
AreNA LOFOTEN
kultur og opplevelser

Ting å gjøre - uke for uke!



Avisen du nå holder i nevene – 
Arena Lofoten – er Lofotpostens 
kjærlighetserklæring til øyriket. Til 
naturen, folkene, opplevelsene; ja, 
til alt hva Lofoten har å by på!

Lofotposten er inne i sitt 115. år. Vi kan trygt si at 
avisen har fulgt livet på øyene tettere og lenger 
enn noen annen gjenlevende aktør. Men det er 

likevel annerledes nå. Mens Lofoten tidligere måtte dele 
avisen sin med en hel landsdel, har Lofotposten må hele 
sin redaksjonelle innsats rettet mot Lofoten.

Kanskje er det derfor vi fant ut at vi skulle lage dette 
utstillingsvinduet for å vise alt som skjer?

Ikke bare derfor. Lofoten har styrket sin posisjon 
som destinasjon. Reiselivsnæringen vokser og blir mer 
betydningsfull i lokalmiljøene, og aktørene som tilbyr 
reiselivsprodukter og opplevelser blir stadig mer opp-
finnsomme og profesjonelle. 

En kombinasjon av at vi i Lofotposten stolt følger Lofo-
ten så tett hver eneste dag, og løftet innenfor reiseliv og 
opplevelser, er det som har ført fram til Arena Lofoten. 

Ting å gjøre!
Et folkelig og enkelt uttrykk – og rettesnora for pro-

duktansvarlig i Arena Lofoten, journalist Gullik Maas 
Pedersen. Det er mange ting å gjøre i Lofoten. Enten du 

trekkes mot scenekunst i kulturhuset, raske eller lang-
somme opplevelser på havet, skitur i fjellet, en stille tur i 
fjæra eller på stranda, utsøkte måltider på gode restau-
ranter, kunstneriske inn- og uttrykk på Lofotens mange 
gallerier, overnatting i rorbu eller en real fest; du finner 
alt dette – og mer til – i Lofoten. 

Alt dette er vi i Lofotposten stolte av, og gjennom Arena 
Lofoten ønsker å vise folk i Lofoten, det være seg fastbo-
ende eller gjester, ”ting å gjøre”. 

Når du blar deg videre gjennom avisen, finner du over-
sikt over ting å gjøre, uke for uke. Du finner reportasjer 
fra opplevelser som er lett tilgjengelige. Det vi skriver 
om, er ting du skal kunne oppsøke og oppleve etter at du 
har lest om det her hos oss. 

Vi må rette en takk til alle som legger inn sine arrange-
menter i kalenderen på lofotliv.no, lofotpostlesernes eget 
nettsted. Gjennom å legge inn ”ting som skjer”, er det 
letter for oss som søker etter ”ting å gjøre”.

Samtidig ei oppfordring som gjør det enklere for oss i 
Lofotposten å få fram bredden og mangfoldet i kultur- 
og opplevelsestilbudet: Legg inn ditt arrangement, så 
kommer det med i neste utgave av Arena Lofoten, i til-
legg til visning på lofotposten.no og i helgekalenderen i 
papiravisen. 

Vi er inspirert av Lofoten. Hvis du lar deg inspirere av 
dette produktet, har vi i Lofotposten oppnådd vårt mål. 

Velg fra vår rikholdige meny – velbekomme!

  Av kjærlighet

til Lofoten

ARENA 
LOFOTEN

Sjefredaktør: 
Jan Eivind Fredly, 
jef@lofotposten.no

Produktansvarlig,
tekst og foto:
Gullik Maas Pedersen, 
gmp@lofotposten.no

Layout: 
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Opplag:
7.400

Distribusjon: 
Innstikk i Lofotposten i Lofoten og 
Vesterålen, tilgjengelig på overnattings-
steder og som E-avis på lofotposten.no. 

Forsidebilde: 
Utsikt fra Toppskåla på vei opp til
Geitgaljen med Austnesfjorden 
i bakgrunnen. Foto: Olaf Haugaløkken.  

Innspill og tips til 
neste utgave: 
gmp@lofotposten.no

Annonsere i neste utgave? 
Kontakt Atle Jensen, 
atle.jensen@lofotposten.no
eller 
Marthe J. Larsen,
marthe.larsen@lofotposten.no
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Vi fører merkene:
Rosendahl – Rosenthal – Menu – iittala – Eva Solo – Erik Bagger 

Kitchen Aid – Tivoli Audio – Zyliss – Le Creuset – Stelton – Pillivuyt
 Arabia – Cacas – Nespresso – Pukka-Te – La Praline sjokolade

Bruka – Marimekko – Kitchen Aid – Dualit – krups – Rice – Peugeout 
Victorinox – Global – Kai Shun – Koziol – Broste – Stellar
Solberg & Hansen kaffe/ te – Bodum – Riedel – Lexington

Vi er også behjelpelig med å sette opp bryllupslister til den store 
dagen. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

gaveartiklene, kjøkkenutstyret, 
merkevarene & fagkunnskapen 

finner du hos oss!

Amfi Svolvær - Tlf. 76 07 61 00

SPESIALBUTIKKEN FOR MATGLEDE

www.traktoren.no
Vi er på
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Lofoten har over 30 ulike skulp-
turer, minnesmerker og bautaer 
plassert rundt om. I tillegg kom-
mer mangfoldet av naturgitte 
skulpturer. 

