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VÆLKOMIN
Á SUMMARFESTIVAL

Heilsan frá Jógvani Skorheim,
borgarstjóra í Klaksvíkar kommunu,
til Summarfestivalin 2019
Tiltøk og átøk, sum savna býin, eru eitt virði, sum eg virðismeti
ómetaliga høgt. Tí tað eru slíkar løtur, at vinnulív, kommuna,
handilslív og borgarar veruliga arbeiða fyri sama endamáli, nevniliga
at kunnu bjóða gestum nær og fjar vælkomnan til okkara bý, har vit
gera okkum út soleiðis, at okkara gestir fáa eina serstaka uppliving.
Tað er ein heilt serlig kensla, tá býurin so smátt verður
fyrireikaður til Summarfestivalin. Kampingvognar, bátar, bilar, telt
og hópin av gestum seta ein serligan dám á býarmyndina. Borgarar
í Klaksvík prýða um sítt heim og kenslan av, at her fer okkurt stórt
at henda merkist, líkamikið hvønn veg tú vendir tær.
Summarfestivalurin fer í ár av bakkastokki fyri 16. ferð, og
hevur Summafestivalurin avgjørt slóðað fyri, tá talan er um at
savna fólk í Klaksvík, ja úr øllum landinum. Hóast tað onkur ár
hevur verið baldrut, so hava fyriskipararnir havt dirvi til áhaldandi
at menna Summarfestivalin. Slíkt áræði eiga vit sum festivalgestir
at virðismeta og ikki minst fegnast um.
Søgan hevur víst, at um vøran er góð, so er kundin glaður, og vit
kunnu bara ásanna, at vøran er so mikið góð, at fólk í túsundatali
velja at vitja festivalin, sum hjá nógvum er vorðin eitt av størstu og
bestu hæddarpunktunum um summarið í Føroyum.
Árið í ár er onki undantak, tí skráin til ársins festival er á tremur við
spennandi tónleiki úr millum annað Onglandi, Danmark og Noregi.
Saman við øllum teimum fantastisku tónleikanøvninum úr Føroyum,
ja, so vitnar Summarfestivalurin enn einaferð, at fjølbroytni er
ómetaliga stórt, og at Summarfestivalurin er tónleikatiltakið, har
hittini og fólkini hittast.
Góðu fyriskiparar og góðu vit øll, sum tilsamans skapa
Summarfestivalin hvørt einasta ár: Hjartaliga til lukku við teimum
16 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

Summarfestivalblað 2019
Útgevari: Sosialurin – serblað í sambandi við Summar Festivalin 2019
Prent: Prentmiðstøðin – borið í hvørt hús í Føroyum
Myndir: Álvur Haraldsen, Jens Kristian Vang, Anton Højgaard og fleiri

ALTJÓÐA FESTIVALUR
Í KLAKSVÍK
Komandi dagarnar verður Summar
Festivalurin hildin fyri sekstandu
ferð, og enn einaferð kann fest
ivalurin í Klaksvík bjóða túsundtals
gestum vælkomnum til tríggjar
dagar við stórum altjóða bólkum
og tí besta føroyska.
Fyrsti Summar Festivalurin varð
hildin í 2004. Festivalhugtakið var
spildurnýtt í Føroyum, og Klaks
vík kundi ikki reypa sær av stór
um tónleikatiltøkum. Tí var tað ein
vágin tanki, tá ið Summar Festi
valurin fyrstu ferð kom á føroysku
summarskránna. Men undirtøkan
var góð frá byrjan, og Summar
Festivalurin er við árunum vorðin
størsta tónleikatiltak í landinum.
Summar Festivalurin er eisini
størstur á tann hátt, at hann hevur
landsins størsta pall við bestu
útgerðini. Sera nógv orka verður
løgd í stóra pall á Vágsbøi, tí hann
skal geva føroyingum konsertir,
sum teir annars bert kunnu uppliva
í útlondum. Og festivalurin hevur
drigið stór altjóða navn til Føroya.
Nøvn, sum vit fyri 10-15 árum síð
ani ikki kundu hugsað um at fáa til
landið at spæla.
Tá ið Rasmus Seebach í ár fer
at spæla á Vágsbø, verður tað eitt
stórt show við nógvari pallútgerð,
tónleikarum, kórsangarum og
annað. Ein orsøk til, at tað ber til
at hava konsert við Rasmus See
bach í Føroyum er tann tøkniligi
førleikin hjá Summar Festivalinum
og samstarvspørtum.

Fleiri útlendskir gestir
Í ár standa fleiri útlendskir bólkar á
skránni enn undanfarin ár, og talan
er um fjølbroyttar bólkar.
Rasmus Seebach er tann stóri
poppsangarin og hittmakarin, sum
bæði børn, ung og vaksin dáma.
Hansara fangandi sangir raka fólk
í øllum aldri, og konsertirnar við
Rasmus Seebach eru framúr – ikki
minst tí, at hann sjálvur dugir so
serstakliga væl at upptraðka og
hava samband við áhoyrararnar.
Nico & Vinz eru úr Noregi og
hava roynt at staðið á tónatind
unum við sanginum »Am I Wrong«.
Eisini teir eru kendir fyri góðar pall
framførslur, og teir fara at fevna
áhoyrarafjøldina við eksotiskum
popphittum.
Chris Norman var í sjeyti árunum
sangari í bólkinum Smokie, og síðan
hann fór burtur úr, hevur hann havt
yrkisleið sum solistur. Tá hann fer
á pallin, kann hann tríva í stóru
Smokie-hittini, sum hann sjálvur
sang upprunaliga, og sangir, hann
hevur útgivið sjálvur. Hetta verður
ein hugnalig løta, sum ikki minst
tey tilkomnu fara at njóta.
Síðani filmurin Bohemian Rap
sody kom út, hevur rockbólkurin
Queen fingið nýggja stórtíð, og í ár
verður tónleikurin hjá Queen fagn
aður á Vágsbø. Tað ber ikki til at
fáa Queen til Føroya í løtuni, og tí
hevur Summar Festivalurin funnið
ein framúr heiðursbólk í Onglandi.
Killer Queen er kanska tað besta
Queen showið, tú kanst uppliva,

og tað verður ein stórfingin løta
á Vágsbø, tá ið bretarnir fara at
framføra tey stóru Queen hittini.
Summar Festivalurin hevur eisini
gestir úr Noregi og Svøríki. Svenska
vísusongkvinnan Elona Planman
ferðast mest sum uttan íhald við
sínum sangum, og nú kemur hon til
Føroya. Rockbólkurin Kongkamarat
fer at framføra í Tjaldinum, og
norski vísusangarin Ola Nordskar
verður at hoyra á Torginum.
Afturat hesum koma teir mongu
føroysku bólkarnir og sangararnir.
Føroyskir tónleikarar spæla ein týð
andi leiklut á landsins størsta tón
leikatiltaki.

Fólkalív
Summar Festivalurin er meira
enn bert tónleikur. Festivalurin er
eisini fólkalív, hugni og vinarlag.
Hundraðtals 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 tríggjum útipallum, og
eisini í ítróttarhøllunum, har Silva
land heldur til, verður ymiskt undir
hald og tónleikur.
Vit ynskja øllum eina góðan
Summar Festival!
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FESTIVALTILBOÐ
Bert
1 stk.

