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FIMTANDI SUMMAR FESTIVALURIN
Tað eru fegnir og ernir fyriskiparar,
sum í ár bjóða fólki á fimtanda
Summar Festivalin í Klaksvík.
Hvørjir tankar vóru í luftini,
tá ið fyrstu Summar Festivalurin
varð hildin í august mánaði 2004
er helst ilt at minnast aftur á nú.
Festivalhugtakið var spildurnýtt í
Føroyum, og Klaksvík kundi ikki reypa
sær av stórum tónleikatiltøkum. Tí
var tað ein vágin tanki, tá ið Summar
Festivalurin fyrstu ferð kom á
føroysku summarskránna.
Undirtøkan fyri fyrsta festivali
num var sera góð, og eini 3500 fólk
vóru á fyrstu útikosertini á Vágsbø,
sum varð hildin í brennandi sólskini
– besti dagurin nakrantíð á Summ
ar Festivalinum var tann fyrsti úti
dagurin.
Undirtøkan fyri Summar Festi
valinum vaks bara næstu árini, og
tað gingu bert tvey ár, so hevði festi
valurin vaksið seg tvífalt so stóran,
og okkurt árið hava verið 10.000
fólk á Summar Festivali. Hetta er
uttan iva størsta tónleikatiltak í
Føroyum.

num »Barbie Girl« – hetta er ein
sangur, sum er við til at deifnera
eitt áratíggju. Aqua hevur lagt nógv
hitt afturat fyrsta hittinum, og tað
verður ársins festligasta og lív
ligasta konsert, tá ið Aqua spælir á
Vágsbø hóskvøldið.

Summar Festivalurin er eisini
størstur á tann hátt, at hann hevur
landsins størsta pall við bestu út
gerðini. Sera nógv orka verður løgd
í stóra pall á Vágsbøi, tí hann skal
geva føroyingum konsertir, sum
teir annars bert kunnu uppliva í út
londum. Og festivalurin hevur drigið
stór altjóða navn til Føroya. Nøvn,
sum vit fyri 10-15 árum síðani ikki
kundu hugsað um at fáa til landið
at spæla.

Fólkalív

Altjóða nøvn
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.
Svenska poppstjørnan Zara Lars
son telist millum heitastu nøvnini í
altjóða popptónleiki, og tað er eitt
scoop av teimum heilt stóru, at
hon nú kemur á Vágsbø at spæla.
Hon er sera dugnlig songkvinna og
dugir sera væl at framføra. Saman

við henni er topptrimmaður bólkur,
og saman fara tey at geva gestunum
eina poppkonsert á altjóða stigi
– hetta er framførsla, sum tú annars
mást leita til býir sum London,
Berlin, París, Budapest og Belfast
fyri at uppliva.
Ein tann minniligasta konsertin
á Summar Festivalin nakrantíð var
í 2005, tá ið Roger Hodgson nógv
seinkaður til landið, fleyg í tyrlu til
Klaksvíkar og júst náddi at fara á
pall tíðliga sunnumorgun, áðrenn

fólk fóru heim. Hetta gjørdist ein
ógloymandi løta í skýmingini, har
Roger Hogdson sang nakrar av
bestu sangunum, sum hann hevur
skrivað. Roger Hodgson var partur
av Supertramp, og nú hann kemur
aftur hendan vegin at spæla, hevur
hann bólk at stuðla sær, og tí ber til
at hoyra risahittini hjá Supertramp
spæld fyri fullum útblástri.
Aqua taldist millum stóru nøvnini
í 90’unum, tá ið bólkurin fekk eitt
buldrandi gjøgnumbrot við sangi

Summar Festivalurin er meira enn
bert tónleikur. Festivalurin er eisini
fólkalív, hugni og vinarlag. Hundrað
tals campingvognar leita til býin,
nógvir bátar finna sær trygga havn,
og tjøldini gerast alt fleiri í tali í
tjaldbygdini mitt á festivaløkinum.
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 trimum útipallum, og
eisini í ítróttarhøllunum verður
ymiskt undirhald og tónleikur.
Vit ynskja øllum eina góðan
Summar Festival!

FIMTAN OG FRAMVEGIS HØGTFLÚGVANDI

Síðan fyrsta Summarfestivalin í
2004 hevur Vágsbøur verið staðið,
har hittini hittast. Hetta fyrsta árið
var vælsignað við bakandi sól, og
millum hittini vóru “Daddy Cool”
hjá Boney M og “Lady in Black” hjá
Ken Hensley úr Uriah Heep. Hóast
fyriskipararnir høvdu spælt við

tankan um ein festival í Klaksvík
í fleiri ár frammanundan, so var
hugskotið og tiltakið nýtt fyri tey
flestu av okkum, og optimisman
var eyðsýnd á Vágsbøi hesar
góðveðursdagarnar í august 2004.
Stemningurin var fantastiskur, og
á ein ella annan hátt bar alt til.

Øll vóru flúgvandi, sjálvt Trølla
Pætur og garrvilla omman, sum í
fallskíggja lupu niður á Vágsbø úr
tyrluni til barnatiltak og konsert.
Tann minnisverdi fyrsti
Summarfestivalurin vísti seg bert
at vera byrjanin, og nú vit í ár fara
undir festivalin 15. árið á rað,
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Útgevari: Sosialurin – Serblað í sambandi við Summar Festivalin 2018
Prent: Prentmiðstøðin – Borið í hvørt hús í landinum
Myndir: Álvur Haraldsen, Anton Højgaard, Jens Kristian Vang, Eydbii Myndir og onnur

kunnu vit líta aftur og staðfesta, at
Summarfestivalurin í viðgongd og
mótgongd hevur gjørt tað størri og
stuttligari at vera í Klaksvík.
Nakrar av løtunum hava sjálvsagt
verið lættari og stuttligari enn aðrar
– hvør minnist ikki 2006, tá Roger
Hodgson ikki fekk lent fyri mjørka
fyrr enn væl út á náttina, og tí ikki
byrjaði konsertina á Vágsbøi fyrr enn
árla á morgni? Ella árið eftir, 2007,
tá Scorpions við heimshittinum
“Rock you Like a Hurricane” lýstu
illveðrið á festivalinum enn betri, enn
hvat gott var? Minnini og søgurnar
frá Summarfestivalinum eru
óteljandi, men tær enda altíð væl,
og ótroyttiligir herja fyriskipararnir
trúfastir á aftur, ár eftir ár eftir ár.
Tað mugu vit sum býur, kommuna
og samfelag ongantíð gloyma at
takka teimum fyri. Teirra dirvi og
árræði leggur lunnar undir, at vit
sum festivalgestir kunnu vera við til
at gera Summarfestivalin til eitt av
størstu og bestu hæddarpunktunum
á føroyska sumrinum.
Tað einasta, vit skulu gera, er at
møta upp í góðum lag – og ja, við

hvørt eisini hava regnklæðini og
gummistyvlarnar til reiðar – og so
bara njóta hittini og góðu samveruna
við hvønn annan. Í ár kunnu vit
gleða okkum til heimshitt sum
“Barbie Girl” og “Symphony”, og so
sjálvandi eisini mongu fantastisku
føroysku nøvnini, sum mynda hesa
15. Summarfestivalskránna. Sjálvur
gleði eg meg mest til at vera við til
at skapa nýggj minnir, og harvið
fáa nýggjar søgur at fortelja saman
við øllum øðrum festivalgestum og
-fyriskiparum.
Góðu fyriskiparar og góðu
vit øll, sum tilsamans skapa
Summarfestivalin hvørt einasta ár:
hjartaliga til lukku við teimum 15
árunum! Hetta fantastiska tiltakið
flýgur framvegis høgt, og lat okkum
øll í felag síggja til, at so kann vera í
nógv ár afturat.
Hjartaliga vælkomin til
Klaksvíkar, øll somul og góðan
Summarfestival.