Denne gang presenterer vi to skulpturer. Fis-
karkona ved moloen i Svolvær og Turisten i 
Stamsund.

I forkant av avdukingen av Fiskarkona var det først 
debatt om plassering. Deretter hvem som skulle stå 
for avdukingen og til sist men ikke minst kunstnerens 
formspråk.

Mulitikunstner Karl Gustav Gjertsen kalte monu-
mentet Fiskarkona for tafatt og komisk. Dagfinn 
Bakke mente Gjertsen denne gang gikk over streken 
og karakteriserte hans debattinnlegg som skittkas-
ting. Kunstneren Per Ung, som hadde formet skulp-
turen, var tydelig irritert og lei av å høre at figurativ 
kunst er kjedelig. Han karakteriserte kritikken for 
modernistisk tøvprat.

Den store begivenheten med å plassere kjerringa 
på sokkel skulle skje i juli 1999. Men nå var det 
kjerringa som var motstridig. Reisen fra London ble 
forsinket. I september ankom dama Svolvær. Men den 
to tonn tunge fruen lot seg ikke bare løfte på plass. 
Tross flere forsøk med helikopter ble hun liggende på 
kaikanten. 

Først flere dager senere, rak det en svær kranlek-
ter forbi, fra Eide Marine Service. Vestlendingene 
var overbevisende. Denne jobben skulle gå greit. 
Og straks etter at lekteren var på plass ved moloen, 
heiste de elegant Fiskarkona på plass. 

I Stamsund var det helt andre utfordringer som 
dukket opp. Performancegruppa Baktruppen ble noe 
overrasket da publikum i Stamsund ga klar beskjed 
om at skulpturen var så fin at denne skulle de 
beholde. Baktruppen sin plan var å kaste skulpturen 
på sjøen. Men publikum fikk gjøre valget.

Da skulpturen ble avdekket på kaia i Stamsund 
hadde folk bestemt seg. Symbolsk lenket noen av 
innbyggerne seg fast i skulpturen for å synliggjøre 
det sterke ønsket til lokalbefolkning om bevaring av 
treskulpturen. Og folkemeningen vant. Figuren fikk 
navnet Turisten og den fikk sin plass i Stamsund like 
foran det gamle SAS-hotellet.

Mangfoldig skulpturlandskap

Ho var litt gjenstridig 
Fiskarkona før hun endelig 
ble satt på plass, en gang 
for alle i september 1999. 
Foto: Knut Johansen.

Skaperne av Turisten vil 
lempe den på havet etter 
at Teaterfestivalen i Stam-
sund var avsluttet i 2004. 
Foto: Karin Petterson
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Lill Janne Legård og daglig leder 
Preben Faye-Schjøll er vertskap for 
internasjonal dukketeaterproduksjon.

Teatermetropolen
Stamsund med sine 1500 inn-
byggere er arena for dukketea-
terprodusenter fra hele verden. 
Det blomstrende teatermiljøet 
omfatter også andre spennende 
institusjoner.

Figurteateret Nordland har skaffet seg ry og 
anerkjennelse som en av de meste spennende 
produksjonsstedene for dukketeater. Hit kom-

mer dukketeaterteam fra Berlin, Amsterdam, New 
York, Rio, ja fra hele verden - for å produsere sine 
teaterstykker. Innomhus finner de den profesjonelle 
rammen de forventer skal finnes for å gjøre topp inter-
nasjonalt dukketeater. Utendørs fascinerer naturen og 

det rolige livet. Her henter produksjonsteamene påfyll.
- Dukketeater har et bredt mangfold av uttrykk. 

Det varierer veldig og fjerner seg ofte fra det tradi-
sjonelle ”Titten Tei” uttrykket. Et år hadde vi hele 
34 produksjoner i Stamsund. Teaterstykker som blir 
vist til publikum lokalt. Folk i Stamsund er i en unik 
situasjon som får et så stort tilbud av internasjonal 
dukketeater. Normalt blir det gjort om lag ti produk-
sjoner årlig. Men før produksjonene blir tatt med på 
turne ut i verden har publikum lokalt fått muligheten 
å se disse først, sier leder Preben Faye-Schjøll i Figur-
teateret Nordland.

I tillegg til kvantitet er det kvalitet Figurteateret 
produserer. Stykket ”The writer” ble belønnet med 
publikumsprisen under en stor internasjonal tea-
terfestival i Beograd. De er også nominert til årets 

”Gullsekken”. Selv har de økonomi til bare en egen 
produksjon årlig. Derfor blir det meste av innsatsen 
som co-produsenter. 

- Ved siden av produksjon turnerer vi med våre egne 
teaterstykker. Den kulturelle skolesekken, teaterfes-
tivaler, gjestespill i andre festivaler og lokalt har vi 
alltid et arrangement i forbindelse med julegranten-
ninga, sier Faye-Schjøll.

I tillegg til Figurteater Nordland huser Stamsund 
også Teater Nord og nylig har Andreas Eilertsen og 
Christina Grandos etablert seg i egne lokaler. Det hele 
toppes med Stamsund internasjonale teaterfestival i 
begynnelsen av juni.