Poncho
Fæst í klárum og svørtum

VEMB

19,95

Vanl. 11999,-

Nú 4799,60

Sitting mat (silvur)
12,95

Luftpúta at sita á
25,-

SONNERUP

Vanl. 1999,-

Nú 799,60
LEVANGER

Vanl. 3499,-

Nú 2500,Work sokkar
79,95,-

Bert
1 stk.

Sokkar 10 stk
fæst í 2 str. 39-42 og 43-46

129,-

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

Nordmarka 4 pers.
500,-
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NICO & VINZ FEVNA VIÐ POPPHITTUM
Heimskendi poppbólkurin Nico & Vinz
er framúr á palli, og teirra sjarmerandi
og fevnandi pallframferð gevur
áhoyrarunum hug at smílast og syngja við
Nico & Vinz eru norðmenn upp
vaksnir í Oslo. Teir hava ættarbond
til Afrika, og tað hoyrist aftur í tón
leikinum hjá teimum, sum er bæði
popputur og lívligur.
Fyrsta stóra hittið fingu teir í
2014, tá ið sangurin »Am I Wrong«
klatraði upp á tónatindarnar kring
allan heimin – eisini í USA og Bret
landi.
Nico & Vinz hevur síðani havt
fleiri onnur hitt – eitt nú »That’s
How You Know«, »In Your Arms«
og »When The Day Comes«. Nico &
Vinz arbeiða nú við nýggjari útgávu.
Umframt stórar løtur á hit
list
um hava Nico & Vinz gingið

sigursgongd við live-framførslum
kring heimin. Teir eru framúr á palli,
og teirra sjarmerandi og fevnandi
pallframferð gevur áhoyrarunum
hug at smílast og syngja við.
Nico & Vinz hava spælt í fleiri av
stóru talkshowunum í USA – eitt
nú hjá Ellen Degeneres og Jimmy
Fallon – og teir hava eisini spælt
á jólakonsert, sum Barack Obama,
forseti, skipaði fyri uttan fyri Hvítu
Húsini.
Nú fáa føroyingar møguleikan at
uppliva hendan framúr góða popp
bólkin á landsins størsta tónleika
palli.

FRAMÚR RØDDIN AFTUR AT HOYRA
Við eini rødd í heimsflokki hevur Hans Marius Ziska í nógv ár
verið millum fremstu og virknastu føroysku tónleikararnar

Hans Marius Ziska hevur, síðani
hann ungur tannáringur, verið virk
in í føroyskum tónleiki. Hann hevur
spælt lívligan rock, hann hevur
framført vakrar, stillar sangir, og
í øllum meldrinum av tón
leika
sjangrum hevur hann altíð hildið
fast um tann góða sangin.
Marius Ziska telist millum teir
dugna
ligastu sangskrivararnar í
landinum, og serliga seinnu árini
hevur hann flutt seg nógv og hevur
skrivað framúr góðar sangir – bæði
á føroysku máli og enskum máli.

Hóast hann longu í fleiri ár hevði
gjørt vart við síni tónlistarligu evni,
so var tað við sigrinum í Global
Battle of Bands, at Marius veruliga
gjørdist ”heimskendur” í Føroyum.
Eftir sigurin í føroysku kappingini
gjørdist bólkurin nummar seks í
heimsfinaluni, og hetta læt dyrnar
upp fyri framførslum í fleiri øðrum
lond
um – eitt nú í Danmark og
Týsklandi, har Marius ofta hevur
verið á plakatum.
Við fleiri tilnevningum og virðis
lønum hjá bæði Planet Awards og

FMA hevur Marius gjøgnum árini
eisini prógvað, at hann støðugt
megnar at flyta seg við tíðarráki
num, og undirstrikar hetta enn eina
ferð hansara fjølbroytni sum tón
listamaður.
Við einum sterkum bólki aftur
at sær hevur Marius Ziska veruligt
flog og innihald í sínum framførsl
um, og hann kann verða rúnarbind
andi á palli.
Marius Ziska er stutt og greitt
føroyskur tónleikur á hægsta al
tjóða stigi.

LINDA VIÐ FUNK OG SOUL
Linda Andrews er ein av Føroya
dugnaligastu songkvinnum. Hon
kann syngja fleiri tónleikasløg
– eitt nú popp, soul, funk og
gospel.
Á
Summarfestivalinum
fer Linda Andrews saman við
bólki sínum at framføra sangir
av seinastu útgávuni »Live at
Studio 55«, sum hevur fingið
sera góða móttøku.

Linda hevur í nógv ár havt
tón
leik sum yrki. Hon hevur
verið songkvinna, sangskrivari,
vokalcoach og dirigentur í Keyp
mannahavn.
Stóra fjøldin av føroyingum
og danskarum kenna hana helst
sum vinnara av songkappingini
X Factor.
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KANN BARA
VERÐA GOTT
Hamradun hevði
eina framúrskarandi
framførslu á Summar
Festivalinum í
fjør. Formurin hjá
rockandi bólkinum
er framvegis í toppi,
og tí eru allar góðar
orsøkir at gleða seg
Í eini 20 ár hevur tvøramaður,
Pól Arni Holm, verið okkara
fremsti tulkari av føroyskum
kvæðum og tættum. Fyrstu
árini sum forsangari í Týr, og
seinnu árini hevur hann verið
frontmaðurin í Hamraduni, har
hann saman við framúr góðum
tónleikarunum aft
ur og aftur
hevur prógvað sítt einastand
andi evni sum story
teller og
rocksangari.
Hetta hevur givið mentanar
arvi okkara innan kvæði og

tættir eitt heilt nýtt lív, og løg
sum eitt nú Sinklars vísa, Tað
er ein stutt og stokkut løta og
Sneppan hava aftur og aft
ur
bergtikið áhoyraran, tá kraft
miklu framførslurnar eru á palli
num.
Hamradun blandar fólka
tónleik og kvæði við munadygt
gittarspæl og sevjumikið rock
stev, og á odda fyri bólkin er
mergjaði sangarin Pól Arni
Holm.
Hamradun hevur javnan
spælt til tiltøk kring landið, og
tað tykist ikki vera nakar ivi um,
at formurin er í toppi, nú teir
gera seg út til at framføra á
ársins Summar Festivali.
Hamradun sum bólkur varð
stovnaður í 2015 Umframt Pól
Arna manna Uni Debess (gittar),
John Áki Egholm (gittar/sang),
Finn
ur Hansen (ljómborð),
Heri Reynheim (bass) og Rani
Hammeshaimb
Christiansen
(trummur) bólkin.

SEEBACH
VIÐ STÓRA
SHOWINUM

DYNAMIT PERLUR Á VÁGSBØ
Niclas Heri og
hansara menn fara
at framføra Dynamit
hitt fríggjakvøldið

Nú verður aftur møguleiki at upp
liva sangir sum »Grøv nummar
13«, »Pápi tín býr ei í Tórshavn«,
»Á, lat meg vera«, »Til allar kvinn

ur« og »Bangin« fyri fullum út
blástri á Vágsbø.
Niclas Heri Jákupsson, sum
hevur skrivað nógv av stóru hitt
unum hjá Dynamit, verður á odda
fyri bólkinum, teir nú kalla Dyna
mit Perlur. Í bólkinum spæla eisini
Henn
ing Nicodemussen, John
Johansen, Mikkjal Hvannastein og
Magni Husgaard.

Dynamit hevur givið áhoyrarun
um á Summar Festivalium nakrar
av bestu løtunum á festivalinum
gjøgnum árini, og nú fara Dynamit
Perlur at rokka og rulla teir kendu
Dyna
mit sangirnar á Vágsbø.
Hetta verður við vissu ein av
festligastu løtun
um í føroyska
summarinum.