Jógvan Skorheim
Borgarstjóri í Klaksvíkar kommunu
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FEIRA JUBILEUM VIÐ
STÓRARI HITTPARADU
Ársins Summar Festivalur er tann
fimtandi í røðini, og tað verður
feirað við stórari fagnaðarkonsert á
Vágsbø. 15 sangarar syngja 15 hitt
Í ár verður Summar Festivalurin
hildin fyri fimtandu ferð. Nógv
vatn er runnið í ánni, síðani fyrsti
festivalurin varð hildin í føgrum
summarveðri í 2004. Eini 3500
fólk vóru til fyrsta festivalin, og árini
eftir meira enn tvífaldaðist talið á
gestum. Upp í 10.000 fólk hava
verið á Summar Festivali okkurt árið.
Nú verður tann fimtandi festival
urin hildin, og tað verður gjørt við
stórari og fjøbroyttari skrá, har festi

valurin hevur spílað seg enn meiri út
enn vanligt.
Fríggjakvøldið verður serlig
fagnaðarkonsert á Vágsbø. Hetta
er konsert, sum hátíðarheldur 15
ára jubileumið.
Konsertin bjóðar 15 sangir við 15
ymiskum sangarum. Hetta eru sang
ir, sum hava verið við til at seta dám
á seinastu Summar Festivalarnar.
Ein vælspælandi bólkur undir
leiðslu av Kim Hansen leggur grund

TEIR 15 SANGIRNIR

arlagið, og síðani koma solistarnir á
pallin ein fyri og annar eftir. Millum
tey, sum skulu framføra, kunnu vit
nevna Lena Anderssen, Niclas Heri
Jákupsson, Elin B. Heinesen, Signar í
Homrum og Jens Marni Hansen.
Hetta verður ein av stórfingnu
løtunum á ársins Summar Festivali,
og vit tora at siga – ein hittparada
uttan sín líka á føroyskum festivali.

Danny Baldursson – Eitt sunnukvøld í mai
Elin Brimheim Heinesen – Eitt dýpi av dýrari tíð
Jóan Jakku & Sámal – 1001 Nátt
Lena Anderssen – Oh My Lady
Hans Edward Andreasen – Sasasasa
Ingi Poulsen – Tann fittasta
Jens Marni Hansen – I Don’t Wanna Wait No More
Kim Hansen – Maria
Jógvan Hansen – Tú nart við hjarta á mær
Steintór Rasmussen – Lívsmynd
Guðrun Sólja Jacobsen – Promise Me
Signar í Homrum – Tað er gott at elska
Karl Martin Samuelsen – Alla Nátt
Eyðun Nolsøe – Mítt Land
Niclas Heri Jákupsson – Grøv nummar 13

BJÓÐA Í FØÐINGARDAG LEYGARDAGIN
Leygardagin kl 14:00 bjóðar Summ
ar Festivalurin fólki í 15 ára føð
ingardag. Ársins festivalur er tann
fimtandi í røðini, og tí verður eyka
nógv gjørt burtur úr festivalinum
hesaferð.
Seinnapartin leygardagin bjóð
ar Summar Festivalurin lætt ábit,
okkurt leskandi, tónleik og fram
førslur og hugna.
Framførslur verða við Danny
Baldursson, Bubu, Ævintýraferðini
og Dansibólkurin 5, 6, 7 og 8.
Føðingardagurin verður hildin á
Vágsbø og økinum har á leið. Hann
byrjar kl 14:00 og varðar ein góðan
tíma.

Danny Baldursson
og Bubu framføra
til føðingardags
haldið seinnapartin
leygardagin
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HEIÐRIK VIÐ FRAMÚR POPPI

Heiðrik er tónleikaverkætlanin
hjá Heiðrik á Heygum, sum er
fjølgávaður listamaður, films
skapari og tónleikari.
Heidrik gav fyrsta sangin út
í 2007, og síðani hevur hann
javnan latið frætta frá sær – ofta
hevur hann brúkt tónleikavideo
á YouTube sum útgávumiðil av
sínum sangum. Tevið fyri fang
andi sjónbandaløgum leggja
veruliga nakað afturat hansara

inni
liga, sigandi og fangadi
poppsangum. Hetta er veruliga
nakað av tí besta, tú kanst finna í
nýggjari føroyskum popptónleiki.
Heidrik hevur útgivið tvær út
gávur umframt stakløg. Millum
kendu sangirnar hjá Heidrik eru
»Monster«, »Change of Frame«
og »OMG«.
Heidrik spælir á landsins
størsta palli á midnátt fríggja
kvøldið.

ZARA
LARSSON

– FAGRA BLÓMAN
Á VÁGSBØ

Glóðheita svenska heimsstjørnan
framførir á Vágsbø – hetta
er helst størsta poppnavn á
føroyskum palli nakrantíð

NÚ KANN ARIA
UPPLIVAST AFTUR
Fyri fyrstu ferð nakrantíð
sleppa fólk at uppliva bólkin
Aria á Summar Festivalinum
Klaksvíksbólkurin Aria var seinna
partin av nítiárunum millum
landsins best umtóktu bólkar.
Teir spældu nógv kring landið
og vóru mettir sum sera góður
live-bólkur. Aria var eisini við í
Prix Føroyum og endaði millum
fremstu bólkarnar í finaluni í
Norðurlandahúsinum.
Aria gav eina fløgu út, »After
These Messages«, og teir vóru

nógv at hoyra við sangum sum
»Rooftop«, »Shadow of a Doubt«,
»French Leave« og »Analja«.
Sangari í bólkinum er Jógvan
Hansen, sum síðani hevur fingið
yrkisleið sum tónleikari í Íslandi.
Nú savnast tónleikararnir í Aria
aftur til eina serliga framførslu
á Summar Festivalinum.
Aria verður at hoyra í Tjaldi
num leygarkvøldið.
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Wauw!
Tað var reaktiónin hjá nógvum
fólki, tá ið Summar Festivalurin
fyrr í ár kunngjørdi svensku
heimsstjørnuna Zara Larsson til
ársins festival.
Zara Larsson telist millum størstu
songkvinnur í altjóða popptónleiki
nú á døgum, og hann tykist bara
gerast størri og størri kring heimin.
Tað er tí eitt scoop av teimum
heilt stóru, at tað hevur eydnast
Summar Festivalinum at fáa Zaru
Larsson á Vágsbø at framføra.
– Hetta er ein av størstu løtunum
í søguni hjá Summar Festivalinum.
Vit eru sera fegin um at kunna bjóða
okkara gestum eitt av heitastu og
mest aktuellu nøvninum í alheims
popptónleiki, sigur Erik Biskopstø,
sum er ein av fyriskiparunum av
Summar Festivalinum.

Í fagrasta blóma
20 ára gamla Zara Larsson vann
sum 10 ára gomul svensku Talentkappingina og gjørdist landskend í
Svøríki, men hetta var bert byrjanin
til eina stóra tónleikakarrieru. Í 2012
gjørdi hon sáttmála við plátufelag,
og árið eftir var sangurin »Uncover«
ovast á hitlistunum í norðurlondum.
Síðani kom tað stóra altjóða

gjøgnumbrotið. Á sumri 2016
framførdi hon saman við David
Guetta sangin »This One’s For You«,
sum var almenni sangurin til EM
endaspælið í mansfótbólti. Tá ið hon
í fjør kom við útgávuni »So Good«,
hevði hon slóðað so væl fyri sínum
tónleiki, at ein sangur fyri og annar
eftir gjørdist hitt – sangir sum »Lush
Life«, »Never Forget You«, »I Would
Like«, »So Good«, »Symphony« og
aðrir.
Zara Larsson hevur samstarvað
við aðrar stjørnur sum Clean Bandit,
MNEK, WizKid og Tinie Tempah. Hon
hevur sungið til sentanarhátíðina
og endahátíðina í EM-kappingini
í mansfótbólti, og tá ið Nobel
heiðurslønirnar vóru handaðar í fjør,
hevði hon framførslu saman við John
Legend.
Zara Larsson er nú ein verulig
heimsstjørna, sum stendur í
fagrasta blóma. Hon spælir stórar
konsertir kring allan heimin, hon
hevur yvir tvær milliardir spælingar
bara á Spotify, hon er fastur gestur
á hitlistunum, og nú kemur hon
til Føroya at framføra á Summar
Festivalinum.
Ætlar tú tær bert á eina konsert
í summar, so er hetta konsertin
– størri verður tað ikki!
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FRÍSKIR TÓNAR
FRÁ JASMIN
Jasmin er ein av spennandi ungu
bólkunum í føroyskum tónleiki og
umboðar nýggjar tónar og frískar
vindar.
Bólkurin vann Sement tón
leikakappingina í fjør og hevur
síðani verið virkin við framførslum
og onkrum innspælingum.

