Land, 
80’ini, Dansa, Til Tey Stressaðu 
og aðrar. Hann hevur eina 
stórt savn av sangum, sum 
fólk flest kenna, og á Summar 
Festivalinum fer hann at tríva 
í nakrar teirra. Framførslan hjá 
Eyðuni verður tann seinasta, 
sum verður á ársins Summar 
Festivali. 

Tónleikurin hjá Bluesette er fang
andi og fullførdur, og tey eru væl 
samanspæld. Bluesette vann í 
ár tónleikakappingina Sement, 
og tá fingu tey nógv rósandi orð 
fyri framførsluna. Bólkurin spælir 
lívligan tónleik, sum er merktur av 
eitt nú blues og funk. 

Bluesette vann í Sement kapp
ingini studiotímar, og tey arbeiða 
við at gera tónleik til nýggja útgávu. 

Tónleikararnir í Bluesette eru: 
Marianna Winther Nagata (sang) 
Ragnar Finsson (gittar), Kári Fossa

berg Ellingsgaard (bass) og Tórður 
Dam Jacobsen (trummur).

Teir teljast millum slóðbrótararnar í 
føroyskum rocktónleiki, og teir eru 
fram vegis í sera góðum formi og 
klárir at spæla á landsins størsta 
tónleikatiltaki.

Tað eru liðin fýra áratíggju, 
síðani Hjarnar byrjaðu at spæla, og 
hóast teir í tíðarskeiðum hava verið 
minni virknir, hevur bólkurin øll árini 

síðani verið partur av føroyska tón
leikalívinum.

Fyri kortum høvdu teir tríggjar 
útseldar konsertir í Klaksvík og 
Havn, og í nú fara teir á pallin á 
Summar Festivalinum. Hjarnar 
verða fullmannaðir til framførsluna. 
Karl Martin Samuelsen er nú sum 
áður sangari í bólkinum, og afturat 

honum verða Jørgin Dahl, Graham 
Stewart, Eyðun Nolsøe, Hans Black, 
Jógvan Olsen og Ólavur Øster. 

Lagt er upp til eina stóra løtu á 
Summar Festivalinum, tá ið Hjarnar 
fara at spæla sangir sum Alla Nátt, 
Breaking My Heart og So Excited.

BLUESETTE

HJARNAR

Bólkur The Reverends bjóðar 
country og amaricana tónleik á 
høgum stigi. Karismatiski live
bólkurin hevur verið virkin síðani 
2004, tá ið teir byrjaðu sum 
útisetabólkur í Keypmannahavn. 
Teir góvu fyrstu fløguna út sum 
útisetabólkur. Útgávan kallast 
When You’re Done. 

The Reverends hava spælt víða 
hvar, bæði uttanlands og í Føroyum. 
Eitt nú luttóku teir tvær ferðir á 
Silkeborg Countryfestival, og teir 
vóru við til størsta country og folk 
festivalin í Letlandi. 

The Reverends arbeiða við 
nýggjum tilfari, og teir eru eisini 

klárir til eina liveframførslu á 
Summar Festivalinum.

Manningin er: Niclas Thorsteins
son (Sang), Janus Kampmann 

(Guitar), Jens V. Jakobsen (Guitar), 
Kristin Nolsøe Bech (Bass) og Rúni 
Mouritsen (Trummur).

THE REVERENDS
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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 
sang um, sum hann ella onnur hava 
framført.

Kim hevur framførslu á Torginum 
leygarkvøldið. 

KIM HANSEN

DØGG NÓNSGJÓGV

BÁRA SILVANSDÓTTIR

ELINBORG PÁLSDÓTTIR

RANNVÁ ÁLABERG

Døgg Nónsgjógv hevur sungið, 
síðani hon var smágenta, og 
hóast hon bert er 20 ára gomul, 
hevur hon verið frammi í før
oyskum tónleiki í fleiri ár. Hon 
skrivar sjálv sangir, og í 2014 
varð sangurin Tú tók mína hond 
heiðraður á FMA tiltakinum. 

Døgg hevur síðani 2013 givið 
einstakar sangir út, og í fjør kom 
hon við útgávu við 8 sangum á. 

20 ára gamla Bára Silvansdóttir 
hevur givið tvey stakløg út, og 
fyrr í ár kom hon við EP útgávuni 
Skuggar, ið inniheldur fýra 
sangir. 

Sangirnir hjá Báru eru per
sónligir og byggja á upplivingar 
og royndir í lívinum.  Hon setur 
orð á tankar og kenslur, og 
hon hugleiðir um sambond og 
skilnað.

Hetta verður fyrstu ferð, at 
evnaríka songkvinnan framførir 
á Summar Festivalinum.

Elinborg Pálsdóttir hevur eina 
stórasystur, ið er víðakend sum 
songkvinna, men Eliborg hevur 
við útgávum og framførslum 
eisini víst, at hon er evnarík 
songkvinna og sangskrivari. 

19 ára gamla Elinborg gav í 
2013 síni fyrstu stakløg út, og 
síðani hevur hon eisini útgivið 
eina EP við fýra sangum. Hon var 
fyrr í ár heiðrað á FMA tiltakinum 
í Norðurlandahúsinum. 