Hittkongurin kemur
á Vágsbø við tí stóra
showinum og spælir
ársins poppkonsert
í Føroyum
Rasmus Seebach er helst størsta
poppnavnið í kongaríkinum. Hann
fekk gjøgnumbrot við sanginum
»Engel« í 2009, og síðani hevur
hann skrivað eitt hitt fyri og annað
eftir – sangir sum »Olivia«, »Lidt i
fem«, »Natteravn«, »I mine øjne«,
»Glad igen« og »Nangijala« bara
fyri at nevna nakrar.
Rasmus Seebach er tann fólka
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SERA SPENNANDI
SONGKVINNA
kæri poppsangarin, sum er framúr
á pallinum, hann har hann spælir
saman við sínum stóra og væl
spæl
andi bólki. Tónleikurin er
tíðar
leysur og fangandi poppur,
sum fólki í øllum aldri dámar.
Rasmus Seebach spældi á
Summar Festivalinum í 2011, og
tað er framvegis ein av bestu kon
sertunum, sum hevur verið á festi
valinum. Síðani hevur Seebach givið
fimm útgávur út, og nú er hann til
reiðar at koma aftur til Føroya at
spæla konsert. Tað verður sjálvsagt
á landsins størsta palli á Vágsbø.

Stórt show
Tá ið Rasmus Seebach spældi

á Summar Festivalinum í 2011,
vænt
aðu fólk ikki tað stóra, og
tí nógv vóru bilsin av, at Seebach
dugdi so væl á palli, sang so væl
og hevði eitt so flott show. Rasmus
Seebach er ikki bara ein tilvildar
ligur poppsangari, hann er sang
skrivari, sangari og ja, ein stjørna.
Tað hevur eisini víst seg síðan.
Hann hevur havt eitt hitt fyri og
annað eftir og savnar sera nógv
fólk til sínar konsertir.
– Seinnu árini hava vit javnan
tosað saman, og Rasmus Seebach
vildi sera fegin aftur til Føroya at
spæla. Nú bar til hjá báðum pørtum
at gera eina avtalu um framførslu.
Tað eru vit sera fegin um, tí Ras

mus Seebach er eitt av størstu
poppnøvnunum á okkara leiðum og
passar sera væl til Summar Festi
valin, sigur Erik Biskopstø, sum er
ein av fyrireikarunum.
Rasmus Seebach ger nógv burt
ur úr framførsluni á Vágsbø. Hann
tekur ta stóru uppsetingina við
sær til Føroya, og tað merkir, at ein
bingja komin til landið við útgerð,
sum skal brúkast á pallinum
fríggjakvøldið.
Er tað ein konsert, tú skalt upp
liva í Føroyum í summer, tað kon
sertin við Rasmus Seebach á Vágs
bø fríggjakvøldið.

VÍSUSANGARI Á ÆVIGARI FERÐ
Svenski vísusangarin Elona Plan
man hevur seinastu árini ferð
ast nógv at spæla konserti. Kon
kallar sína konsertferð »Evig
hets
tur
néen« og hevur okkurt
ár ferðast mest sum uttan íhald
kring norðurlond.
Elona syngur sterkar sangir við
lívsjáttandi og viðkomandi tekst
um. Hon spælir gittar og munn

harmonikku, og hon er nærverandi
og hugtakandi á palli.
Elena syngur um lívið og lívs
førslu, og hon er partur av nýggjum
ættarliði, sum hevur verið við til at
endurnýggjua norðurlendskar vísur.
Elena hevur givið tónleik út, men
er serliga kend sum ein ferða vísu
sangari. Nú er hon komin til Føroya
at spæla fyri fyrstu ferð.

Hóast sín unga aldur hevur Lea
Kampmann longu prógvað seg sum
eitt hitt mest skínandi talentið á
føroyska tonleikapallinum
Lea Kampmann hevur tey bæði
seinastu árini víst, at hon avgjørt
telist millum mest spennandi
føroysku tónleikanøvnini.
Lea er uppvaksin í Danmark,
og barna- og ungdómsárini vóru
merkt at tónleiki. Henni hevur
altíð dámt at skrivað og fram
ført tónleik, og tá hon sum 18
ára gomul flutti til Føroya, kom
enn meira ferð á hendan hugin.
Í 2017 sendi hon staklagið
“Water” í umferð, og alt fyri eitt

fekk lagið framúr góða mót
tøku. Seinni hevur hon eisini
sent EP’ina “Common Blue” á
marknaðin, og bæði ummælar
ar og lurtarar hava rós hesi út
gávuni sera nógv.
Hóast sín unga aldur, so
hevur Lea longu vunnið eina
FMA virðisløn, og eingin sum
helst ivi tykist vera um, at vit
her hava eitt tað mest spenn
andi talentið á føroyskum tón
leikapallum yvirhøvur.
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KLÁRT TIL RIMMAR BYGDARBALL

Við hópin av vælsvingandi løgum setti Chris Norman
sín stóra dám á dansigólvini kring allan heim.
Eingin ivi tykist vera um, at vit her hava garantin
fyri einum ordans bygdaballi á Vágsbøi
Eitt av heilt stóru ensku nøvnunum
í 70’unum og 80’unum var Smokie.
Bólkurin, sum gjørdi um seg við
væl svingandi bleytum rocki, hevði
hópin av dansihittum, og fram
førslurnar vóru altíð lívligar og
fevnandi.
Forsangari fyrstu nógvu árini var
Chris Norman, og tað er hann, sum
eigur eyðkendu røddina á mongu
hittunum hjá Smokie í sjeyti árun
um – eitt nú »Living Next Door to
Alice«, »Mexican Girl«, »Needles
and Pins« og »Lay Back In the Arms
of Someone«. Chris Norman var
eisini við at skriva nógvar sangir hjá
Smokie. Tí var talan eisini um lítlan
skelk, tá væl dámdi fronmaðurin
valdi at takka fyri seg.
Fyrst og fremst segði Norman,
at tað var longsulin eftir familjuni
og æviga strembanin eftir nýggjum
og størri pallum til framførslurnar.
Hann steðgaði tó á ongan hátt
við tónleikinum. Meðan hann fram
vegis var partur av Smokie, royndi
hann seg í eini duett saman við Suzi
Quatro, og lagið ”Stumblin’ in”,
vann seg upp sum nummar fýra á
Billboard, og meira enn ein millión
ein
tøk av stakfløguni fóru um
handilsdiskarnar kring allan heim.
Í 1986 trein Chris Nroman so
á pall sum einstaklingur, og alt
fyri eitt gjørdist talan um rimmar
hitt. ”Midnight Lady” var sera væl
umtókt kring alt Europa, og á
Týsklandi var lagið ovast á tóna
tindunum í seks vikur. Onnur væl
dámd løg, sum Normann einsa
mallur hevur staðið fyri, eru ”Some
Hearts Are Diamonds”, ”No Arms
Can Ever Hold You” og ”Broken
Heroes”. Eisini vann hann í 1994
heiðurin sum ársins Video-stjørna
hjá CMT Europe.
Í 2004 var hann partur av so

nevnda Comeback Show, har hann
sam
an við C.C. Catch framførdi
”Stumblin’ In”. Her vann Normann
seg allan vegin til finaluna, og
mín sann, um hann ikki framførdi
saman við gomlu kenningunum úr
Smokie í finaluni.
Chris Norman hevur síðani út
givið meira enn 20 soloútgávur.
Hann er kendur sum dugnaligur
sangari, og hann er framvegis í
sera góðum formi. Í vár gav hann
út uppsamlingina ”Chris Norman
Definitive Collection – Smokie and
Solo Years”, og tað er eingin ivi um,
at tað verður júst hetta, sum verður
á skránni á Vágsbøi. Tað besta frá
báðum tíðarskeiðum, um so kann
sigast, og so er lítil ivi um, at talan
her verður um ársins bygdaball á
Vágsbøi.
Har hava føroyingar áður havt
møguleika at lurta eftir Smokie,
men tá var tað uttan Chris Norman.
Nú fáa føroyingar fyri fyrstu ferð
høvi at uppliva hann á palli í Før
oyum.