Jasmin spælir soulkendan
elektróniskan popp, og unga
songkvinnan Jasmin Mote er í
front – hon er frálík songkvinna
við einum serstakum og sterkum
úttrykki.

KONSERT
Á VÁGNI
Mikukvøldið kl 21:00 verður
ætlandi konsert á Vágni. Hetta
var roynt fyrstu ferð í fjør og
riggaði serstakliga væl. Verður
veðrið til vildar mikukvøldið,
verður aftur konsert á vágni
Hesaferð verður tað songkvinnan
úr Mikladali, Ingibjørg Hansen, ið

fer at syngja. Framførslan verður
umborð á báti innast á vágni, og
ljóðannlegg umborð syrgir fyri, at
tónleikurin verður borin til lands.
Hetta verður hugnalig upphiting
til Summar Festivalin, ið av álvara
byrjar hósdagin.
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FRAMÚR RØDDIN ER AFTUR

Lena Anderssen hevur í nógv ár
verið roknað millum tær allar
størstu tónleikakvinnurnar í
Føroyum. Byrjanin var tó heldur
tilvildarlig. Lena starvaðist á
eini café í Havn, og hon murraði
okkurt lag fyri sær sjálvari, tá
norski Remi Fagereng hoyrdi
hana.
Hann beit alt fyri eitt merki í
framúr vøkru røddina, og soleiðis
gjørdist Lena partur av Next Step,
ið var eitt cover-band, har Remi
hevði trummupinnarnar um
hendi.
Síðani seinnapartin av
90’unum hevur sum solistur –
saman við manninum, Niclas
Johannesen – útgivið og spælt
tónleik bæði her heima og ikki
minst uttanlands, har talan hevur
verið um hópatals framførslur.
Eyðkenninini fyri tónleikin
hava verið tvinni. Lena hevur
eina framúrskarandi rødd, sum
veruliga nertir við áhoyrararnar,

og tí verður talan mest sum
uttan undantak um sera intiman
stemning til framførslur hennara.
Hartil eru bæði tekst- og laga
smíð við høgari dygd. Sjálv skrivar
Lena nógvar av tekstunum, og í
Niclasi hevur hon ein av teim
um heilt gávaðu føroysku tón
leikarunum, sum umframt vakra
guitarspælið eisini er ein snilling
ur við bæði orðum og nótum.
Úrslitið verður eisini hareftir.
Framúr væl úr hondum greiddar
útgávur, sum hvørja ferð verða
róst til skýggja av ummælarum,
og sum eisini verða væl móttiknar
av lurtarunum.
Bæði á Planet Awards, sum
Miðlahúsið skipaði fyri á sinni,
og til FMA hevur Lena vunnið
hópin av virðislønum. Eitt nú
vann hann fýra virðislønir í 2017
fyri útgávuna, Eagle In The Sky.
Eisini stendur nýggj útgáva fyri
framman, og er hendan væntandi
á marknaðinum tíðliga í heyst.

LANDAPLÁGUR
UTTAN PALL
Fólk fáa eina heilt serliga uppliving, tá ið JoKa
umsíðir fer á pall at framføra landaplágurnar

STÓRA RØDDIN
AV TVØROYRI
Guðrun Sólja Jacobsen gjørdist
heimskend í Føroyum – og Dan
mark við – tá hon í 2003 tók lut
í Stjerna for en aften, sum DR
skipaði fyri. Guðrun Sólja gjørdi
ikki mætari enn at vinna kapp
ingina, og eingin ivi var um, at her
var talan um eina rødd í serflokki.
Guðrun Sólja hevur støðugt
fingist við tónleik síðani tá.
Einstakar útgávur hava verið, og
hon hevur eisini sungið til nógv

tiltøk, umframt at hon dagliga
starvast við tónleikafrálæru,
har nýggir sangspírar kunnu fáa
undirvísing frá einum av okkara
allar fremstu innan yrkið.
Framførslan hjá Guðruni Sólju
er hennara fyrsta á Summar
Festivalinum, og lítil ivi er um, at
tað er við spenningi, at áhoyrar
arnir gera seg til reiðar at hoyra
stóru røddina, sum so ofta hevur
bergtikið tey, sum lýða á.

Við løgum sum Torvatrøll, Ivast,
Barnið og Flúgvi eg til tín brakaði JoKa
beint inn á føroyska tónleikapallin,
tá teir báðir Karl Martin Samuelsen
og Jóhannus á Rógvi Joensen í
1986 sendu sína fyrstu útgávu á
marknaðin. Talan gjørdist um hópin
av veruligum landaplágum, og enn í
dag liva løgini sítt fríska og góða lív
millum manna.
Teir báðir høvdu verið - og eru
framvegis - eisini støðugt virknir á
føroyska tónleikapallinum í øðrum
sambondum, og tað er helst fremsta
frágreiðingin til, hví JoKa ongan tíð
gjørdist nakar veruligur live-bólkur.
Framførslur við bólkinum hava
verið sera sjáldsamar, og tí kunnu
tey vitjandi á Summar Festivalinum
síggja fram til eina heilt serstaka
uppliving, tá JoKa fer á pallin.
- JoKa var eitt stuttligt eksperi
ment hjá okkum báðum, vil eg siga,
sigur Karl Martin Samuelsen, tá vit
skifta orð við hann, nú Summar

Festivalurin stendur fyri framman.
- Jóhannus og eg kendust sjálv
andi, og vit prátaðu saman, tá vit
hittust. Eitt nú á ólavsøku, og vit
komu eftir, at vit í nógvar mátar
hugsaðu um tónleik upp á sama
máta.
- Tí gjørdu vit av at gera eina
roynd, og hon eydnaðist nú bara
heilt væl. At vit so ikki hava spælt
serliga nógv live kemst av, at vit ikki
eru nakar veruligur bólkur. Heldur
vóru vit tveir mans, sum so høvdu
nakrar studio-tónleikarar afturat
okkum, og eitt nú syngi eg allar
røddirnar á útgávunum – nakað sum
tú ikki fært gjørt á palli.
- Einstakar framførslur hevur
talan tó verið um, men tær hava
verið fáar, og tað er langt síðani
seinast, so vit gleða okkum, nú vit
fara yvir á Dávavirkið at fínpussa
detaljurnar í framførsluni, sigur Karl
Martin.
Sjálvur hevur Karl Martin í nógv

ár verið aktivur partur av føroyska
tónleikaheiminum, og hann hevur
ofta staðið á palli á Summar Festi
valinum. Nakað sum hann eisini
stórtrívist við.
- Eg haldi tað vera ótrúliga stutt
ligt at vera partur av hesum. Fái
eg so eisini eitt kvøld á pallinum,
meðan eg kann brúka hini kvøldini
til at hugna mær, er tað bara heilt
ok, sigur Karl Martin, sum roknar við
eini góðari framførslu hóskvøldið.
- Tað verða sjálvandi løgini av
teimum báðum útgávunum, sum
verða á skránni. Spurningurin er so,
hvussu vit skera alt niður til tey trý
korterini, sum eru avsett til okkum.
Men tá vit nú kortini eru seinasti
bólkur á palli hetta kvøldið, so
kunnu vit kanska taka okkurt eyka,
sigur Karl Martin.
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FISH & CHIPS
TAKE AWAY
Tel 75 99 99
Grafix 504251

Opið: Mána.-leygardag 11.30-22.00

Klaksvík
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Fríðbjørg Jensen skal nú spæla
á festivali fyri fyrstu ferð

Ólavur á Vali Olsen syngur sangir hjá mammubeiggjanum og verður stuðlaður av Systkjunum á Váli

Vanja Carlsen syngur sangir, hon fyrstu ferð kom fram við sum ung genta

9-11/08

Heine Lützen syngur sangir av útgávuni hjá Samsint

STÓRFINGIN GOSPELKONSERT Á VÁGSBØ
Fýra solistar fara at syngja kendar sangir á afturlítandi gospelkonsert
Summar Festivalurin bjóðar í ár
eina nostalgiska gospelkonsert við
solistum og sangum, sum mong fólk
munnu kenna úr áttati árunum.
Fýra solistar verða við á
konsertini, og tað eru fjølbroyttir
sangarar við ymiskum sangúrvali.
Solistar
nir verða Vanja Carlsen,
Heine Lützen, Fríðbjørg Jensen og
Ólavur á Váli Olsen.
Tey fara at syngja sangir, sum
fólk kenna frá útgávum og útvarpi.