- Rusler man gjennom Stamsund en tilfeldig høst- 
eller vinterkveld kan man oppleve at det spilles teater 
i fire lokaliteter. En noe absurd situasjon, sier Faye-
Schjøll.
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Forsmak
av vår....

CARDIGAN

29995

JEANS

29995

Amfi  Svolvær 
Tlf.:76 07 37 62

www.byoung.com
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Lofoten er overvintringssted for 
flere arktiske sjøfuglearter. Ved 
den isfrie og grunne kystlinja ved 
Laukvik og Gimsøy oppholder om 
lag 20 ulike arter seg på vinteren.

Vi har et spennende område for ornitologer. 
Både proffe og oss amatører. I tillegg til det 
rike mangfoldet av kystfugler, har vi i også en 

rekke hagespurver. Men det er de mer sjeldne artene 
av kystfugler som fascinerer. Flere arter kommer 
fra nordlige områder som Svaøbard og Sibir for å 
overvintre hos oss. Blant dem har vi gulnebblom og 
islom. Utstyrt med kikkert og tålmodighet kan man 
registrere en rekke arter på sjøen langs kystlinja, sier 
Franz Sortland.

Den mest spennende tiden er februar fram til april. 
Da har en rekke arter trukket til ”syden” i Lofoten 
for å overvintre. Det gode beite langs kysten tiltrek-
ker seg også oter, steinkobbe og sel. Toppen av antall 
sjøfugl skjer i mars. Men senere på våren er mangfol-
det av trekkfugl enda rikere. 

- I mai får vi en topp av trekkfugl. Da har man 
trekk både sør og nordover av en rekke arter som har 
mellomlanding i vårt område. Noen av trekkene går 
til Grønland, andre til Sibir og Svalbard. Da er vårt 
område et eldorado for en fugletitter. Tre til fem ulike 
arter gås kan observeres, sier Sortland.

Det er flere steder Sortland anbefaler for å observere 
sjøfugl.

- Vinjevika på Gimsøy, moloen i Laukvik, fugletår-
net på Hasselsand har jeg gjort mange observasjoner 
fra. Eggum har også et fantastisk rikt område med 
besøk av en rekke arter og i Nappstraumen likeså, 
sier Franz, som har tatt oss med på moloen i Laukvik. 
Ute på havet kan vi kan vi se ulike arter som dupper 
i vannskorpa. Og på og ved moloen er det en rekke 
umisskjennlige glidespor etter oter.

Islom er betydelig større enn lomen som hekker i vårt område.

Mangfoldig fugleliv

Vadere: fjæreplytt og gråhegre

Måkefugler: Svartbak, gråmåke, krykkje, samt 
noen tidlige slengere av fiskemåke og hettemåke. 
(Polarmåke /grønlandsmåke )

Ender: Stokkand, sjøorre, ærfugl, praktærfugl, 
siland, laksand , havelle .

Alkefugler: Teist, alkekonge, alke, lomvi, lunde.

Lommer: gulnebblom, islom, smålom.

Dykkere: gråstrupedykker, horndykker.

Spurvefugl: kråke, ravn

Rovfugler: havørn 

Svaner: Sangsvane 

Suler: Havsule fra medio mars.

I tillegg finnes sjøpattedyr som nise, steinkobbe, 
havert og oter.

Disse artene har Franz Sortland registrert 
fra moloen i Laukvik på vinteren.

Franz Sortland sjekker stadig det rike mangfoldet av sjøfugl som overvintrer ved Laukvik.

   Overraskende 
rikt fugleliv
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Billetter fås kjøpt på Servicetorget i Vågan kommune, billettautomaten i 

kulturhusets foajé og via; www.lofotenkulturhus.no

Stjerner og planeter, 
for et show!  
Bergens Tidende

Evolusjonerende 
festaften! 
Dagbladet

Lyngbø er en 
verbal juvel
Haugesunds Avis
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Søndag 18. april
kl. 19:00 • kr. 250/ barn kr. 180
Arrangør: Norges korforbund

ABBA – MED DAMER

Et prosjektkor på 70 damer fra 
regionen tar deg med tilbake til 
70-tallet og diskoens glanstid. 
Dette blir en skikkelig discokveld 
hvor damene står i fokus på scenen 
og Abbaperlene kommer på rekke 
og rad. 
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På programmet

Lofoten kulturhus fyller ett år og
feirer med ei verbal humorbombe!

Vi takker for året som har gått og inviterer 
til bursdagsfeiring med Dagfinn Lyngbø 
og hans evolusjonerende stand up show! 

Fredag 26. februar
kl. 18:00 • Barn kr. 180/ 
voksne, honnør, student kr. 120
Turnépremiere!

REDNINGSSKØYTA 
ELIAS

Bli med på ei spektakulær reise til 
Lunvik. Elias får i oppgave å 
bringe den nye lyspæra til Store-
Blink, men på veien møter han 
Hevert og dermed får historien en 
helt annen vending. 

«Det er en gjennomproff «Elias» 
som byr på reinspikka barnetea-
ter fra begynnelse til slutt.»
Rana Blad

Søndag 21. mars
kl. 19:00 • kr. 280/honnør kr. 225
Student kr. 225/ Familierabatt: 
2 voksne og inntil 3 barn kr. 560

ABSOLUTT OPERA 

Ledsaget av Forsvarets musikkorps 
Nord-Norge fremfører fire fremstå-
ende solister utdrag fra operalittera-
turens mest kjente verker. 

