PROGRAM SiB 2020, uke 29
Sommer i Berlevåg (SiB) er en festival som ble arrangert første gang i 1992 og uke 29 er fast
tidspunkt. SiB er tuftet på bidrag fra frivillige lag og foreninger og det er de som står for den
praktiske gjennomføringen av de fleste arrangementene. I tillegg bidrar både næringslivet og
kommunen. SiB-komitéen skaffer midler og syr sammen programmet.
Vi ber publikum respektere gjeldende smittevernstiltak og følge anvisninger fra arrangørene
slik at alle kan ha trygge og trivelige dager i Berlevåg.

FESTIVALKUNSTNER
SiB har gått inn i nettverket som viser utstillingskonseptet «Nærbilder» på flere steder i
Finnmark. Den første «Nærbilder»-utstillingen åpnet i Alta 17. mai i år og vises hele
sommeren. Kunst- og kulturaktøren Arctic Lux ved Emma Gunnarsson og visuell kunstner
Hilde Skancke Pedersen står bakom ideen.
I Berlevåg viser 10 profesjonelle kunstnere sine verk. Konseptet går ut på å stille ut
profesjonell kunst fra nord i butikkvinduer/vinduene til bedrifter i de utvalgte fiskeværene og
bygdene der utstillingen vises. Publikum kan kjøpe kunst «off the wall/from the window», og
solgte verk blir erstattet med nye. Innholdet i utstillingen vil altså endres noe underveis.
Åpent døgnet rundt fra onsdag 15.- 31 juli.
KIRKEKONSERTEN
SiB har gleden av å presentere Frode Alnæs som artist på årets kirkekonsert. Han regnes som
en av Norges beste gitarister og mest suksessfulle låtskrivere. Frode er kjent for å oppnå nær
kontakt med sitt publikum – han rett og slett elsker sitt publikum – og de elsker han!
Konserten i Berlevåg blir en soloforestilling hvor Frode presenterer et utvalg av sitt varierte
repertoar.

TORSDAG 9. juli
Trimpoeng Aktiv Sommeruke App for barn og unge åpnes. Arr: BT&IF
17:00 Minishow med Rockeringdama på skolen, Stortua. Arr: SiB-komitéen
17:30-19:00 Kurs i rockering for voksne på skolen, Stortua. Arr: SiB-komitéen

FREDAG 10. juli
11:00-12:00 Kurs i rockering, alder 5-8 år på skolen, Stortua. Arr: SiB-komitéen
12:00-13:00 Kurs i rockering, alder 9-13 år på skolen, Stortua. Arr: SiB-komitéen

MANDAG 13.juli
17:00 Den store badedagen for alle på Storsand Ta med badetøy, trekning av premier blant
deltakerne. Bål og servering av gratis varm drikke og toast. Arr: BT&IF

TIRSDAG 14. juli
17:00 Pizza for ungdommen (8.kl - 20 år) på Neptun Pub. Arr: SiB-komitéen
18:00 «Ved Ishavet», foredrag v/Lars Johansson på muséet. Den danske forfatteren
presenterer sin historisk-dokumentariske roman som foregår i Berlevåg under andre
verdenskrig, og blant annet handler om kvinnen Margit og hennes uekte datter Jorunn. Arr:
Berlevåg Havnemuseum
19:00 «Da Norge brant», åpning av utstilling i Lokstallen Tegnet utstilling om brenningen av
Nord-Norge i 1944, laget i forbindelse med frigjøringsmarkeringen høsten 2019. Utstillingen
er basert på en tegneserie med samme navn av Kristian Krohg. Arr: Berlevåg Havnemuseum

ONSDAG 15. juli
11:00–12:00 SiB-studio, direktesending (info om pålogging blir annonsert)
• Offisiell åpning av Sommer i Berlevåg
• Festivalkunstner/prosjekt presenteres
• Utdeling av kulturpris(er) v/Berlevåg Kommune
13:00 «Nærbilder» Kunstvandring med Emma, Hilde og kunstnere. Oppmøte på torget.
14:00-16:00 Yogakurs v/Inkeri Laitinen på skolen, Stortua Passer for både nybegynnere og de
som har prøvd yoga tidligere. Arr: SiB-komitéen
17:00 Sykkeltur til Kjølnes for hele familien Grilling v/Gapahuken ved Storelva etterpå og
trekning av premier blant deltakerne. Gratis for barn og unge. Arr: BT&IF
20:00 Jamsession på Samfunnshuset En tradisjonsrik konsert med variert repertoar. Entré
kr.200. Arr: Berlevåg blandakor og SiB-komitéen
Utover kvelden: Trubadur Geir Rønning spiller på Neptun pub

TORSDAG 16. juli
09:00-10:00 Frokost for barn i Bolyst-teltet Ansiktsmaling. Arr: BT&IF
10:00-12:00 Yogakurs v/Inkeri Laitinen på skolen, Stortua Passer for både nybegynnere og de
som har prøvd yoga tidligere. Arr: SiB-komitéen
11:00-12:00 SiB-studio, «I partisanenes fotspor» Foredrag v/ Harald G. Sunde
13:00 «Ved Ishavet», foredrag v/Lars Johansson på muséet. Den danske forfatteren
presenterer sin historisk-dokumentariske roman, som foregår i Berlevåg under andre
verdenskrig, og blant annet handler om kvinnen Margit og hennes uekte datter Jorunn. Arr:
Berlevåg Havnemuseum
14:00-15:00 Skattejakt for barn på museumsområdet Arr: Berlevåg Havnemuseum
14:00-16:00 Yogakurs v/Inkeri Laitinen på skolen, Stortua Passer for både nybegynnere og de
som har prøvd yoga tidligere. Arr: SiB-komitéen
19:00 Solokonsert med Frode Alnæs i Berlevåg kirke Entré kr. 310. Forhåndssalg av billetter:
VIPPS nr. 52 31 50, konto nr. 4950 07 03910. Arr: SiB-komitéen
Utover kvelden: Trubadur Geir Rønning spiller på Neptun pub