SAMSINT GER COMEBACK
Gospelbólkurin, sum spældi rock í 80’unum, fer nú aftur á pall
Seinna partin av 1980’unum var
gospelrockbólkurin Samsint virkin
á føroyska tónleikapallinum, og í
desember 1989 góvu teir fløgu
út. Sangirnir á hesari útgávu vóru
sera væl móttiknir og nógv spæld
ir – eitt nú «Vit vóru orsøk« og
»Eg veit frelsari mín livir«.
Nú 30 ár eru liðin síðani ein

astu útgávuna hjá bólkinum,
savnast teir aftur til serstaka
framførslu, sum verður á Summar
Festivalinum í august.
– Eg havi onkuntíð roynt at fingið
bólkin saman aftur, og nú lukkaðist
tað. Tað er gott høvi, at tað eru liðin
30 ár síðani útgávuna hjá okkum.
Vit eru sera spentir at fara á pallin

aftur, sigur Herálvur Jensen, sum er
ein av tónleikarunum í bólkinum.
Allir fimm upprunaligu tón
leikararnir í Samsint verða við til
framførsluna á Summar Festivali
num. Teir eru Heine Lützen, Jan
Zachariassen, Herálvur Jensen,
Andrew Jensen og Jónsvein Heine
sen.
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Øllum verður ynskt ein góðan Summarfestival
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• ÚTGREVSTUR
• PLANERING
• BREKKING

Streymnesvegur 78 · 435 Streymnes
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ARMBOND

Atgongumerki til Summar Festi
v
alin skuldu skiftast um við
armbond.

Armbond fáast á hesum støðum:
• Telebúðum í Klaksvík,
Saltangará og á Tvøroyri
• Torginum í SMS í Havn
• Norðoya Sparikassa í
Klaksvík
• Effo-støðin í Leirvík
• Við inngongdina til
festivalin

8-10/08

MATGARÐUR VIÐ
GÓÐUM GØTUMATI
Spennandi matarupplivingar eru
partur av einum góðum festivali,
Summar Festivalurin bjóðar alskyns
matartilboð um alt festivaløkið.
Eingin nýtist at ganga svangur á

festivalinum, og nógv er at velja
ímillum.
Í ár verður ein hugnaligur mat
garður við Føroya Tele, har tað ber
til at fáa ymisk sløg av gøtumati.

Væl kendi fish & chips bilurin hjá
Gist & Vist kemur at standa har, og
har ber til at fáa fyrstafloks fisk frá
Gadus og tilhoyr.
Brioche Popup, sum selir tann
væl umtókta ostaburgaran við ný
bakaðum briochebolla, vistfrøðilig
um oksakjøti og heimrørdum may
onaise, verður at fáa.
Tú kanst eisini fáa bakað epli við
roykum laksi ella chili con carne,
øksakjøt við rómaeplum og sós og
annað.
Hvønn dag fer kokkurin Jákup
Sumberg at langtíðarstokja oksariv
(beef short ribs) í sínum roykiovni,
so tá ræður um at liggja framvið.

Konsert á vágni

MIKUKVØLDIÐ VERÐUR
FLÓTANDI KONSERT Á
VÁGNI Í KLAKSVÍK
Aftur í ár verður hitað upp til
Summar Festivalin við konsert
á vágni í Klaksvík. Flótandi pall
urin verður innarliga á vágni,
og umborð vera tónleikarar og
sangarar.
Í ár fara tvær dugnaligar song
kvinnur at syngja nakrar sangir
og verk. Tær eru Ingibjørg Han
sen og Daisy Johannesen Lolk.

Tón
leikarar vera Páll Sólstein
og Rani Nolsøe.
Undanfarin ár hevur konsertin
á vágni verið ein sera hugnalig
upphiting til sjálvan festivalin,
og nógv fólk hava verið og lýtt á.
Vit vóna, at veðrið verður
til vildar, so at konsertin kann
haldast mikukvøldið kl. 21.00.

NÁTTARBUSSUR
Náttarbussur koyrir úr Klaksvík
til Havnar í sambandi við Summ
ar Festivalin. Bussurin koyrir
frá J. Waagsteinsgøtu beint við
fótbóltsvøllin – stutt frá stóra
Tjaldinum.

Náttarbussurin koyrir hesar tíðir:
Hóskvøld kl. 03:00
Fríggjakvøld kl. 04:00
Leygarkvøld kl. 04:00
Kostnaður er 200 kr. pr. persón.

TJALDBYGDIN ER EIN OASA
Hugnaliga tjaldbygdin
liggur mitt á
festivaløkinum

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 savningarstað hjá teimum,
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.
Meira kann lesast um tjalding á
heimasíðuni sf.fo
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Abutment
Kr. 1.220,-

Implantat
Kr. 3.830,-

BILLEDE KOMPLETTUR
*PRÍSUR FRÁ KR. 7.210

Gratis uppstartspakka við donskum tolki og donskum
behandlingsplani, OPG X-røntken, eina nátt á hotelli
transsport til flogvøllin og møguleikar fyri refundering
upp til kr. 1350,- *Príseksempil uppá innplantat.
PÍNUFRÍÐA BEHANDLING VIÐ BEHANDLINGSGARANTI
Á EUROPAS FØRANDI TANDKLINIK

tandrejser.dk

Ring +45 51 78 00 04

Vit kunnu hjálpa tær til eitt nýtt smíl við behandlingsgaranti på Europas førandi tannklinil, Kreativ Dental i Budapest
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SILVALANDIÐ – SPENNANDI
SKRÁ TIL YNGSTU GESTIRNAR

2019

KÍ-HØLLIN & BADMINT ONHØLLIN
Í tríggjar dagar bjóðar SILVALAND festivalbørnum spennandi og gott undirhald.
Í ítróttarhallunum vera eitt nú andlitsmáling, trampolinir, hoppiborgir, ballónrúm,
teknikapping við Silva og Boing bóltar. Eisini fæst okkurt at leska sær við. Uttan
fyri er víkingabygd og til ber at ríða á rossum.
HÓSDAGUR 8. AUGUST
14.00 Karnival úr Klaksvíksgarðinum.
Trølla Pætur, Silvi, Gula Bamsa,
dansibólkurin 5, 6, 7 og 8,
Dinosaururin Dia og víkingar
luttaka
15.00 Silvalandið letur upp
15.15 Vælkomin og dansibólkurin 5,
6, 7 og 8 framførur
15.30 Víkingasummar
18.00 Dinosaururin Dia vitjar
19.45 Góða nátt sangur
20.00 Dyrnar lata aftur
FRÍGGJADAGUR 9. AUGUST
15.00 Silvalandið letur upp
15.30 Víkingasummar