«Publikum kunne glede seg over en 
perlerad av udødelige operasvisker»
Fredriksstad Blad

Onsdag 17. mars
kl. 18:00 • kr. 175

OLE BRUMM – 
OG VENNENE HANS

 I Hundremeterskogen denne 
dagen møter Ole Brumm og Nasse 
Nøff et litt skummelt, veldig hop-
pende vesen de aldri har sett før. 
Og ikke nok med det, Tussi har 
mistet halen sin og den må vi jo 
også finne... 

Oslo Barneteater
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Søndag 9. mai • kl. 19:00 • kr. 395 

Denne gangen tar humorkongen for seg 
menneskets utvikling, temaet er Evolusjon. 
Aftenpostens anmelder lot seg begeistre og 
kaller showet for ”Humorens Big Bang”;
”På fem kvarter skanner han de 14 milliar-
dene år med omtrent like mange punchli-
nes, det går mer eller mindre i ett, man får 
ikke ledd fra seg før det kommer noe nytt 
å lattereksplodere av.”

For fullstendig program sjekk: lofotenkulturhus.no
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  Grasiøs 
ballerina

Nordlyset i måneskinn gir en spesiell effekt ved at 
husene blir lett opplyst. Alle foto: Theresa van Niev-
wenhoven, Polarlightcenter
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Hun viser seg kun når det er 
klart og mørkt på natthimme-
len. Grasiøst og trollsk lager 
hun sitt vakre spill i polarnatta. 
De beste og mest spektakulære 
møtene med henne gjør man i 
Laukvik.

Nordlyset fascinerer verden over. Japanere 
reiser langt for å se det. Og skuelystne fra 
hele Europa drar nordover for å bivåne 

dette fantastiske lysfenomenet, som tegner seg i 
bestemte perioder på natthimmelen. Men det skal 

helt klare forutsetninger til for at nordlyset utfører 
sine grasiøse dansetrinn på himmelen. 

Disse forutsetningene kan nederlandske Rob 
Stammes alt om. I snart tre år har han, sammen 
med fruen Theresa van Nieuenhoven, drevet Polar-
lightcenter i Laukvik.

Det gamle ungdomshuset i Laukvik er bygget om 
og fylt opp med avansert måleutstyr, som registre-
rer all aktivitet på sola. Også forandringer i jord-
magnetismen blir registrert. Og ved hjelp av data 
fra ulike værsatellitter kan Rob gi en god og sikker 
prognose for været de kommende døgn. Straks det 
forgår ballerinadans på natthimmelen får Rob, via 
sine mange instrumenter, beskjed om at akkurat nå 
er det nordlysaktivitet. 

Mulighetene for å kunne se nordlys avhenger 
først og fremst av aktiviteten på sola. Oppstår det 
en eksplosjon på sola går det tre dager før at den 
magnetiske gasstormen når jordas atmosfære. Det 
magnetiske møtet danner nordlys. Farge og rytme 
til nordlyset vil variere ut fra eksplosjonens styrke.

I tillegg må det nødvendigvis være klarvær. Og 
det må være passelig mørkt. I utgangspunktet kan 
man observere nordlyset fra slutten av august til 
ut april. Resten av året er det umulig å se eventuell 
nordlysaktivitet på grunn av de lyse sommernet-
tene i nord.

I mars går man inn i en svært aktiv nordlysmåned 
med de beste mulighetene til å se dette makeløse 
skuet på natthimmelen.

Solen er ikke død
Flere internasjonale forskere har de siste årene 
hevdet i ulike artikler at solen er død. Men det 
menes at det ikke finnes aktivitet på overflaten. 
Hadde dette vært tilfellet kunne man ha nærmet 
seg en ny liten istid. Men Rob smiler og slår fast at 
solen langt fra er død. 

- I fem seks år har det vært liten aktivitet. Uvan-
lig liten. Det er registrert få ”spot” de siste årene. 
Aktiviteten går normalt i 11 års syklus. Sist vi 
hadde et maksimum var i 2001. Men nå øker akti-
viteten. Og det betyr at solen ikke er død, sier Rob.

Han har besøk av en skoleklasse fra Vestbygd. 
Rob har plassert et stort teleskop utenfor, rettet 
mot solen. Solen blir prosjektert som en lysende 
runding mot et hvitt papir. 

- Her kan dere se en spot, sier Rob og peker på 
et lite felt bestående av små svarte prikker. Ut fra 
denne spotten vil det komme eksplosjoner av ulik 
styrke. Avhengig av posisjonen i forhold til jorden, 
vil disse gasseksplosjonene kunne treffe jordat-
mosfæren i løpet av tre til fire dager. Ut fra det kan 
jeg gi varsel om når det er størst mulighet å obser-
vere nordlyset, sier Rob.

All dataen han samler blir katalogisert og lagret. 
Det statistiske materialet viser at muligheten for 
å se nordlys fra Laukvik er flere ganger større enn 
fra Jokmokk, Kiruna eller Tromsø.