Vanja og Heine
Longu sum ung genta sang Vanja

Carlsen alment, og hon var eisini við
á útgávum hjá familjuni. Gentan við
sterku røddini sang seg inn í hjørtuni
hjá føroyingum, og á Summar Festi
valinum fer hon at tríva í nakrar av
sangunum, sum hon er kend fyri at
syngja – eitt nú »Tað lítla ljós« og
»Eyga oyra fótur«. Eisini fær Vanja
ein serligan gest á pallin til tann eina
sangin.
Heine Lützen telist millum bestu
gospelsangarnar her á landi. Hann
hevur sungið og útgivið fjølbroyttan
gospeltónleik, og á hesari konsertini
fer hann at tríva í sangir frá einari

serligari útgávu. Heine Lützen var
sangari í gospelrockbólkinum Sam
sint, sum gav frálíka útgávu út, og
hann fer at syngja nakrar sangir av
útgávuni – til dømis »Vit vóru or
søk«.

Fríðbjørg og Ólavur
Fríðbjørg Jensen av Sandi er lands
kend fyri kvøðuljómahitt sum »Son
ur mín« og »Góðir vinir«. Hon hevur
eisini givið nógvar aðrar sangir út,
og hon hevur sungið nógv alment
gjøgnum árini. Nú fer Fríðbjørg
Jensen fyri fyrstu ferð á festival at

framføra, og hon syngur sjálvandi
sínar best kendu sangir á Vágsbø.
Ólavur á Váli Olsen fer á konsertini
at tulka sangir, sum mammubeiggin
Ólavur á Váli, sáli, innspældi og var
kendur fyri at syngja. Ólavur á Váli
var ein fyrimynd fyri tann unga
navna, og nú fer Ólavur á Váli Olsen
at heiðra mammubeiggjan, sum
var framúr góður sangari. Ólavur
á Váli Olsen fer at syngja sangir
sum »Mær er sagt um ein stað« og
»Flytifuglarnir«. Eisini fara Systkini
á Váli at stuðla Ólavi við kórrøddum.

Bólkurin
Tónleikurin á konsertini verður
spældur av einum tónleikabólki
undir leiðslu Henning Nicodeumssen.
Talan er um dugnaligar og royndar
tónleikarar og kórsangar.
Bólkurin verður soleiðis mann
aður: Henning Nicodemussen
(trummur), Jónsvein Heinesen (ljóm
borð og kór), Noe Chaparro (gittar),
Kristoffur Mørkøre (bass), Laila Carl
sen (kór) og Barbara Chaparro (kór).
Gospelkonsertin verður á Vágsbø
leygardagin kl. 16.00.

9-11/08

SUMMAR FESTIVALURIN 2018

11

12

SUMMAR FESTIVALURIN 2018

9-11/08

ÁRSINS FESTLIGASTA
KONSERT VIÐ AQUA
Aqua telist millum stóru poppnøvn
inum frá nítiárunum, og ikki minst
risahittið »Barbie Girl« gjørdi, at bólk
urin varð kendur um allan heimin – og
framvegis er tað.
Tað var í 1994, at tónleikararnir í
Aqua fyrstu ferð funnu saman, og tvey
ár seinni kendi allur heimurin bólkin.
Fyrsta risahittið hjá Aqua var Barbie
Girl, og so var leiðin slóðað inn á hit
listarnar, har eisini sangir sum My Oh
My, Doctor Jones, Turn Back Time,
Cartoon Heroes, Around The World og
aðrir sangir klatraðu upp á tindarnar.
Part av 00’unum høvdu tónleikar
arnir í Aqua solokarrieru, men í 2008
funnu tey saman aftur og hava síðani
framført kring allan heimin. Nú er
tíðin komin, at Aqua kemur til Føroya
við øllum teirra stóru hittum og fer
at geva føroyingum ársins festligastu
konsert á Vágsbø.
Lene Nystrøm, René Dif og Søren
Rasted eru høvuðsfólk í Aqua, og
afturat sær hava tey ein egghvassan
tónleikabólk, sum lyftir løttu popp
sangirnar hjá Aqua upp á ein høgt tón
leikastig á pallinum.

FÁA GÓÐ UMMÆLI
Ummæli av konsertum hjá bólkinum í
Danmark staðfesta, at Aqua er frálíkur
live-bólkur. Tónleikatíðarritið Gaffa
skrivar í ummæli av framførsl á Grøn
Koncert í summar, at Aqua tykist
meira búgvið, songkvinnan Lene Ny
strøm syngur betri enn nakrantíð, og
bólkurin spælir væl og dugir at undir
halda.
Eisini eirindaleysi ummælarin hjá
Ekstrablaðnum, Thomas Treo, hevur
í summar róst Aqua fyri framførslu á
Jelling festivalinum.
– Aqua eldist ótrúliga væl, og av
slappaða tilgongdin til teirra univers
klæðir teimum sera væl. Sangir sum
»Around The World«, »Turn Back
Time« og »Cartoon Heroes« vóru mill
um hæddarpunktini í framførsluni,
skrivar Thomas Treo í ummælinum.
Nú kemur Aqua so fyri fyrstu ferð
til Føroya at framføra. Bólkurin, sum í
1996 fekk rungandi altjóða gjøgnum
brot við sanginum Barbie Girl, fer at
framføra øll síni altjóða hitt á Vágs
bø hóskvøldið, og tað verður gjørt við
vælmannaðum og vælspælandi bólki
á landsins størsta tónleikapalli.
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GUÐMUNDUR R ÚR ÍSLANDI
Guðmundur R er singer/song
writer úr Neskapustaði í Íslandi.
Hann hevur útgivið tvær plátur,
sum hava fingið sera góð ummæli
í íslendskum miðlum. Onkur av
sangunum hava verið á íslendska
hitlistanum og hava verið nógv
spældir í útvarpi.
Tónleikurin hjá Guðmundur R
fær íblástur úr áttati árunum og
bólkum sum The Cure, The Smiths

og Echo and the Bunneymen.
Nú kemur Guðmundur R fyri fyrstu
ferð til Føroya at framføra. Bólk
urin Coney Island Babies spælir
saman við Guðmundur R, sum
verður at hoyra í stóra Tjaldinum,
har hann fer at spæla íslendskar
sangir av seinastu útgávu sínari,
»Túsund ár«.
Guðmundur R spælir í Tjaldi
num leygardagin.

KJØLAR TAKA TJALDIÐ

90’ara rockbólkurin
ger comeback eftir
19 ár – í eitt kvøld
Kjølar, sum upprunaliga vórðu
mannaðir við kollfirðingum
burturav, vóru í 90’unum ein av
best umtóktu føroysku bólkunum
yvirhøvur.
Time æt útgáva, sum varð send
á marknaðin í 1999, og seinni kom
eisini single-útgávan, Skýmandi
kvøldið, sum eisini fekk sera góða
móttøku millum manna.
Undan hesum hevði bólkurin tó
væl og virðiliga sligið sítt navn fast
gjøgnum hópatals framførslur til
dans kring alt landið. Ikki minst var
tað eitt sereyðkenni fyri bólkin, at
mest sum øll løgini vórðu skrivað

á føroyskum. Hetta í eini tíð,
har føroyskir tónleikarar fyri tað
nógva royndu seg við enskum
tekstum, og veruligur rokkur á
føroyskum hevði nokk heldur
ikki verið til, síðani legendarisku
veðraútgávuna hjá Straight
Ahead. Sermerkt er tó, at á Time
eru øll løgini skrivað á enskum.
Men við góðum tekstum og
fangandi løgum eydnaðist tað
Kjølum at prógva, at tú væl og
virðiliga kann skriva góðan rocktónleik á føroyskum.
Oddamaður í bólkinum er
Signar í Homrum, sum eisini hevur
skrivað nógvar av tekstunum. Men
við einum av stóru hittunum hjá
bólkinum, Misery, prógvaði Jens
Marni Hansen fyri fyrstu ferð
fyri almenninginum, at hann
so sanniliga eisini er ein framúr

sangari. Somikið framúr, at hann
síðani hevur verið ein tann best
umtókti føroyski solisturin – eina
støðu, sum Signar eisini hevur
vunnið sær seinnu árini.
Kjølar góvust at spæla sum
bólkur í 1999, og hóast limirnir
bæði saman og hvør sær hava
verið virknir, er talan altso um
coma-back hjá Kjølum, nú 19 ár
eru liðin, síðani teir seinast vóru
á palli.
Við løgum sum Sorgblídni,
Misery, Time, Skýmandi kvøldið og
Paying er eingin ivi um, at Kjølar
fara at fáa lív í fjøldina.
Umframt Signar í Homrum
og Jens Marna Hansen, eru tað
Jens Tummas Næss og Henning
Nicodemussen, sum standa fyri
tónleikinum hjá Kjølum.

nú eisini er farin at hava liveframførslur.
Hetta er ein av spennandi
spírunum
í
føroyskum
popptónleiki, og seinastu tíðina
eru nýggir sangir komnir frá
bólkinum.
Høvuðsmaðurin í VSJ er Villiam
Joensen á Toftum, sangari er Dávur

á Reynatrøð í Leirvík, og afurat
sær hava teir Fríða Bjarkhamar,
sum spælir trummur, og Høgna
Jógvansson, sum spælir bass.
VSJ fær landsins størsta pall at
spæla á hesaferð, og tað verður
spennandi avbjóðing hjá unga
bólkinum.