Summarfestivalurin
ger
nógv burturúr, at familjan og
smáu gestirnir fáa eina góða
festivaluppliving. Eins og
undanfarin ár verða KÍ-høllin
og Badmintonhøllin karm
ur um stórt og hugtakandi
Silvaland.
Talan er um ein innandura
frí
stað til børnini, har øll
kunnu hugna sær, hava tað
stuttligt, síggja tað mest

ótrúliga og hoyra søgur,
sangir og tónleik. Allar
upplivingar eru sjálvandi í
barnahædd. Møguleiki er at
vitja teknikrókin, heilsa uppá
Silva, og sum nakað nýtt og
serligt verður ein risastórur
dinosaurur at síggja. Eisini
er spæliøki við ballónrúmi,
boing bóltum, hoppiborgum
og trampolinum á staðnum.
Uttanfyri hallirnar eru

fitt føroysk ross, sum
børnini kunnu royna. Og
ikki at gloyma ta spennandi
føroysku víkingabygdina, har
tað er nógv stuttligt at læra,
síggja og uppliva.
Í
Silvalandinum
ber
til at seta seg niður og
keypa sær okkurt at eta
og drekka. Somuleiðis er
eitt øki til pinkubørn og
skiftimøguleikar.

17.00
18.00
19.00
19.45
20.00

Trølla Pætur og Trølla Omman
Víkingabardagi
Dinosaururin Dia vitjar
Góða nátt sangur
Dyrnar lata aftur

LEYGARDAGUR 10. AUGUST
13.00 Silvalandið letur upp
14.00 Víkingasummar
15.00 Barnakonsert - William Da
Silva, Teresa Colite Dahl og
Paula á Lakjuni framføra
og 5, 6, 7 og 8 dansa
16.00 Silvi vitjar, og vinnarnir
av teknikappingini verða
kunngjørdir
17.00 Víkingabardagi
18.00 Dinosaururin Dia vitjar
19.45 Góða nátt sangur
20.00 Dyrnar lata aftur

KARNIVAL SETUR GONGD Á

Sangur og smíl, tónar og toydjór,
litir og lív. Hetta verður gott!
Summarfestivalurin er seinastu
ár
ini skotin í gongd við einum
festligum karnivali og øll, stór sum
smá, eru hjartaliga vælkomin at
luttaka.
Á odda verða Silvi, gula bamsan,
Trølla Pætur og ein risa
stór
ur dinosaurur. Eisini verða nakr
ir av føroya bestu dansarnum og
rættir víkingar við í gonguni. Farið
verður úr Klaksvíksgarðinum hós
dagin kl. 14:00 og gingið verður til
Badmintonhøllina, har hol verður
sett á dagsins barnafestivalskrá í
Silvalandinum.

SUMMARFESTIVALURIN2019

8-10/08

15

Beinleiðis til

BÝ Hvussu
AR við e
SK inum
ÁA
?

PARÍS
Mána-, miku- og fríggjadagar

(Frá 30/9 2019: Mána- og fríggjadagar)

Bílegg á atlantic.fo
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TANN DEILIGA
HAVN Í KLAKSVÍK
Føroyskt popp-nostalgi verður í hásæti,
tá Nalja fer á pallin í Klaksvík
Ein av heilt populeru tættunum,
sum hevur verið fast innbúgv á
Summar Festivalinum, er at
geva rúm til føroysk tónleika
nøvn, sum høvdu sína heilt
stóru tíð fyri nøkrum árum
síðani.
Eitt nú hava vit sæð og hoyrt
Hjarnar, Science Fiction, Tey av
Kamarinum og fleiri onnur, og
í ár verður Nalja navnið, sum
veruliga skal flyta okkum aftur
í 80’ini.
Nalja eru tey bæði, Elin
Heinesen og Kári L. Jacobsen,
sum saman við manning fram
føra. Tey høvdu bert tí einu út
gávuna, sum kom í 1988, men
framvegis eru løg av hesi út
gávuni javnan at hoyra á ymsu
rásunum.
Kári er garantur fyri glaðum
og fangandi poppi, og tað er í
yvirmát hetta, sum eyðkennir
Nalja. Løg sum »Hygg at mær«,
»Sjeikurin«, »Eitt dýpi av dýrari
tíð«, »Livandi ljós« fangaðu alt

fyri eitt lurtararnar, og fram um
alt munnu tey vera kend fyri
ólavsøkuhittið, sum er at hoyra
á rum ár. Nevnliga »Á, tann
deiliga Havn«.
– Vit fegnast um, at Nalja
bólk
urin er boðin á Summar
Festi
valin at spæla. Tað var
eingin trupulleiki at savna Nalja
manningina, sum spældi fyrstu
ferð saman á Ólav
søku
kon
sertini í 1989. Øll søgdu »Yes!
Tað tíma vit ordiliga væl«. Vit
gleða okkum øll sera nógv at
geva áhoyrarunum eitt brak av
einari konsert við øllum teimum
gomlu, væl umtóktu Nalja-hitt
unum, sigur Elin Brimheim
Heinesen.
Umframt Elina og Kára, sum
eru sangarar, spæla Finnur Han
sen (ljómborð), Leivur Thomsen
(gittar), Arnold Ludvig (bass),
Rógvi á Rógvu (trummur), Astrid
McDonald (kór), Rúna á Heygum
(kór) og Eyð Steinbjørnsdóttir
(kór) við Nalja.

ÓLAVUR Á VÁLI OLSEN
Dugnaligi countrysangarin Ólav
ur á Váli Olsen hevur sungið og
spælt alment í nógv ár. Hann
hevur útgivið fløgu, sum er inn
spæld í Nashville í USA, og hann
hevur eisini innspælt einstakar
sangir – tann seinasti kom fyri
kortum og kallast »Føroyar mín
drotning«.
Ólavur á Váli syngur country
sangir, andaligar sangir og fost
urlandssangir, og hann syngur
á bæði enskum og føroyskum
máli. Sterka røddin er í mið
deplinum, og Ólavur dugir væl
at fanga fólk við sínum fram
førslum.
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QUEEN
FAGNAÐUR
Á VÁGSBØ
Øll tey stóru og kendu Queen-hittini verða
á skránni, tá tribute-bólkurin, Killer Qeen,
hevur sína framførslu á Vágsbøi

Eitt er, at Bohemian Rhapsody í ár
hevur verið á alheims bio-løriftum.
Men við ella uttan hendan stór
sligna filmin, er kortini ikki verið
neyðugt við nakrari kravmiklari
kunning, tá orð skulu setast á týdn
ingin, sum Queen hevði fyri altjóða
tónleikin.
Snøgt sagt, so var enski bólkurin
millum veruligu gigantarnar í tón
leika
heiminum, og frá 1975 til
1991 vóru teir støðugir gestir á al
heims tónatindum.
Listin við hittum er sera vítt

fevnandi, og bæði ung sum gomul
kunnu uttan stórvegis himpr syngja
við til slaggarar sum I Wan’t to
Break Free, Bicycle Race, Another
One Bites the Dust, Radio Gaga og
mangt, mangt annað. Ja – somikið
um
fatandi og populert er tón
listarliga avrikið, at bólkurin hevur
givið ikki bara eina ella tvær – men
heilar tríggjar sonevndar ”Best of”.
Og ikki ein tann einasti sangurin
gongur aftur á nakrari av hesum
útgávum.

