
 
 

PROGRAM SiB 2021, 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.  
 
 
 
FESTIVALKUNSTNER 
Astri Tonoian er engasjert som årets festivalkunstner og konseptet er at det skal skapes et 
kunstverk utendørs. Det er for tiden et stort fokus på bomiljø og forskjønning av nærmiljøet i 
Berlevåg og dette prosjektet passer derfor veldig godt inn på stedet. En av målsetningene 
med kunstprosjektet er et møte med mellom stedet og prosjektet hvor begrep som 
tilhørighet, livsvilkår og lokal tilknytning belyses i samtidskunst. Det vil bli presentasjon 
kunstprosjektet, «Artist talk» og vi håper dette kan være til inspirasjon for innbyggerne. 
Festivalkunstneren skal også ha plastelina-workshop for barn og unge i løpet av uken. 
 
KONSERTER 
SiB har gleden av å presentere dobbelt Spelemannsprisvinner Tonje Unstad. Hun bor på 
Leknes og er en etablert låtskriver og visesanger. Hun skal ha visekonsert torsdag kveld og 
barne/familieforestilling fredag formiddag.  
 
Jørn Hoel kommer sammen med to «groovearbeidere», Alexander Pettersen på perkusjon og 
Tore Blestrud på pedal-steel. De skal ha konsert i forkant av årets jamsession og blir i tillegg 
med på jammen utover kvelden. 
 
 «Salmer og sanger vi gjerne hører» er en konsert i Kongsfjord kapell lørdag formiddag. Det 
er deltakere med lokal tilknytning og repertoaret er inspirert av radioprogrammet med 
samme tittel. Det blir også mye god musikk å høre på Neptun Pub og Havblikk hele uken. 
 
 



MANDAG 19.juli 

Barneworkhop med Festivalkunstner 

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  

19:00 Åpning av fotoutstilling med Rosann Hammer på Havblikk. Arr: SiB-komitéen 

 

TIRSDAG 20. juli   

Barneworkhop med Festivalkunstner 

16:00 Hyggestund på Helsesenteret Arr: SiB-komitéen 

17:00 «Ved evighetens ende» åpning av fotoustilling v/Ulrike Ludwig, Lokstallen Arr:Berlevåg 
Havnemuseum 

18:00 «Bare Finnmark – i storm og stilla» - bokbad med forfatter Torill Olsen på Havblikk  

20:00 Intimkonsert med Vebjørn og Stephen på Havblikk 

 

ONSDAG 21. juli  

11:00–12:00 SiB-studio  

• Offisiell åpning av Sommer i Berlevåg  
• Festivalkunstner/prosjekt presenteres 
• Utdeling av kulturpris(er) v/Berlevåg Kommune 

13:00 Samiske stedsnavn og offerplasser i Berlevåg Foredrag v/Yngve Johansen på 
Havnemuséet. Etter foredraget kjører vi til Molvik for å se på en samisk offerplass. Arr: SiB-
komitéen  

17:00 Pizza for ungdommen (8.kl - 20 år) på Neptun Pub. Arr: SiB-komitéen  

19:00 Konsert med Jørn Hoel på Samfunnshuset, etterfulgt av Jamsession  Entré kr.350. 
Forhåndssalg av billetter: VIPPS nr. 52 31 50, konto nr. 4950 07 03910. Arr: Berlevåg 
blandakor og SiB-komitéen 

 

http://www.entremalmo.se/


 

TORSDAG 22. juli  

09:00-10:00 Frokost for barn i Bolyst-teltet Ansiktsmaling. Arr: BT&IF 

11:00-12:00 SiB-studio 

13:00 Kunstvandring/artist talk. Oppmøte på torget. 

17:00 Aktiviteter i Kvellobergan Berlevågmesterskap i myntkast, grilling og ikke minst 
gigantisk vannkrig. Arr: Vesterrampen 

20:00 Konsert med Tonje Unstad på Samfunnshuset Entré kr. 210. Dørene åpner kl.19:00. 
Forhåndssalg av billetter: VIPPS nr. 52 31 50, konto nr. 4950 07 03910. Arr: SiB-komitéen og 
Berlevåg Hornmusikk 

 

 

FREDAG 23. juli  
11:00–12:00 SiB-studio 

11:00 «Musling med melk», barne-/familieforestilling med Tonje Unstad på Samfunnshuset. 
Gratis adgang. Sjørøver Magda bærer på en hemmelighet. Du vet ikke hvem hun er, sier du? 
Jo, det kan jeg fortelle deg. Men da må vi dykke! Ned i havet blant sjøstjerner, krabber og 
rare maneter for det er der Sjørøver Magda står! Til rors på sitt eget skipsvrak, dypt der nede 
på havets bunn. Arr: SiB-komitéen  

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 

19:00 Lygaraften på Samfunnshuset Arr: Berlevåg Mannsangforening 

21:00 CarlsMo spiller på Havblikk Duoens varemerke er røft gitarspill og gode 
vokalprestasjoner 

 
 
 
 

http://www.entremalmo.se/


 
 
LØRDAG 24. juli                

Sommer i Kongsfjord  

• Kafé på Kongsfjord Landhandel 
• Matservering Kongsfjord Gjestehus. Bordbestilling tlf. 78 98 10 00  
• 11:00 Naturvandring på Veines med Fred Arr: Kongekrabben av Kongsfjord  

14:00 “Salmer og sanger vi gjerne hører” konsert i Kongsfjord kapell Medvirkende: Jan Einar 
Straumsnes (vokal), Sigbjørn Solvang (piano, orgel), Mari Gjæver Walmsley (trompet), 
Thomas Walmsley (tuba, trombone). Frivillig entré, Vipps nr. 10 62 59, alle inntekter går til 
renovering av kapellet. Arr: Berlevåg Menighet 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17:00 Rokonkurranse ved slippen på østersida Servering og underholdning av hornmusikken 

Arr: SiB-komitéen og Berlevåg Hornmusikk 

21:00 CarlsMo spiller på Havblikk Duoens varemerke er røft gitarspill og gode 
vokalprestasjoner 

 

 

 

SØNDAG 25. 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. 

 

 

 

http://www.entremalmo.se/


 

 

 

Dette skjer hele SiB-uka:  

• Onsdag-fredag 10-18 / lørdag-søndag 11-16 i Lokstallen 
• Festivalkunstner  
• 11:00–17:00 Kongsfjord Engraving Atelier Utstilling i pakkhuset på Veines, Claudia 

Casaletti & Giorgio Cappelletto 
• Fotoutstilling Rosann Hammer Havblikk uke 29 og 30 

 

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, nå bosatt i Alta. Hun brenner for Berlevåg og dets potensial og 
hun kommer nordover for å jobbe og drive med prosjekter. Hun driver som frilanser, Arctic 
Lux, med prosjekter innen kunst, formidling 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.  

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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