FRÍSKLIGUR
POPPUR
Á STÓRA PALL

VSJ er nýggjur tónleikabólkur, sum
spælir fangandi og modernaðan
popptónleik.
Sangirnir »The Road «og
»Solution« hava verið kynt
undir áhugan fyri bólkinum, sum
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SILVALAND TIL BØRNINI
SILVALAND BJÓÐAR Í TRÍGGJAR DAGAR TÓNLEIK,
AKTIVITETIR, UNDIRHALD, KAPPINGAR OG HUGNA
Í tríggjar dagar frá klokkan 15-20 bjóðar Silvaland
føroyskum festivalbørnum spennandi og gott undirhald.
Í ítróttarhøllunum í Klaksvík vera hoppiborgir, ballónrúm,
stórir boingbóltar, andlitsmáling, teknistova, stuttlig toydýr,
framførslur, livandi sangur og tónleikur, kappingar, klovnarí,
skemt og dámlig samvera.
Við høvuðsinngongina til badmintonhøllina verður
spælipláss, súkklubreyt og ríðing á føroyskum rossum.

Silvaland fevnir um báðar ítróttarhøllirnar, umframt
súkklu og spæligarðin uttanfyri, og øll sum hava armband
til Summarfestivalin kunnu spæla, súkkla, dansa, hoppa,
flenna, ganga runt, njóta tónleikin og hugna sær á staðnum,
sum einum lystir. Børn upp til 5 ár sleppa ókeypis í Silvaland.
Hvat kostar?
Í Føroya størsta og hugnaligasta spælilandi fæst eisini
ymiskt leskiligt at drekka og til matna til sera sámuligar

prísir. Børn kunnu eisini fáa andlitsmáling, gera hár og annað
fitt og festligt, har prísurin er millum 10 og 20 krónur, alt
hvør viðgerðin er. Túrurin á føroyskum rossabaki kostar 20
krónur.
Aðrastaðni á festivaløkinum eru eisini dýrari aktivitetir,
so sum 3 D biogafur og elastikkhopp, sum ikki eru partur
av Silvalandinum.

ÆVINTÝRAFERÐIN

LØKIN BAND
STUTTLEIKI

BUBU VITJAR
Í SILVALANDI
JASSARNIR

9-11/08
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LÍV OG LITIR Í DEILIGU
TJALDBYGDINI
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.
Í tjaldbygdini verður møguligt
at keypa mat og drekka og annars
hugna sær saman við festivalgestum.
Hugnaliga bygdin verður skipað
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 liggur 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 bíliga máltíð, áðrenn
tú fert víðari til næstu konsertina.
Fyrireikararnir siga, at stórur
dentur verður lagdur á at skapa eitt
hugnaligt og innbjóðandi umhvørvið,
soleiðis at gestirnir kunnu kenna
seg væl allar dagarnar, meðan
festivalurin er.
Her er eitt sindur av øllum
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
ingararmband. Hetta kann keypast
á heimasíðuni www.sf.fo, har eisini
ber til at lesa meira um hugnaligu
tjaldbygdini í hjartanum á festi
valinum.

2018
KÍ-høllin &
Badmintonhøllin
Í tríggjar dagar
bjóðar SILVALAND
føroyskum festival
børnum spennandi
og gott undirhald.
Í ítróttarhøllunum
vera eitt nú andlits
máling, sansirúm,
teknistova, livandi
sangur og tón
leikur, kappingar,
klovnarií, skemt,
hugni og góð
samvera. Eisini
fæst okkurt gott
at leska sær við.

Hósdagin 9. august
14.30 Karneval og skrúðgonga.
Við Silva og Bubu á odda fara
vit úr Klaksvíksgarðinum heim
ígjøgnum býin til Badmintonhøllina,
har festlig móttøka verður.
15.00 Silvalandið letur upp
15.15 Skemt og dansibólkurin 5678
17.00 ÆVINTÝRAFERÐIN
19.00 Løkin Band
20.00 Góða nátt

Fríggjadagin 10. august
15.00
15.15
17.00
19.00
20.00

Silvalandið letur upp
Jassarnir
ÆVINTÝRFERÐIN
BUBU og Løkin Band
Góða nátt

Leygardagin 11. august
15.00
15.15
17.00
19.00
20.00

Silvalandið letur upp
Trølla Pætur og Trølla Omman
ÆVINTÝRFERÐIN
Løkin Band
Góða nátt – og takk fyri hesaferð!

HER FÆRT TÚ
ARMBAND UPPÁ
Atgongumerkini til Summar Festivalin skulu býtast
um við armbond. Hesi armbond verða tøk at fáa upp
á armin alla næstu viku. Tú kanst fara á hesi støð
við tínum atgongumerki og fáa títt armband uppá
Norðoya Sparikassi í Klaksvík

Torgið í SMS

Týsdagin 7. august kl. 9.30-16.00
Mikudagin 8. august kl. 9.30-16.00
Hósdagin 9. august kl. 9.30-18.00

Mánadagin 6. august kl. 13.00-18.00
Týsdagin 7. august kl. 13.00-18.00
Mikudagin 8. august kl. 13.00-18.00
Hósdagin 9. august kl. 13.00-18.00

Telebúðin í Klaksvík
Mánadagin 6. august kl. 12.00-17.30
Týsdagin 7. august kl. 12.00-17.30
Mikudagin 8. august kl. 12.00-17.30
Hósdagin 9. august kl. 12.00-18.00

Telebúðin á Tvøroyri
Mánadagin 6. august kl. 12.00-17.30
Týsdagin 7. august kl. 12.00-17.30
Mikudagin 8. august kl. 12.00-17.30

Effo-støðin í Leirvík
Mánadagin 6. august kl. 12.00-18.00
Týsdagin 7. august kl. 12.00-18.00
Mikudagin 8. august kl. 12.00-18.00
Hosdagin 9. august kl. 14.00-22.00
Fríggjadagin 10. august kl. 14.00-22.00
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EYÐUN VIÐ NÝGGJUM
OG GÓÐUM GOMLUM

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 – hann
gav í fjør út framúr góða útgávu,
og nú um dagarnar kom nýggjur
sangur frá honum.
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, og seinastu árini hevur
hann lagt afturat sangskattinum
við sangum sum Tað er løtan og
Kom sig mær.