Nordlystur
Besøker man Polarlightcenter i Laukvik får man 
en halv times forelesning om nordlyset med påføl-
gende observasjon ute. De fleste hotellene i Vågan 
er med i en bussordning, hvor gjestene blir hentet 
på hotellet og fraktet til Laukvik de dagene mulig-
hetene for nordlys er størst. Denne muligheten er 
åpen for alle. 

- Vi ser helst at det er mer enn fire personer på en 
slik forelesning. Men det er bare å ta kontakt. Jeg 
vil ut fra de data jeg sitter med anbefale en kveld. 
I motsetning til andre observasjonssenter, bor vi i 
det samme bygget som vi jobber. Dermed er vi mer 
eller mindre på jobb og til stede hele tiden også 
helgene, sier Rob.

På sommeren er det midnattssolen som lokker 
publikum til Laukvik. Og da kan man kombinere 
denne opplevelsen med en forelesning om polarly-
set hos Rob illustrert med enestående foto tatt av 
Theresa.

- Etter besøket hos oss på Polarlightcenter tilbys 
kundene en oppfølging med SMS-varsel når mulig-
heten neste gang å se nordlyset på polarhimmelen 
er størst, sier Theresa.

Nordlyset er oftest grønt men kan 

vise seg i ulike fargespekter.

Skoleklasse fra Vestbygd studerer solas overflate på besøk hos Rob Stammes.

Det gamle festlokalet i Laukvik er bygd 

om til spennende Polarlightcenter

Theresa van Nievwenhoven og Rob Stammes har et spennende opplevelsestilbud i Laukvik
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Lofotkalender
en

1-7. marsUke 9

Legg inn i aktivitetskalenderen!

I begynnelsen av mars blir Ski Fo-
kus Lofoten arrangert for første 
gang. Kombinasjon av puddersnø 
i bratte fjellsider og skreifiske 
skal lokke til seg eventyrlystne 
fra fjær og nær.

Med base på Eliassen rorbuer på Hamnøy 
ankommer publikum et av de vakreste ste-
dene i landet. 

- Det blir ulike toppturer både fredag, lørdag og 
søndag med forskjellig vanskelighetsgrad. I stor grad 
er det ferdighetene til de påmeldte som avgjør. Så 
langt har vi fått påmeldinger både fra inn og utlan-

det. Jeg er en av eierne av Eliassen rorbuer og driver 
eventfirmaet Farout i Tromsø. Vi har en godt utbygd 
kundemasse som vi har henvendt oss til. På som-
meren har vi godt besøk på Hamnøy, dette prosjektet 
er et tiltak for å øke vinteraktiviteten. Vi setter også  
opp buss fra Tromsø for å frakte inn gjester, sier Eirik 
Bræin Gikling.  

I tillegg til de 
flere spennende 
topptur får 
gjestene møte 
to eventyrere 
som har besøkt 
to vidt forskjel-
lige utkanter av 
verden. Johan 
Wildhagen i 

varme og fuktige Peruanske Amazonas og Linda 
Bakken iskalde Mushamna på Svalbard.

Foredragene fra disse to dokumenteres med masse 
spennende bilder fra to så ulike verdener.

Toppturfestivalen selges som en pakkeløsning som 
inkluderer foredrag, måltider, transport til fjells og 
sosiale tilstelninger.

 Først i mars arrangeres Ski Fokus Lofoten på 
Hamnøy for første gang.

på vakre Hamnøy
Toppturfestival 

Dato Arena Sted Arrangement

3.-5. Nordnorsk Kunstners. Svolvær Lyduke 
4.-7.  Eliassen Rorbuer Hamnøy Ski Fokus Lofoten
Fre 5. Styrhuset Pub Svolvær Espen Askeladd
Lør 6. Præstengbrygga Kabelvåg Norges Bluesband
Lør 6. Lofoten kulturhus Svolvær Sindre Alsos med venner
Lør 6. Styrhuset Pub Svolvær Espen Askeladd
Søn 7. Lofoten turlag Leknes Skitur Sildpollen-Grønnfjell-Kvitind 
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Lofotkalender
en

8-14. marsUke 10

Legg inn i aktivitetskalenderen!

inntar kulturhuset
Hvitløksjentene

Lofoten kulturhus har et omfat-
tende og innholdsrikt program 
mot sommeren. De yngste får 
mange godbiter de kan glede seg 
over. Det gjør de voksne og.

Denne uken avsluttes med show av revygrup-
pen Great Garlic Girls som gjester Svolvær 
for første gang, siden de startet opp med sine 

dragshow for 30 år siden.
De første ti årene besto gruppa av Olav Klingen, 

Jonny Nymoen og Terje Schrøder. I 1982 måtte Klin-
gen avslutte sin karriere i gruppa etter en alvorlig 
bilulykke. Nå er den tredje av gruppas ”drag queens” 
Dean Erik Andersen.

Gruppa har opptrådt med dragshow i en rekke 
anledninger i både inn og utland. Dragshow er fore-
stillinger der menn har kledd seg som kvinner hvor 
de framfører kostyme-, dans- og musikknumre.

2010 blir det store Melodi Grand Prix året! Norge 
er vertsnasjon for den internasjonale Eurovision 
finalen, og ikke minst er det 50-års jubileum siden 
Norge deltok i Grand Prix for aller første gang med 
Nora Brockstedts og hennes uforglemmelig ”Voi Voi” 
i 1960. Dette skal feires, og det er ingen tvil om at 
Grand Prix feberen kommer til å stige i taket over 
hele landet!