Rannvá Álaberg hevur seinastu 
sjey árini verið virkin sum song
kvinna í Føroyum. Eftir uppihald 
á tónleikaskúla í Danmark av
gjørdi hon at fylgja sínum tón
leika dreymi. 

Hon skrivar egnar sangir, og 
hon framførir javnan á tiltøkum. 
Í fjør var Rannvá Álaberg við á 
Summar Festivalinum, og vit 
eru fegin um, at hon aftur í ár 
fer á pall á landsins størsta tón
leikatiltaki. 

Fólkakæri fólkatónleikarin Hanus 
G. Johansen var ein av teimum, 
sum spældi á fyrsta Summar Festi
valinum í 2004. Síðani hevur Hanus 
verið afturvendandi gestur og hevur 
spælt á teimum flestu Summar 
Festivalunum.

Hanus er sjálvandi aftur á pall
inum í ár, og hesaferð fer hann at 
spæla á Torginum leygarkvøldið.

Hanus G. Johansen er serliga 
kendur fyri at hava sett løg til orðini 

hjá Pól F. Joensen, men hann hevur 
eisini skrivað sangir sjálvir og sett 
løg til yrkingar hjá øðrum kendum 
yrkjarum. Eisini hevur hann týtt 
sangir til føroyskt. 

Tað er altíð hugaligt at bjóða 
Hanus á festival, og vit gleða okk
um til hansara framførslu leygar
kvøldið. 

HANUS G. 
JOHANSEN

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 út
landinum hevur hann ferðast sum 
tónleikari. 

Sámal Ravnsfjall er ein profilur í 
føroyskum tónleiki, og umframt 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 fríggja
kvøldið á ársins Summar Festivali.

SÁMAL RAVNSFJALL
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+298 32 32 32 · taxi@taxi.fo · www.taxi.fo

Taxi, airport taxi og kiosk · Opið allan summarfestivalin

GÓÐAN SUMMARFESTIVAL
BIL KOYRIR Í KLAKSVÍK OG EYSTUROYNNI 
Á SUMMARFESTIVALINUM, 
MANGLAR TÆR EIN BIL RING 32 32 32

TRÍGGIR PALLAR Í TRÍGGJAR DAGAR
Summar Festivalurin 2016 bjóðar nógvar og fjølbroyttar konsertir 
við føroyskum og útlendskum tónlistafólkum

Summar Festivalurin 2016 er fyri 
framman, og hann fer sum undan
farnir festivalar at bjóða al skyns 
kon sertir á pallum runt á festi
valøkinum.

Teir tríggir høvuðspallarnir eru 
Vágsbøur, Tjaldið og Torgið, og 
har verða tær flestu konsertirnar 
hildnar frá hóskvøldinum til sunnu
náttina.

Á Vágsbøi er er landsins størsti 
tónleikapallur og størsta ljóð
anlegg, sum verður brúkt í Føroyum. 
Har verða tær størstu konsertirnar 
hildnar, og bæði pallur, ljóð og ljós 
eru á altjóða stigi. Í ár fara eitt nú 
Cliff Richard, Hermes House Band, 
HighasaKite og Boyzlife at spæla. 

Tjaldið hevur gjøgnum árini hýst 
fantastiskum framførslum hjá bæði 
føroyskum og útlendskum bólkum, 
og aftur í ár er lagt upp til gylta 
løtur í risastóra tjaldinum. Har fara 
til dømis Hjarnar, Marius, Páll Finn
ur Páll, Lena Anderssen og Eyðn 
Nolsøe at spæla.

Á hugnaliga Torginum verða 
framførslur við solistum og smærri 
bólkum. Har kunnu fólk í ár hoyra 

eitt nú Døgg Nónsgjógv, Jógvan, 
Sámal Ravnsfjall, Kim Hansen og 
Blue Coat Blues Band. 

Í Silvalandi er eisini ein tónleikur 
og undirhald festivaldagarnar. 

Har verða smærri konsertir, og 
eisini fara gylkari og klovnur at 
at undirhalda familjurnar. Í ár fær 
Silvaland serliga vitjan av MGP
bólkinum Froja & Sarah.

Umframt almennu pallarnar 
kann roknast við, at onkur 
framførsla verður í tjaldbygdini. 

Summar Festivalurin byrjar 
hóskvøldið kl. 20.00, og seinasta 

konsertin verður sunnunáttina kl. 
03.00.
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www.trygd.fo

Trygd stuðlar 
Summar Festivalinum

Hugsa tú um tíni. 
Trygd hugsar um teg.

Navnaarmbond til børnini 
og hoyrivernd 
Við kunningardiskin á Summar festivalinum fært tú ókeypis 

 navnabond til børnini, har tú kanst skriva navn og telefonnummar á. 

So er lættari at fi nna hvønn annan aftur. 

Oyruni skulu halda alt lívið. Nýt hoyrivernd, tá ljóðið er hart. 

Trygd letur ókeypis oyraproppar við kunningardiskin, har tú eisini 

kanst keypa góðsku hoyrivernd til børn fyri 100 kr. 