HARÐUR FØROYSKUR
FÓLKAROKKUR

MILLUM TEIR
HEILT STÓRU
Sum høvuðsmaður í Supertramp var Roger Hodgson í meira
enn eitt áratíggju ein hornasteinur í nýskapandi pop-tónleiki.
Seinastu nógvu árini hevur hann staðið á egnum beinum,
men tað skerst ikki burtur, at stóru hittini frá Supertramp
framvegis eiga eina risastóra áhoyrarafjøld kring allan heim

Tá frontmaðurin í Hamraduni
er fyrrveradi forsangari í Týr,
er kanska ikki heilt so løgið, at
talan er um bland av gomlum
føroyskum løgum og hørðum
rocktónum.
Pól Arni Holm og Týr vóru
næstan ein kollvelting innan
føroyska tónleik, tá teir trinu fram
við sínum kvæðarokki, og stílurin
er ikki broyttur tað heilt nógva í
so máta. Við Hamradun er talan
í størri mun um fólkatónleik, sum
verður ílætin ein heldur rokkutan
ham, og tað klæðir nú eisini bara
heilt væl.
Umframt føroyskan fólkatón

leik eru írskir sangir og egin løg
eisini millum úrvalið, og eingin ivi
er um, at hetta fær lív í áhoyr
ararnar, tá Hamradun fer á pall.
Hamradun sum bólkur varð
stovnaður í 2015, og umframt
Pól Arna telur bólkurin eisini
nakrar av okkara fremstu tón
leikarum, sum hvør í sínum lagi
hava verið virknir á føroyska tón
leikapallinum í fleiri ár.
Til FMA Awards í 2016 varð
bólkurin tilnevndur í bólkinum
fyri nýggj nøvn á føroyska tón
leika
pallinum og sum ársins
føroyski bólkur.

Tá Roger Hodgson í 2006 hevði
framførslu á Summar Festivalinum,
gjørdist talan um eina tí mest
minniligu løtuna í søguni hjá
Summar Festivalinum yvirhøvur.
Mjørkin hevði allan dagin ligið
tjúkkur yvir flogvøllin, og tí eydnaðist
tað ikki Hodgson og heldur ikki hjá
øðrum nøvnum at lenda til ásettu
tíðina.
Flogfarið fór aftur til Danmarar,
men áhaldandi vórðu nýggjar
royndir gjørdar, og ta einu ferðina
kundu áhoyrararnir á Vágsbøi
hoyra røddina hjá Hodgson
av Egilsstøðum, har enn ein
millumlending varð gjørd.
Út á náttina eydnaðist, og eina
deyðatroyttur Roger Hodgson kom
til Vágsbø. Har vórðu boðini til Sjúrð
Skaale, sum var frásøgumaður, at
talan helst bert bleiv um einar tveir
ella tríggjar sangir, men tá rockveteranurin sá og hoyrdi ovurfegnu
fjøldina, broytti hann meining.
Talan gjørdistum minniliga

konsert, har sólarris eisini var á
skránni, og eftir ein dag, har alt hótti
við at miseydnast, gjørdist talan
ístaðin um eina tí mest minniligu
framførsluna nakran tíð á Summar
Festivalinum.

Mr. Supertramp
Tað er fyrst og fremst sum front
maðurin í Supertramp, at Roger
Hodgson er kendur millum mannað.
Bólkurin varð mannaður í 1969, men
undan hesum hevði Hodgson verið
partur av øðrum bólkum. Eitt nú
Argosy, har Elton John eisini var ein
av limunum.
Argosy lat einstakar útgávur úr
hondum, men tá bólkurin gavst,
slapp Hodgson ístaðin upp í part hjá
Supertramp, sum tørvaði ein góðan
sangara. Fyrstu tíðina slapp nýggi
maðurin tó ikki at spæla guitar, sum
honum dámar somikið væl, men tá
Richard Palmer gavst í bólkinum,
kom Hodgson veruliga til sín rætt
við guitarinum heldur enn bassinum,

umframt at hann eisini spælir klaver
á nøkrum løgum.
Hodgson skrivaði nógvar av
sangunum hjá bólkinum sjálvur,
og í 1974 fekk bólkurin sítt fyrsta
veruliga hitt við Dreamer.
Bólkurin fekk áhaldandi góð
ummæli, og tá Crisis? What Crisis?
Kom á markaðinum í 1975, vann
útgávan seg fram millum tær 12
bestu í Bretlandi og millum tær 50
bestu í USA.
Tað skuldu tó ganga tvey
ár afturat, áðrenn heilt stóra
gjøgnumbrotið kom. Longu sum 19
ára gamal hevði Hodgson skrivað
Give og Little Bit, og tá hann spældi
sangin fyri hinum í bólkinum, varð
semja alt fyri eitt um, at sangurin
skuldi á komandi útgávuna. Hann
varð eisini partur av Even in the
Quitest moments í 1977, og kring
allan heim gjørdist sangurin sera
vælumtóktur.
Progressivi pop-bólkurin taldist
nú millum tey veruliga stóru 70’ara
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KIM ER
FASTUR FÚSUR
Tosar tú um føroyskar klaverspælarar, so er trupult at sleppa
uttan um at nevna Kim Hansen.
Nólsoyingurin hevur seinastu
fjórðings øldina verið millum
okkara allar-fremstu á tangent
unum, og við framúr rødd síni er
hann eisini maður fyri at framføra
tað allarmesta. Líka mikið um
tað er saman við bólki ella sum
solistur.
Kim hevur øll árini verið sera
virkin innan tónleik. Eitt nú hevur
hann verið ein av týðandi monn
unum í bólkum sum Moirae,
Showmonnum og Frændum, og

nøvnini, og tá Breakfast in America
varð send á marknaðin í 1979, gekk
plátan sína sigursgongd kring allan
heim. Fleiri enn 20 milliónir eintøk
vórðu seld av útgávuni, og við The
Logical Song skaptu Hodgson og
Supertramp teirra størsta hitt
yvirhøvur, og sjálvur fekk Hodgson
í 1980 sonevnda Ivor Nello Award
frá bretska háskúlanum fyri sangog lagasmiðir, har sangurin varð
mettur sum tann besti hetta árið.
Bæði viðvíkjandi teksti og lagi.
Supertramp vóru virknir fram
til 1983, og teir høvdu eisini aðrar
útgávur, har hitt eisini vóru at hoyra.
Eitt nú It’s Raining Again og Don’t
Leave Me Now.

Einsamallur á palli
Eftir tíðina við Supertramp gjørd
Roger Hodgson av at royna seg
sum solistur. Talan gjørdist um
tríggjar útgávur, har onkur teirra
eisini gjørdi hampuliga nógv um seg
á tónatindunum.

Tað er tó fyrst og fremst sum
frontmaðurin í fantastiska Super
tramp, at fólk minnast kenna Hodg
son, og tá hann í 1997 fór undir sína
fyrstu konsertferð í meira enn 10
ár, var tað eisini við flestu av kendu
hittunum hjá bólkinum í skjáttuni.
Síðani hetta hevur hann støðugt
verið á konsert-ferðum. Bæði sum
solistur og einstakar ferðir sum
partur av øðrum framførslum.
Eyðkennið er framvegis framúr
pop-røddin, sum fær fylgi av
tónleiki frá klaveri, ljómborði ella
guitari – Hodgson meistrar flestu
ljóðør púrasta ómaksleyst, og tí er
talan altíð um stílreinar framførslur,
har áhoyararnir fáa tað besta av tí
besta frá einum av heilt stóru poprøddunum í tónleikasøguni.
Tað fingu vit at sanna her heima
í 2006, og eingin ivi er um, at talan
aftur verður um eina meistarliga
rundvísing í nøkrum av tí besta, sum
altjóða pop-søgan hevur at bjóða.

sum solistur hevur hann eisini
hevja seg upp um fjøldina. Ikki
minst við løgum sum Maria,
Meistarin og Fagri Flokkur.
Eyðkennið er eitt framúr
melodiøst medvit, sum ger hann
føran fyri at lofta mest sum
øllum, og framúr røddin við sterku
Nólsoyar-dialektini megnar eisini
at syngja tað mesta.
Kim er tí garantur fyri góðum
undirhaldi, tá hann fer á pall, og
soleiðis verður uttan iva eisini, nú
hann hevur sítt uppiborna pláss á
ársins Summar Festivali.

SOLEIÐIS VERÐA PRÍSIRNIR
Roger Hodgson

Forsølan við vikuskiftispassum heldur fram. Vikuskiftispass fáast í
Telebúðum og á heimasíðuni sf.fo.
Dagsbillettir verða eisini at fáa til keypst, man tær verða bert seldar
við dyrnar á degnum. Dagsbillettir fáast ikki í forsølu.
Prísirnir verða soleiðis:

Útgávur

Forsøla

(Charles Roger Pomfret
Hodgson)
Føddur 21/3-1950 í Onglandi

Við Supertramp

Supertramp, 1970
Indelibly Stampet, 1971
Crime of the Century, 1974
Crisis? What Crisis, 1975
Even in the Quietest
Moments..., 1977
Breakfast in America, 1979
...Famous Last Words..., 1982

Solo-útgávur

In the Eye of the Storm, 1984
Hai Hai, 1987
Open the Door, 2000

Vikuskiftispass, vaksin (13 ár og eldri): 1000 kr.
Vikuskiftispass, børn (6-12 ár): 250 kr.
Børn (0-5 ár): Ókeypis
Tjalding: 200 kr.