Også Lofoten får sin perfekte oppladning når 
frem mot Eurovision finalen når Great Garlic Girls 
ankommer Lofoten kulturhus i Svolvær som et av 
spillestedene på sin storslåtte Norgesturné .

I Lofoten kulturhus presenterer de sitt nye show 
”Grand Prix fra A til Å” med hysteriske parodier 
hvor de tar for seg hele GP-historien. Her får publi-
kum møte mange kjente artister som Abba, Baccara, 
Carola, Gina G. samt norske bidrag som Nora Brok-
stedt, Bobbysocks, Aleksander Rybak og Jahn Teigen 
for å nevne noen.

Utover våren har Lofoten kulturhus en rekke spen-
nende gjester i storsalen. Allerede neste uke kommer 
Ole Brumm for å besøke de yngste lofotværingene og 
deretter går det slag i slag.

Søndag inntar Great Garlic Girls Lofoten kulturhus med sin 
elleville grand prix show. Foto: Charles Lloyd-Williams

Dato Arena Sted Arrangement

Ons 10. Lofoten kulturhus Svolvær Bente Børsums fortelling om sin mor
Fre 12. Molldøra Bar Svolvær Top Coat
Lør 13. Molldøra Bar Svolvær Top Coat
Søn 14. Familietur med isfiske Ballstad Kyllingdalen
Søn 14. Lofoten kulturhus Svolvær Great Garlic Girls
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Velkommen til 
Rica Hotel Svolvær

VM i Skreifiske 2010

Rica Hotel Svolvær ligger sentralt på en 
egen øy midt i havnen i Svolvær, 
Lofotens hovedstad. 

Et velegnet sted for rekreasjon, 
opplevelser, ferier samt for 
kurs og grupper.

Opplev natursafari, med mulighet 
for spekkhugger, havørn, 
midnattsol og Nordlys!

Vi har enda ledige rom i forbindelse med VM.

Egen VM-meny i Bauen restaurant.
Bauen bar er åpen.

Et av de største hotellene i Lofoten med 
146 dobbelt-/enkeltrom, totalt 280 senger. 

Egen pilkesuite der fiskelykken kan prøves 
gjennom et pilkehull i rommets gulv. 

60 rom med egen balkong og utsikt 
ut over Svolværs havn.
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Klar for spennende kurs 
eller høgskolestudie? 

Folkeuniversitetet Lofoten kan tilby:
• Journalistikk (30 sp) i samarbeid med høgskolen i Bodø, 
   oppstart 13. mars
• Powerpoint  oppstart 8. mars
• Bilfører 65+ kurs i svolvær 3. mars, og Leknes mars/ april
• Språkkurs: spansk, tysk, engelsk, russisk, kinesisk og italiensk.
• Datakurs for ”vettskremte” og på høyere nivå 
   – kan skreddersys etter behov!
• Nettstudier: Mesterutdanning, Datakortet og Båtførerprøven

Påmelding/ informasjon: 
Folkeuniversitetet Lofoten 
Tlf: 760 83 100
E-post: lofoten@fu.no  
Internett: www.fulofoten.no 

Kom gjerne innom oss i Skulbru-
gården for en uforpliktende prat.

Så rent… 
Så enkelt...

Cinderella forbrenningstoalett
Ideelt for hyttefelt, hus eller brakker.
Propan-utgave, trenger ikke strøm. Eller klassisk 220V 
utgave dersom du har strøm. Enkel i bruk. 
Trenger ikke vann, ingen tank ute eller inne. 
Ingen bark eller kjemikalier. Ingen vond lukt.

INGEN
STRØM

RENSLIGRE

KOMFORT

Se mer på www.cinderella.as : Produsert i Nord-Norge
Postboks 150, 8300 Svolvær, Tlf. 76068520 
www.lofoten-industri.no

SveisehusetSveisehusetSveisehuset
Leverandør av utstyr til fiskeri og industri

Autorisert forhandler for gass-utgaven – eneste i Lofoten.

Sjøgt. 6,  8300 Svolvær , Tlf. 76077900 , www.ni-hao.no

Kinesisk restaurant vis a vis 
Lofoten Kulturhus

- God kvalitet og hyggelig atmosfære
- Take-away

- Alle rettigheter

Hjertelig velkommen!!
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Lofotkalender
en

15-21. mars

Legg inn i aktivitetskalenderen!

Da det første VM ble arrangert 
i 1991 var det litt i underkant 
av 100 deltakere på VM-dagen 
lørdag. Rundt 60 deltakere 
fredag og i underkant av 50 på 
torsdag.

Nå er antall VM-deltakere opp mot 500. I 
tillegg ankommer like mange gjester fra 
fjær og nær som ikke deltar i konkur-

ransen, men er med på å sette sitt preg på bybildet 
og VM-festen.

Fiskekonkurransen torsdag er det slutt på, men 
fredag arrangeres Lofoten Cup. Deltakere fra 
mange nasjoner har vært med på å skape den fol-
kefesten VM i skreifiske er blitt til. Mens fiskerne 
jakter på skeien, pågår folkefesten på land. Byen 
syder av liv fra tidlig morgen til langt ut på natt. 