FREDAG 17. juli
11:00–12:00 SiB-studio
• Presentasjon av prosjektet i Russefangeleiren v/Dieter Salathe. Arr: Historielaget
13:00 Tur til Tanahorn med innlagt kjønnskamp. Kommer det flest damer eller menn til
toppen? Rute 1 starter fra Skonsvikbrua kl.13:00 og går langs fjæra. Rute 2 starter kl.14:15
fra parkeringsplassen og går merket rute opp Bukkedalen. Trekning av gavekort blant de som
har signert i boka. Arr: SiB-komitéen
15:30-17:00 Åpning av skiltene ved Russefangeleiren. Møteplass: Parkering ved den nye
kirkegården på vei til flyplassen. Russefangeleiren ligger på samme side som kirkegården.
Arr: Historielaget
17:00 Aktiviteter i Kvellobergan Berlevågmesterskap i myntkast, grilling og ikke minst
gigantisk vannkrig. Arr: Vesterrampen
20:00 Orgel- og gospelkonsert i Berlevåg kirke v/Eva Megyesi, hun er til daglig organist i
Kvinnherad. Gratis inngang. Arr: SiB-komitéen
Utover kvelden: Superfly spiller på Neptun pub

LØRDAG 18 juli
Sommer i Kongsfjord
• Kafé på Kongsfjord Landhandel
• Matservering Kongsfjord Gjestehus. Bordbestilling tlf. 78 98 10 00
12:00 Naturvandring på Veines med Fred Arr: Kongekrabben av Kongsfjord
14:00 «Salmer og sanger vi gjerne hører», konsert i Kongsfjord kapell Medvirkende: Sigbjørn
Solvang (piano), Jan Einar Straumsnes (vokal) og Mari Gjæver Walmsley (piccolotrompet,
flygelhorn og trompet). Frivillig entré, Vipps nr. 10 62 59, alle inntekter går til renovering av
kapellet. Arr: Berlevåg Menighet
________________________________________________________________________
17:00 Rokonkurranse Ved slippen på østersida. Arr: BT&IF
20:00 Konsert med Petter Carlsen duo på Havblikk Entré kr. 190. Forhåndssalg av billetter:
VIPPS nr. 52 31 50, konto nr. 4950 07 03910 Arr: SiB-komitéen
Utover kvelden: Karaokekveld på Neptun pub

SØNDAG 19. juli
11:00 Gudstjeneste ved Gapahuken Arr. Berlevåg Menighet
12:00 Skihyttemarsj med trimbingo, felles start på torget Arr. BT&IF
• Startkontingent voksne/barn kr.100/ 50, billett inkluderer kaffe/saft/vaffel. Salg av
pølse/hamburger.
16:00 Hyggestund på Helsesenteret (kun for beboere) Musikk v/Sigbjørn Solvang (piano), Jan
Einar Straumsnes (vokal) og Mari Gjæver Walmsley (trompet). Arr: SiB-komitéen

Dette skjer hele SiB-uka:
• Onsdag-fredag 10-18 / lørdag-søndag 11-16 i Lokstallen: «Da Norge brant» Tegnet
utstilling om brenningen av Nord-Norge i 1944, laget i forbindelse med
frigjøringsmarkeringen høsten 2019. Utstillingen er basert på en tegneserie med
samme navn av Kristian Krohg
• Festivalkunstner «Nærbilder» Kunst i vinduer med 10 kunstnere. Åpent døgnet rundt
fra onsdag
• 11:00–17:00 Kongsfjord Engraving Atelier, Utstilling i pakkhuset på Veines, Claudia
Casaletti & Giorgio Cappelletto
• Trimbingo Arr: BT&IF
• Trimpoeng Aktiv Sommeruke App på mobilen for barn og unge opp til 20 år. Arr:
BT&IF

Årets komité består av:
Emma Gunnarsson
Emma kommer fra Ystad i Sverige og har tilbrakt mange somre i Finnmark. Hun har vært
bosatt i Berlevåg siden 2015. Hun brenner for Berlevåg og dets potensial og hun kommer
nordover for å jobbe og drive med prosjekter. Hun er med i flere foreninger som Kite
Berlevåg. Hun driver som frilanser med prosjekter innen kunst og kulturarrangementer rundt
om i Norge. Hun er også selvstendig billedkunstner. Emma er en kreativ og aktiv sjel som
elsker kultur, natur og friluftsliv.
Vivian Nilsen
Er fra Berlevåg og har både mann, barn, svigerbarn og barnebarn her. Tidligere lærer på
gammelskolen gjennom mange år. Er blitt pensjonist. Leder av Berlevåg Turn og
idrettsforening i mange år. Hun er med i diverse foreninger. Har noen år deltatt i Berlevåg
Hornmusikk.
Mari Gjæver Walmsley
Født og oppvokst i Berlevåg, nå bosatt i Stavanger hvor hun jobber i energibransjen. Hun
brenner for SiB og trives godt når hun får lov til å organisere litt. Denne dama kommer
nordover stort sett hver sommer for å møte gamle kjente. Hun liker å delta i musikklivet her
og spiller blant annet trompet på jamsession i tillegg til gjesteopptredener med
hornmusikken. Innimellom øvinger og konserter blir det gjerne noen turer til Stortua,
Skihytta og Tanahorn.
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