Tribute-band
Eitt av heilt kendu løgunum er
”Killer Queen”, og tað er eisini heit
ið hjá ársins gestum á Vágsbøi.
Killer Queen er sonevndur
tribute bólkur, sum ferðast kring
allan heimin at spæla Queen-sang
ir.
Frontmaður er Patrick Myers er
av sonnum ein Freddie Mercuryklon, og tað sigur ikki so lítið, at
ummælarar í nærum fjórðings øld
aftur og aftur hava sligið fast, at
júst Killer Queen helst er besta

SWANGAH
Swangah er framfýsin rapp
bólkurin, sum gav sínar fyrstu
sangir út í 2011.
Teir hava yrkt, rappað og
spælt, so tað stendur eftir hesi
árini síðani.
Swangah hevur nógv upp á

hjartað, og teir bæði revsa og
rósa í sínum eyðkendu rappsang
um, sum eisini kunnu hava fang
andi niðurløg.

Swangah hevur fingið fleiri
heiðurslønir fyri bæði tónleik og
yrkingar, og nú eru teir til reiðar
at taka Vágsbø aftur.
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FÁA MEIRA AV MOIRAE
Moirae var nakað av tí størsta innan
føroyskan tónleik um aldarskiftið. Á
Summar Festivalinum ber aftur til at
hoyra væl smíðaðu løgini live á palli

orkestrið av sínum slag yvirhøvur.
Ummælarar siga, at tað er sum at
hoyra upprunaliga Queen spæla, og
framførslurnar fáa framúr ummæli.
Killer Queen verða roknaðir sum
besti bólkur av sínum slagi, og teir
eru eisini heiðraðir fyri sínar fram
førslur
Hetta seinasta árið hevur Queen
veruliga verið á breddanum aftur.
Film
urin »Bohemian Rapsody«
breiddi av nýggjum Queen og teirra
sangir út til fólk kring heimin, og
teir klassisku Queen sangirnir hava

verið spældir sum í gomlum døgum.
Tribute-band merkir sjálvandi, at
spælt verður til heiðurs fyri onkr
um, og tað er eingin ivi um, at limir
nir í Killer Queen veruliga ynskja at
heiðra Freddie Mercury og Queen.
Ikki minst, nú Bohemian Rhapsody
sum filmur hevur skumpað enn
meira undir góða umdømið hjá
Queen (sum um tað var neyðugt).
Summar Festivalurin ætlar sær
sanniliga eisini at feira stóra Queen
árið við serligari fagnaðarkonsert
á Vágsbø. Killer Queen fer at

KONGKAMERAT
Kongkamerat er rockbólkur úr
Noregi, sum spælir tónleik, ið
sníkir seg inn í oyruni og setur
seg í høvdið.
Tónleikurin
er
stundum
myrkur og kensluríkur, stundum
harður og ágangandi. Yrkingarnar

snúgva seg um lívið og deyðan –
og matreinføri. Við hvørt er tað
vakurt, við hvørt rátt.
Bólkurin sigur seg gleða seg
at koma til Føroya at framføra á
fyrsta sinni.

spæla sangir sum »We Are The
Champions«, »Who Wants To Live
For
ever«, »Bohemian Rapsody«,
»We Will Rock You«, »Radio Ga
Ga«, »I Want To Break Free« og
aðrar. Hetta verður ársins syngiðvið løta, sum fer at fagna ein av
størstu rockbólkunum í søguni.

Ein av heilt stóru føroysku
bólk
un
um um aldarskiftið var
Moirae.
Bólkurin var settur saman av
fleiri av fremstu føroysku tón
leikanøvnunum, og við kryddi
frá multitalentinum, Anker Eli
Jørgensen, var talan um fram
førslur, sum bæði í laga- og
tekstsmiði skaraðu framúr. Ikki
minst, tá løgini eisini vórðu
framførd av somikið dugnaligum
tónleikarunum.
Fyrstu ferð Moirae gjørdi
um seg, var á Prix-Før
oy
ar
tónleikakappingini í 1995, har
teir á pallinum í Norðurlanda
húsinum vórðu kosnir vinnarar
av tónleikakappingini.
Komandi árini spældu teir
nógv live, og vikuskifti eftir
vikuskifti fyltu teir hallirnar
kring landið, sum tá í tíðini vórðu
roknaðir sum størstu pallirnir í
landinum. Pallir har tey heldur
minni nøvnini hitaðu upp, áðrenn
høvuðsnavnið trein á pallin.
Júst sum vit í dag kenna tað frá
stórum konsertum úr granna
londum okkara.
Útgávurnar, sum bólkurin
sendi á marknaðin, fingu eisini
góða móttøku.
Kanska vóru tað fleiri, sum
hildu tað vera eitt sindur overkill,
tá fyrsta útgávan ”Moirae” varð
send á marknaðin. Mest sum
óhoyrt tal av studiotímum varð
lagt í útgávuna, og limirnir í
bólkinum settu fitt av peningi í
projektið, sum tó als ikki kundi
bera seg fíggjarliga – í øllum før
um ikki fyrstu árini.
Við tíðini hevur tað tó víst
seg, at talan her varð um kanska
best umtóktu føroysku tónleika
útgávuna av øllum. Heilt óvan

liga hevur talan verið um útgávu,
sum støðugt hevur staðið seg á
sølutindunum, og sjálvandi er
hon eisini at finna á Spotify, nú
tann tænastan hevur tikið nógv
av vanligu plátu- og fløgusøluni.
Løg sum ”Tú”, ”Lognbrá” og –
ikki minst ”Eg flýggi til tónleikin”
gjørdust fólkaogn, og tað eru tey
eisini framvegis í dag.
Næsta útgávan varð nevnd
”Sangir úr náttini”, og aftur her
gjørdist talan um fleiri landa
plágur, sum framvegis liva sítt
fríska lív. Mest av øllum ”Hvussu
kann eg vita”, sum er ein heldur
rockutur poppari, sammett
við fleiri av hinum væl dámdu
balladunum, sum vóru á skránni.
Tað eru nøkur ár liðin, síðani
Moirae var á palli. Í mun til
hallarkonsertirnar, sum tá var
eitt tað størsta, sum føroyskir
tónleikarar kundu uppliva, kunnu
festivalarnir í dag bjóða munandi
meira stórslignar karmar, men
tað man neyvan fara at at ræða
framúr góðu tónleikararnar,
sum manna bólkin. Allir hava
teir eisini hvør í sínum lagi
verið javnir gestir millum tey,
sum hava framført á Summar
Festivalinum, men hetta er altso
fyrstu ferðina, at teir aftur eru
saman um at manna Moirae.
Tað verður tí eitt heilt ser
stakt høvi, fólk fáa at uppliva
bólkin aftur, tá ið hann spælir á
landsins størsta tónleikafestivali
í august.
Terji Rasmussen er sangari í
bólkinum, og saman við honum
spæla tónleikararnir Hjalti Joen
sen, Mikkjal Joensen, Kim Han
sen og Kaj Johannesen. Teir
vera allir við til framførsluna á
Summar Festivalinum.

SUMMARFESTIVALURIN2019
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BEINIR
Beinir er nýggjur poppbólkur, ið
varð stovnaður í 2018. Beinir
Troest Rasmussen syngur og
spæl
ir akkustiskan gittara,
Bárður Petersen el-gittara, Eyð
tór á Dalbø Gregersen trummur
og Benjamin Djurhuus bass.