Við dyrnar
Frá hósdegnum 9. August 2018 kl. 14.00 verður hesir prísir galdandi:
Vikuskiftispass (13 ár og eldri): 1200 kr.
Vikuskftispass, børn (6-12 ár): 300 kr.
Børn (0-5 ár): Ókeypis
Tjalding: 200 kr.

Dagsatgongumerki
Dagsatgongumerki verða bert seld við dyrnar
Hósdagur: 600 kr.
Fríggjadagur: 700 kr.
Leygardagur 700 kr.
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SUMMARÚTSØLA
Ø

K
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LEVANGER
LOUNGESETT 2 PERS.
VANL. 3499,-

NÚ
2000,BERT 2 STK Á LAGRI
HAUGESUND PARASOL
Ø300 CM
VANL. 1999,-

STOJ TRAMPOLIN
Ø426 CM

NÚ 1250,-

EINANS
1500,-

BERT 1 STK.

30 STK Á LAGRI

ORTEN CAFÉ BORÐ
58 X 58 CM
VANL. 499,-

NÚ
300,-

HOBRO CAFÉ BORÐ
VANL. 599,-

NÚ
300,EINANS 3 STK.

SKIVE
POSITIÓNSSTÓLUR
VANL 799,-

NÚ
500,-

EINANS 6 STK Á LAGRI

OSLO STÓLUR
VANL. 449,-

NÚ 250,EINANS 10 STK Á LAGRI

Grafix 504251

VARMING
STÓLUR SVARTUR
VANL. 499,-

GANGSTED HAVABORÐ
90 X 150 CM
EINANS 3 STK Á LAGRI
VANL. 1499,-

NÚ 750,-

HVIDE SANDE BORÐ
90 X 150 CM
EINANS 3 STK Á LAGRI
VANL. 1699,-

NÚ 850,-

NÚ
250,HVIDE SANDE STÓLUR
EINANS 12 STK Á LAGRI
VANL. 799,-

Staravegur 7 · Postboks 3278 · FO-110 Tórshavn · Tel 555 888 · t-post: skemman@skemman.fo

NÚ
400,-
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Í SKEMMUNI!
VEMB LUXUS
LOUNGESETT 5 PERS.
VANL. 11999,-

PICNIC BORÐ
VANL. 1599,-

NÚ 1100,-

NÚ
6000,BERT 1 STK Á LAGRI

TAMBOHUSE LUXUS LOUNGESETT
5 PERS.
VANL. 14999,-

NÚ 7500,BERT 1 STK Á LAGRI

GUDHJEM STÓLUR
FÆST Í SVØRTUM OG
GRÁUM
VANL. 269,-

NÚ
NÚ 175,- 150,MELLBY 5-POSITIÓNSSTÓLUR
VANL. 399,-

MARIELYST LOUNGESETT
4 PERS

SPAR 60%

MARIELYST LOUNGESETT
5 PERS

EINANS
1500,-

EINANS
2000,-

HAMAR STÓLUR
VANL. 499,-

NÚ
250,-

ALLA HAVAPÚTUR

LOMMA
6-POSITIÓNSSTÓLUR
VANL. 599,MADERUP HAVABORÐ
90 X 150 CM
VANL 999,-

NÚ 650,-

NÚ
250,-

MOLDE BORÐ
Ø120 CM
VANL. 1999,-

NÚ 850,EINANS 2 STK.

BERT 3 STK Á LAGRI

RAKKEBY BONKUR
125 X 59 CM
VANL 999,-

NÚ 500,EINANS 15 STK Á LAGRI.

GRIMSTAD HAVABORÐ
VANL 2499,-

NÚ 1250,BERT 1 STK.

SONNERUP HANGISOFA
VANL. 2299,-

NÚ 1250,EINANS 3STK Á LAGRI
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PÁLL FINNUR PÁLL
Tosa vit um nýggjari hitt
bólkar í Føroyum, er Páll
Finnur Páll í einari serstøðu.
Síðani teir av álvara fingu
gjøgnumbrot við sanginum For
elskaður sjónleikari hevur bólk
urin givið føroyingum eina langa
røð av hittum. Teir kunnu verða
forherðaðir í sínum tekstum,

við hvørt bæði speiskir og
hvassir, men teir duga eisini
at vera eymir og festligir.
Páll Finnur Páll hevur havt nógvar
góðar løtur á Summar Festi
valinum, og í ár fara teir aftur at
fáa stóra tjaldið at kóka við teirra
frálíku sangum.

BLUE COAT BRASS BAND
Orkestrið Blue Coat Brass Band
spælir lívsglaðan og festligan gøtu
tónleik. Løgini eru ein samanrenning
av New Orleans tónum, funk, soul
og hip-hop, og so hevur tónleikurin
eisini føroyskar rútmur og huglag

EYÐUN JACOBSEN
Eyðun Jacobsen er sera virkin í
føroyskum gospeltónleiki. Hann
syngur, skrivar sangir, gevur
út, framførir og hjálpir øðrum
tónleikarum við útgávum.
Klaksvíkingurin gav longu
við á útgávum í sjeyti árunum,
og í í áttati árunum gav hann

fyrstu ferð út gospeltónleik sum
solistur. Hann hevur síðani verið
virkin í nógvum samanhangum
– bæði í bólkum, kórum og sum
solistur.
Eyðun Jacobsen spælir á
Torginum leygardagin.

ASTA & LIZA

yvir sær. Blue Coat Brass Band hevur
verið virkið síðani 2014 og hevur
umframt mongu framførslurnar
eisini givið tónleik út.
Bólkurin hevur havt minniligar
framførslur á Summar Festivalinum

og hava skapt fantastiskan stemning
á festivalinum. Vit eru sera fegin um
at bjóða teimum aftur á Summar
Festivalin 2018.

av teimum, tá ið hann hevur sína
framførslu á Torginum. Sjálvandi fer
hann eisini at syngja síni stóru hitt.

Saman við Inga Poulsen fara
Danny Baldursson og Jón Eliassen
at spæla.

HITMEN
Tað er lagt upp til eina lívliga løtu,
tá ið tiltikna dansiorkestrið Hitmen
yvirtekur stóra tjaldið á Summar
Festivalinum í ein lítlan tíma.
Hitmen við Søren Haugaard
Petersen á odda er ein framúr væl
spælandi og væl umtóktur bólkur,
sum spælir kendan covertónleik.
Teir fáa popp- og rockhitt at svinga
og sveiggja, so tú ikki kanst annað
enn lyfta fótin. Glað fólk og góður
stemningur fylgir teimum, allastaðni
teir fara.
Vit gleða okkum at uppliva
Hitmen fyri fyrstu ferð á Summar
Festivalinum.

INGI POULSEN

Asta & Liza er eitt samstarv
millum føroysku Astu Højgaard
og týsku Liza Kaisinger. Tær hava
í fleiri ár samstarvað um tónleik
og hava áður spælt á Summar
Festivalinum.

Tær hava nú nýggjar sangir
at bjóða og koma aftur at vitja
landsins størsta tónleikatiltak.
Tær spæla á Torginum
fríggjadagin.

Ungi vágbingurin Ingi Poulsen
hevur við sínum fangandi sangum
og eyðkendu suðuroyarrødd sungið
seg út millum føroyingar.
Sangurin »Tann fittasta« gjørdist
risahitt, og í hesum døgum verður
sangurin »Tá ið eg síggi teg« nógv
spældur.
Ingi Poulsen lesur til skipsførara
í Danmark, men hann ger eisini nógv
við tónleikin í frítíðini. Hann hevur
spælt til ymisk tiltøk í Føroyum og
niðri, og nú er hann á fyrsta sinni á
skránni á Summar Festivalinum sum
solistur.
Ingi hevur onkrar nýggjar sangir
liggjandi, og hann fer at tríva í onkrar
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SÁMAL RAVNSFJALL
Sámal Ravnsfjall er ein mest
royndu føroysku tónleikarunum.
Hann hevur spælt í bólkum,
og hann hevur havt óteljandi
framførslur sum solistur.
Sámal hevur spælt á mest
sum hvørjum tanga, og eisini í
útlandinum hevur hann ferðast
sum tónleikari.
Tá ið hann spælir live, kann
hann bæði tulka sangir hjá
øðrum, og hann framførir sangir,
sum hann er landskendur fyri at
syngja.