Restauranter og pubene har ulik underholdning 
og på VM arenaen Kjølelageret er det stinn brakke 
i flere timer før de første fiskerne kommer inn med 
fangstene til veiing.

Den største skreien som er landet i VM tok dan-
ske Jan Bisgaard i 1997 på 27,5 kilo. I tillegg til 
dansken har to svensker sikret seg VM-tittelen. 
Peter Enesund fra Kiruna i 2003 med en skrei på 
26 kilo og i 2006 vant Lars Letho også han fra 
Kiruna med en skrei på 19 kilo. Resten av vinnerne 
har vært norske og bare to fra Nord-Norge.

Til helgen er det ny folkefest. Også til dette VM 
står det et nytt hotell innflytningsklart, slik det 
har vært for vane de siste årene. 

Lofoten Suitehotell ligger ved Kaipromenaden 
på motsatt side av Thon Hotel Lofoten som åpnet 
dørene for sine gjester i fjor på samme tid. 

VM i skreifiske 20 år

Dato Arena Sted Arrangement

Ons 17. Lofoten kulturhus Svolvær Ole Brumm
Tors 18. Lofoten kulturhus Svolvær Silje Nergård
Tors 18. Senterstua Leknes Lofoten Rocks
Fre 19. Zakariasbrygga Skrova Ragnar & Co
Fre 19. Molldøra Bar Svolvær Top Coat
Fre 19. Præstengbrygga Kabelvåg  Graveyards
Fre 19. Figurteateret Stamsund Premiere ”Herr Mølsk”
Fre 19. Lofothallen  Leknes Lofoten Rocks 
Fre 19. Lofotcup Svolvær Fiskekonkurranse
Lør 20. Zakariasbrygga Skrova Ragnar & Co
Lør 20. Præstengbrygga Kabelvåg  Graveyards
Lør 20. Molldøra Bar Svolvær Top Coat
Lør 20. VM i Skreifiske Svolvær Internasjonal fiskekonkurranse
Søn 21. Lofoten turlag Hagskaret Skitur Rolvsford-Hagskaret
Søn 21. Lofoten kulturhus Svolvær Rikskonsertene – Absolutt Opera

En gruppe slovernerne landet både skrei og sei under VM i 2008. Foto: Knut Johansen.

VM-vinner i 2009 Kevin Wright fra Oslo blir intervjuet av fjernsyn etter rekordfisken på vel 21 kilo. Foto: Lise Fagerbakk

Under VM er det også plass til båter med historisk sus over seg.
Foto: Knut Johansen

«Skitt fiske» og god tur på havet hilser elever fra Svolvær skole 
under utror til Lofotcupen.

Uke 11
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Lofotkalender
en

22-28. mars

Legg inn i aktivitetskalenderen!

Fjellene i Lofoten gir masse luft under vingene,

Surfing på Eggum Beach er en av opplevelsene under Camp Lofoten. Alle Foto: Sverre Hjørnevik

Dato Arena Sted Arrangement

Ons 24. Lofoten kulturhus Svolvær Gammalgrass
24. - 28. Camp Lofoten Henningsvær Sport – ski og snowboard
26. - 28 Lofoten turlag Moskenes Helgetur til Munkebu
Tors 25. Lofoten kulturhus Svolvær Jekyll & Hyde crazy-komisk komedie
Lør 27. Præstengbrygga Kabelvåg  DJ Oddvar og DJ Skivebrems

Fra fjell til fjærstein
Det er ikke mange steder i verden 
man kan kjøre ski fra alpine fjell 
og helt ned til sjøkanten. Når man 
runder av skituren med surfing i 
Atlanterhavet på ettermiddagen 
blir det en unik opplevelse i ver-
densklasse.

I slutten av mars samles 150 entusiaster fra det 
Norske frikjøringsmiljøet i Henningsvær for nett-
opp å gjøre dette. Camp Lofoten arrangeres for 

fjerde gang. Deltakerne sammenligner gjerne mulig-
hetene i Lofoten med mer kjente turistmetropoler. 

- Opplevelsene i øyriket kan ta pusten fra noen og 
en hver. Lofoten er råere en Chamonix og mer ekso-
tisk en Galapogos, mener Fredrik Geelmuyden arran-
gør av Camp Lofoten.

Alt ligger til rette for store opplevelser, med et 
fullpakket aktivitetsprogram hver dag som omfatter 
guidede toppturer, surfing på legendariske Unstad 
Beach, havfiske, havkajakk og selvfølgelig sosialt 
program om kvelden med musikk, foredrag og kort-
reist økologisk mat fra Lofotens spiskammers.

Frikjøring i bratte lofotfjell fra topp til sjøkant.

uke 12
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Året er 900. Mørketiden kommer nærmere dag 
for dag, og solen forsvinner stadig tidligere. Det 
er stor bekymring blant høvdingens folk. Vil 
solen noen gang komme tilbake igjen? Høvd-
ingen og husfruen tilkaller Volven; her må det 
blotes til gudenes ære med ønske om lysere 
tider. Hva kan Volven se om fremtiden? 