Í vár hevur bólkurin arbeitt
við nýggjum tilfari, og fyrsta
staklagið, Drowning in Melody,
kom út nú í summar. Sangurin
snýr seg um, hvussu tónleikur
kann fáa fólk at ferðast úr
trupla gerandisdegnum og inn í
ein tónleikaheim.
Umframt útgivna sangin,
vera fleiri aðrir nýggir sangir
at hoyra, tá ið Beinir spælir á
Summar Festivalinum 2019.

INGI
POULSEN
Vágbingurin Ingi Poulsen hevur við
sínum fangandi sangum og eyð
kenda suðuroyarmáli sungið seg út
millum føroyingar.
Sangurin »Tann fittasta« gjørd
ist risahitt, og síðani hevur hann
eisini hittað við sangunum »Tá ið
eg síggi teg« og »Einsemi«, sum
hann framførir saman við Danny
Baldursson, ið hann hevur spælt
nógv saman við seinastu tíðina. Nú
er Ingi aktuellur við summarhitti
num »Kostbar«.

sangum eru týddir til føroyskt
– eitt nú á útgávu hjá Millum
Frændur.
Ola spælir sum solistur á
Torginum.

MARK THE MESSENGER
Mark the Messenger er pro
gressivur poppbólkur, sum í fjør
gjørdi vart við seg í Sement tón
leikakappingini. Bólkurin hevur
hetta seinasta árið spæla á G!
Festi
valinum, í Reinsarínum,
Sirkus, Perluni, Tøting og aðra
staðni. Nú er løtan, at Mark The
Mess
enger kemur á landsins
størsta tónleikatiltak at spæla.

Mark the Messenger arbeiðir
við egnum tónleiki, og teir hava
ætlanir um at koma út um land
oddarnar við tónleikinum og
framførslum.
Tónleikarar í bólkinum eru
Eyðun Ranason Nolsøe, Rasmus
Vigant, Bergur Fonsdal og Tórð
ur Dam.

HANS
ANDRIAS
Hans Andrias er sangskrivari og
tón
leikari, sum seinastu sjey
árini hevur verið sjónligur partur
av føroyska tónleikaheiminum.

EYÐUN
NOLSØE
Royndi poppsangarin, sum bæði
er kendur sum solistur og sangari í
Frændum, skrivar og syngur fram
vegis viðkomandi og fangandi tón
leik, og tað hevur hann gjørt, síðani
hann var tannáringur.
Millum kendu sangirnar, sum
Eyðun Nolsøe hevur skrivað, kunnu
nevn
ast »Mítt Land«, »Dansa«,
»Á um vit«, »Brot og vandasker«,
»Hvønn dag« og »Tað er løtan«.
Eyðun Nolsøe hevur javnan
spælt á Summar Festivalinum, og í
ár spælir hann sum solistur á Torgi
num.

Hann legði fyri við útgávuni
av sanginum »Don’t Wanna
Burn«, og tað var góð byrjan.
Í 2016 gav hann út fløguna
»Vision«, sum fekk sera góð
ummæli.
Hans Andrias hevur hesi árini
spælt nógv kring landið og alt
meira í útlandinum eisini. Hann
hevur vunnið fleiri heiðurslønir
fyri sín tónleik.
Í summar hevur hann verið
nógv at hoyra við sangunum
»Burt í minnunum«.

HERBORG TORKILSDÓTTIR
Í fleiri ár hevur Herborg Torkils
dóttir skrivað yrkingar og gjørt
løg, men tað er ikki fyrr enn í
ár, at hon hevur roynt flogið við
útgávu av sangum. Hon hevur
innspælt tveir sangir higar
til
– »Lalala« og »Are you sure?«
– og báðir sangirnir hava fing
ið góða móttøku. Stílurin er
americana, country og blue
grass.

OLA NORDSKAR
Norski spælimaðurin Ola Nord
skar hevur í fleiri áratíggju skriv
að og framført egnar sangir.
Ola hevur gjøgnum árini
havt gott og regluligt samband
til Føroya, og onkrir av hansara
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Herborg hevur havt fleiri
framførslur seinastu mánaðir
nar, og vit eru fegin um at bjóða
henni vælkomna á landsins
størsta tónleikatiltak.
Saman við Herborg spælir
Rakul Petersen, sum er ein av
Petersen songsysturunum, ið
hava givið fløgu út. Rakul spæl
ir gittar og syngur saman við
Herborg.

GRANDMA’S BASEMENT
Nakrar av lívligastu og fest
ligastu framførslunum á Summ
ar Festivalinum hava verið, tá
ið Grandma’s Basement hevur
spælt í stóra tjaldinum.
Klaksvíksbólkurin við teimum
fangandi sangunum hevur sum
fáur megnað at fingið áhoyrara
fjøldina at liva og syngja við.
Grandma’s Basement byrjaði
sum ein kjallarabólkur, og í
2010 teir fóru at spæla inn og
geva út, vunnu Planet Awards,

hitt
aðu við fleiri sangum og
hava síðani havt herligar fram
førslur – serliga á Summar
Festivalinum, har teir hava verið
fastir fúsir.
Í fjør hildu Grandma’s Base
ment frí frá Summar Festivali
num, men nú koma teir sterkt
aftur og vera fyri fyrstu ferð at
uppliva at stóra palli á Vágsbøi.
Tað verður ein heilt serlig og
serliga festlig løta.
Ver har!

SUMMARFESTIVALURIN2019
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BLÁTT GRAS

DANNY & THE VEETOS
Danny & The Veetos spæla
fólks
ligan popptónleik, sum
hevur slóðir bæði til fólkatónleik
og framrættaðan popp – og ja,
elektróniskan tónleik.
Danny & The Veetos komu
sum eitt frískligt lot yvir før
oyska tónleikapallin í 2013,
og síðani hava teir innspælt,
útgivið og framført við nógvari
orku.
Danny & The Veetos hava
vunnið hjørtu við sangum sum

»Sunnukvøld í mai«, »Alright«,
»Farvæl« og »Stúr ei meir«.
Bólk
urin hevur eisini nýggjari
sangir í viðførinum, og nú eru
teir aftur til reiðar at spæla á
landsins størsta tónleikatiltaki.
Manninginí Danny & The
Veetos er nakað broytt, síðani
teir spældu á Summar Festivali
num seinast, men nú sum áður
er Danny Baldursson sangari og
oddamaður í bólkinum.

PÁLL FINNUR PÁLL
Páll Finnur Páll hevur síðani
aldarsskiftið verið millum mest
markantu bólkarnar í føroyskum
tónleiki. Teir eru bæði argandi
og fevnandi. Prikandi og
skemt
andi. Og fram um alt
teljast teir millum veruligu
hittbólkarnar í nýggjari tíð.
Páll Finnur Páll tók síni fyrstu
fet um aldarsskiftið, og síðani
2003 hava teir givið tónleik út.
Ikki minst tríboksin frá 2009 gav

bólki
num veruliga hetjustøðu
á føroyska tónleikapallinum.
Sangirnar hjá bólkinum munnu
mong kenna rættiliga væl.
Sangir sum »Forelskaður sjón
leikari«, »Herbergið«, »Eg fari
mín egna veg«, »Grannin«,
»Mín russiski vinur« og fleiri.
Og eingin er sum Páll Finnur
Páll, tá ið teir spæla hesar sang
ir live.