ÓLAVUR Á VÁLI OLSEN

TINGANEST

Tinganest hevur síðani áttatiárini
skrivað og sungið sangir fyri
føroyingum.
Teirra gløggu eygleiðingar,
skeivu vinklar, vælsitandi tekstir og
fangandi løg hava givið bólkinum

INGIBJØRG
HANSEN

eina heilt serliga støðu í føroyskum
tónleiki. Verður tað lagt saman við
serstaka vágasoundinum, ber til at
siga, at eingin bólkur í heiminum er
sum Tingnest.
Jóan Jakku Guttesen og hansara

menn eru framúr á palli, og nú
koma teir aftur á Summar Festivalin
at spæla sangir sum Vágagellan,
Annan sang, Síðsti dansur, Upp á
tá og aðrar.

Dugnaligi countrysangarin Ólavur
á Váli Olsen hevur sungið og
spælt alment í nógv ár, og í fjør
gav hann sína fyrstu útgávu út.
Hann var í USA og innspældi tón
leikin til útgávuna »Her og nú«.
Ólavur á Váli Olsen syngur

countrysangir, andaligar sangir
og fosturlandssangir, og hann
syngur á bæði enskum og
føroyskum máli. Sterka røddin
er í miðdeplinum, og Ólavur
dugir væl at fanga fólk við sínum
framførslum.

Ingibjørg Hansen úr Mikladali er ein
sera evnarík songkvinna, sum hevur
verið við á Summar Festivalinum
nakrar ferðir. Hennara framførslur
hava verið hugtakandi, og í mið
deplinum er tann framúr góða rødd
in hjá ungu kvinnuni.
Einaferð í tíðini vann Ingibjørg
Barnaprixið, men hon nógv vatn er
runnið í ánni síðani, og hon hevur
ment seg til eina fjølbroytta song
kvinna, sum kann syngja og tulka
nógv ymisk tónleikasløg. Hon hevur í
summar framført opera-verk saman
við øðrum sangarum.

T.O.S.
Bólkurin T.O.S. hevur verið eitt frískt
lot í føroyskum gospeltónleiki.
Kreativt stílbland, góð løg, sigandi
tekstir og frálíkar framførslur
hava gjørt T.O.S. til ein góða liveuppliving.
Bólkurin viðger álvarsom evni
við einum brosi og lívligum tónum.
Bólkurin spælir væl og kemur
veruliga út millum fólki við sínum
tónleiki.

BJARKI HANSEN
Bjarki Hansen fekk gjøgnumbrot
í føroyskum tónleiki í fjør.
Hann útgav tveir frálíkar sang
ir, sum vórðu sera nógv spældir
– »Kennarin« og »Tey myrku
skýggj« – og hann vann heiðurs
løn sum Ársins sangari á FMAtiltakinum fyrr í ár. Fyrr í ár gav

hann út balladun »Innaní og
uttaná«.
Bjarki Hansen hevur spælt
nógv í náttarlívinum sum solistur
ella saman við øðrum, og nú hann
kemur á Summar Festivalin,
verður tað við einum sterkum
tónleikabólki.
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ENDURNÝTSLUGLØS
10 kr. pant fyri hvørt glasið
TAÐ ER EINFALT:
1. Fyrsta ølin = 60 kr. við panti
2. Lat glasið inn og keyp nýggja øl fyri 50 kr.
3. Lat seks gløs inn og fá eina øl ókeypis
(sjey fyri cider)
Vit hava eisini ein pantbás, har tú kanst lata størri nøgdir av gløsum inn.
Her kanst tú velja reiðan pening ella eitt gávukort, ið kann nýtast á
festivaløkinum.

SAMAN VERJA VIT UMHVØRVIÐ!
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GER TAÐ VIÐ SKILI

FYRI EIN GÓÐAN PRÍS
OYRAVERND

HEILDARVEITARI

11995

15995

BORÐ + 4 STÓLAR

2.199,-

RK ARI
VIÐ E YK AMSUTE- B5×H2,5 CM
M
A
R
ALU

HAVAMØBLA

ÚTSØLA

FESTIVALPERUR
LITIR ELLA KLÁRAR
TIL BATTARÍ

R
Ú T VA LUDRA
VØR

DEKKANDI TRÆVERJA

TIL FØROYSKA VEÐRIÐ

-30%
329,-

Grillvídd: 54 X 39
Brennari í rustfríum stáli.
Innbygdur hitamátari í lokinum.
2-deilt stoypijarnsrist við postalínsglæring.
Ravtøknisk tendring.

9L

999,KEEPER
ILLGRASSIRMARI 1 LTR.
Liðugtblandað evni, drepur alt
illgras so sum hømiliur o.a.

16995

Q2200
UTTAN VOGN

2.999,-

FFA OG
ALU SKUIS
T
IR
STEIK VIÐ
F YLGIR 50,VIRÐI 2

2,5 L

79,-

WEBER® Q 1200 GRØN GASSGRILL
Grillvídd: 43×32 cm. Fittlig grill, sum er løtt at
hava við sær. Brennari í rustfríum stáli.
Ravtøknisk tendring.

1499,-

,F YRR 1999

JULIE
BLÓMUKRUKKUR
SETT V/ 3 STK.

,

Til reingering av t.d. terrassum,
betonggørðum, flísum, tøkum o.ø

2.299,-

Snið til gólv
H: 170-202 cm - Ø: 59 cm
Aluminium og rustfrítt stál, IP 44.
900/1200/2100W

55995
GRÓÐURREINS

Q1200

TERRASSUHITARI

10 KG

13995

VIÐ FLØSKU Í
UMBÝTI

VOGNUR 699,95

Oljubaserað træverja
til bæði nýtt og áður
viðgjørt timbur.

Heilárstøð
Til allar blómur og
plantur í havanum.
Røkkur til 400 m².

229,95

10 KG GASS

WEBER® Q 2200 GASSGRILL

TRIM 2-Í-1

5 kg gass, við
fløsku í umbýti

93995
,

LÍVDARSEGL
Fá lívd til terrassuna
At draga út v/fóti og haldara til vegg,
140x300 cm

Fyrivarni verður tikið fyri prís-, tekst- og myndavillum.

BORG | RUNAVÍK TEL. 477272 | KLAKSVÍK TEL. 455149 | WWW.BORG.FO
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FØROYA STØRSTA TÓNLEIKATILTAK

HÓSDAGIN 09/08
VÁGSBØUR
KLOKKAN

22.00
01.00

TJALDIÐ

TORGIÐ

KLOKKAN

AQUA
JOKA

20.00
23.45

KLOKKAN

JASMIN
HITMEN

21.00
00.15

ÓLAVUR Á VÁLI
GUÐRUN SÓLJA

FRÍGGJADAGIN 10/08
VÁGSBØUR
KLOKKAN

21.00
00.00
02.15

TJALDIÐ

TORGIÐ

KLOKKAN

ZARA LARSSON
HEIÐRIK
SF 15 FAGNAÐUR

20.00
22.30
01.00

KLOKKAN

T.O.S.
LENA ANDERSSEN
KJØLAR

19.00

ASTA & LIZA

23.15
01.45

SÁMAL RAVNSFJALL
INGI POULSEN

LEYGARDAGIN 11/08
VÁGSBØUR
KLOKKAN

14.00
16.00
18.00
22.00
01.00
02.30

TJALDIÐ

TORGIÐ

KLOKKAN

SF 15 FØÐINGARDAGUR
GOSPELKONSERT
TINGANEST
ROGER HODGSON
HAMRADUN
VSJ

KLOKKAN

17.30
20.00
23.45

GUÐMUNDUR R
BJARKI HANSEN
ARIA

03.00

PÁLL FINNUR PÁLL

15.00
17.00
19.00
21.00
00.15
02.00

BLUE COAT BRASS BAND
EYÐUN JACOBSEN
INGIBJØRG HANSEN
EYÐUN NOLSØE
BLUE COAT BRASS BAND
KIM HANSEN

sf.fo
Har hittini hittast