RANI NOLSØE
Rani Nolsøe, sum tey flestu
munna kenna sum ein av
oddamonnunum í Frændum,
spælir við egnum bólki á
Summar Festivalinum hesaferð.
Rani Nolsøe hevur útgivið
fleiri sangir sum solistur, og
hann fer at spæla hesar sangir
– eitt nú »Føroyar er mítt land«,
»Flemish Kap« og »Nærmast

tá«. Rani fer eisini at tríva í
nakrar av sangunum, sum hann
hevur skrivað til Frændur – til
dømis »Men í nátt« og »Zelot«.
Saman við Rana Nolsøe
spæla
Henning
Hjalt
Nicodemussen
(trummur),
Jógvan Fróði Baldvinsson (bass),
Eyðun Ranason Nolsøe (gittar)
og Pætur við Keldu (ljómborð).
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JENS
MARNI
Hann hevur eina ta bestu rock
røddina í Føroyum og dugir framúr
væl at framføra – líkamikið um tað
er til stórar festivalar ella smáar
konsertir.
Jens Marni Hansen telist millum
teir royndu tón
leikar
ar
nar á før
oyska tónleikapallinum. Hann
hevur spælt í fleiri ymiskum bólkum
og hevur eisini ført seg fram sum
solistur – bæði á útgávum og á
palli.
Jens Marni er ein av trúgvu vin
unum hjá Summar Festivalinum og
hevur framført fleiri ferðir áður á
festivalinum. Hansara framførslur
hava altíð verið fram
úr góðar,
og tað er hugaligt hjá Summar
Festivalinum at bjóða Jens Marna
væl komnan á Summar Festivalin
2019. Hann spælir á Torginum.

INGIBJØRG
HANSEN
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 miðdeplinum er
tann framúr góða røddin 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
songkvinna, sum kann syngja og
tulka nógv ymisk tónleikasløg.

Blátt Gras er framúr country
bólkur, sum bæði spælir blue
grass, americana og meira
traditionellan countrytónleik.
Teir spæla sum ein væl
smurd maskina og syngja
sera sannførandi fleirraddað.
Blátt Gras hevur givið tvær út
gávur út. Tann seinna, »Fram
vegis«, kom í fjørheyst. Báðar
útgávurnar eru innspældar
í studio í USA. Ljóðføri sum
mandolin, violin, banjo, dobro og
munnharpa setta sín eyðkenda

dám á tónleikin hjá bólkinum.
– Eg havi sagt tað fyrr, at eg eri
ikki sørt ovfarin av teirra tón
leikaligu evnum, men tað setur
mína tónleikaligu virðing á eitt
rættiliga høgt støði, skrivaði
Fríðálvur Jensen í ummæli av
seinastu útgávuni hjá bólkinum.
Blátt Gras hevur verið nógv
spælt í útvarpi, og teir vunnu í
2015 FMA heiðursløn fyri sangin
»There is Room at the Table«.
Blátt Gras er heimahoyrandi
í Vágum og hevur verið virkið
síðani 2012. Manningin í bólki
num er: Richard Johansen, Terji
Johannesen, Johan Mikkelsen,
Jarnhold Nattestad og Ragnar
Joensen.

VICTORIA
Á LAKJUNI
Unga songkvinnan úr Klaksvík
fer nú at framføra á Summar
Festivalinum fyri fyrstu ferð.
Mong komu at kenna Victoriu
á Lakjuni, tá ið hon innspældi
eina serstakliga góða útgávu
av jólasanginum »Mary Did You
Know« í 2017.

Victoria hevur havt einstakar
almennar framførslur, og nú fáa
fólk møguleikan at uppliva hana
á landsins størsta tónleikatiltaki.
Victoria á Lakjuni og hennara
tónleikarar spæla í Tjaldinum.

MAGNI
FÆR ALT
AT KÓKA

Hóast nógv ár á palli, tykist Magni
Christiansen ongan tíð at hava verið
betur fyri, enn hann er í løtuni
Magni Christiansen hevur altíð
havt framúr gávur at standa á
palli. Og hann hevur ofta prógv
að sítt listarliga fjølbroytni –
líka
mikið um tað er country,
gospel ella rock’n roll, sum er á
skránni.
Seinnu árini tykist tó, sum
hevur Magni veruliga spent seg
út á tónleikapallinum. Kví
ví
k
ingurin hevur sent fimm fløgur
á marknaðin, og tað lýsir væl
saktans ambitiónirnar hjá hon
um, tá fløgan hesa ferð varð tik
in upp í Nashville.
Tað kundi bent á, at tað fyrst
og fremst er country, sum er á

skránni hjá Magna, men so er
ikki. Gospel-tónleikurin hevur
altíð átt sín stóra lut hjá Magna,
og tað er væl eingin ivi um, at
eisini hetta fer at fylla sín part á
pallinum í Klaksvík.
Og líkamikið, hvørjir tónarnir
verða, so skulu vit rokna við eini
framførslu, har áhoyrarin verður
mest sum drigin at pallinum.
Magni hevur heilt serlig evni
at framføra og at innliva seg
sjálvan í framførsluna. Ein
samanseting, sum aloftast ger
løtuna til eina intima tónleika
uppliving hjá teimum, sum eru
komin at lurta.

KUNNGERÐ UM FERÐSLU

á Summarfestivalinum
Meðan Summarfestivalurin er, verður ferðslan kring miðbýarøkið í Klaksvík umskipað.
Fyrireikingarnar byrja mánadagin 5. august, og verður øll vika 32 merkt av umleggingum av ferðsluni.
Mánamorgunin 12. august kl. 6.00 verður ferðslan aftur sum vanligt.
Millum Oman Eið og Fossagøtu: Einvegis norðureftir
– Frá Fossagøtu og norðureftir: Ongin ferðsla frá mikumorgunin 7. august kl. 6.00 til mánamorgunin 12. august.
Nýggivegur:
Millum Fossagøtu og Oman Eið: Einvegis suðureftir
Gerðagøta:
Frá rundkoyringini til Jógvan Waagsteinsgøtu: Ongin ferðsla frá mikumorgunin 7. august kl. 6.00 til mánamorgunin 12. august.
Heygavegur:
Millum Ziskagøtu og Gerðagøtu: Einvegis suðureftir
Uppsalagøta:
Millum Vágstún og vegkrossin Uppsalagøta/Nýggivegur: Ongin parkering
Neyðsendaraleiðin: Gjøgnumkoyrandi - ongin parkering framvið vegsíðuni
Busssteðgistøð:
Steðgistøðini hjá Bygdaleiðum eru á Borðoyarvík og á Varpabrúnni
Húsvognar:
Loyvt er ikki at parkera húsvognar á almennum parkeringsøkjum ella framvið almennum vegi.
Norðoya Kunningarstova ávísir pláss til húsvognar – telefon 456939 ella info@klaksvik.fo
Húsvognaøkið:
Tilkoyring til økið í miðbýnum er frá Klaksvíksvegi og annars sambært appilsingulu punkteraðaru linjuni á kortinum
Hýruvognaparkering: Frá íbindingini við Norðoya Kunningarstovu á Biskupsstøðgøtu og á økinum vestanfyri Gamla Kirkjugarð
Bøgøta:

Vinarliga vísið varsemi í tíðarskeiðnum, ferðslan er ávirkað
Bilferðsla ikki loyvd
Ongin parkering
Neyðsendaraleið - Ongin parkering
Húsvognafarleið
Bussleiðin

Neyðug skelti
verða sett upp
Klaksvíkar Býráð
Ferðslunevndin
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