Gildehallen er dekket for deg og dine gjester, 
maten er klar, bålet brenner og høvdingen 
venter.. .     Tilgjengelig i perioden 15. oktober - 15.april

                           Les mer på www.lofotr.no
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VINTERBLOT!
Opplev et ekte

VINTERBLOT!
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Håkon Kyllingmarkgate, 8300 Svolvær. Tlf. 76 07 58 55
Cato Salmi mob. 995 71 071 og Evald Engstad mob. 995 71 070
www.skandinaviskhoyfjellsutstyr.no

SVOLVÆR - OPPLEVELSESBYEN
Her finner du en mangfoldig handel
og et rikt kultur- / uteliv

Leverandør av kvalitetsutstyr til aktive mennesker...

LITT OM HVA VI HAR:

Bekledning fra bl.a.:
• Arc´teryx • Norrøna 
• RAB• Lowe Alpine 
• Bergans • Patagonia 
• The North Face • Härkila

Sko fra bl.a.:
• Asolo • Crispi • Scarpa

Ryggsekker fra bl.a.:
• Osprey • Arc´teryx • Haglöfs
• Lowe Alpine • Black Diamond

Skiutstyr fra bl.a.:
Black Diamond • Völkl 
• Fischer • Dynafit

• KLATREUTSTYR
• KAJAKKUTSTYR
• TURUTSTYR
og mye mye mer...

HHHHHHHHåååååååååååkkkkkkkkkkkk
CCCCCCCCCCaaaaaaaaatttttttttooooooo
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Velkommen til 
Norges første Skandinavisk 
Høyfjellsutstyrbutikk

VI LEVERER ALT I 
TOPPTURUTSTYR
• Ski • Bindinger • Sko 
• Teleskopstaver • Feller 
• Telemark • Randonné

Black Diamond
Rossignol
Völkl
Dynafit
Rottefella (NTN)
G 3
Scarpa
Crispi
Gipron
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Lofotkalender
en

29. mars- 4. apriLUke 13

Legg inn i aktivitetskalenderen!

Er man kjent i fjellheimen i Lofoten 
kan man oppleve unik natur med 
ski på beina. For de ukjente er det 
like mange muligheter.

Anders Alsvik på Svinøya Rorbuer i Svolvær 
arrangerer flere toppturer for små og store 
grupper. Sikkerheten settes i høysete, derfor er 

guidene godt skolerte og har solide lokalkunnskaper om 
fjellets farer og føreforhold. 

- Foruten egne lokale kjentmenn samarbeider vi med 
Nordnorsk Klatreskole når de ulike turene planlegges og 
gjennomføres. På noen av turene følger det guide med, 
mens andre turgåere får veiledning og anbefaling før de 
drar ut. Det betyr at de får tips om alternative ruter, og 
ikke minst anbefalinger om områder de må holde seg 
borte fra. Men det er slett ikke bare toppturer som gir 
stor opplevelse. Lofoten har et eventyrlig terreng for 
ordinære utflukter på vanlige turski, sier Alsvik.

Skiturene får det innhold som deltakerne mestrer. For 
noen kan en tur over fjellet i oppkjørte spor være heftig 
nok. Mens andre elsker å slite seg oppover fjellsiden med 
ski på ryggen, for siden å fryde seg over nedfarten. 

- Vi har 13 par komplette skipakker til utleie, med utvi-
det tilbud i flere størrelser av sko. I påsken arrangerer 
vi tre ulike opplevelser for lokalbefolkningen og våre 
gjester på anlegget. Langfredag kjører vi havsafari med 
rib. Lørdag er det fisketur på lofothavet og søndag guidet 
topptur på ski, sier Alsvik.

Dato Arena Sted Arrangement

Ons 31.  Skjærbrygga Stamsund Banana Airlines
April

Fre 2. Svinøya Rorbuer Svolvær Havsafari med rib
Lør 3. Svinøya Rorbuer Svolvær Fisketur på lofothavet
Søn 4. Svinøya Rorbuer Svolvær Guidet topptur på ski

Rundtind med utsikt mot Store og Lille Molla har en 

vakker utsikt og flott nedfart. Foto: Anders Alsvik

Lofoten et eldorado
med ski på beina

Nedkjøring fra toppskåla på 
Geitgaljen, med utsikt vestover 
mot Lakselva og mektige Him-
meltind i bakgrunn.
Foto: Olaf Haugaløkken
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Lofotkalender
en

5-11. aprilUke 14

Legg inn i aktivitetskalenderen!

Dato Arena Sted Arrangement

Man 5. Lofoten turlag Leknes Skitur Vedalsjord-Vardeheia
Lør 10. Fra skolen til torget Svolvær Torsketoget
Lør 10. Lofoteventyret Svolvær Åpning på torget
Lør 10. Lillemolla kulturhuset Svolvær Barnetime med Surmo og co.
Lør 10. Lofoten kulturhus Svolvær Jenny Jenssen og Arne Benoni

Vårens morsomste og
fargerikeste barnetog
Torsketoget til Svolvær barne- og 
ungdomsskole er på størrelse med 
det de skaper 17. mai, bare mer far-
gerikt og kreativt.

Toget som både hyller tosken og våren har pågått 
siden VM i skreifiske startet opp i 1991. Da var 
toget en hyllest til gjestene som kom til Svolvær 

for å jakte på den store skreien og gikk inn som en del av 
det ukelange arrangementet Lofoten ditt vintereventyr. 
Elevene fra Svolvær skole gjorde sitt til at VM som var 
i startfasen skulle bli en folkefest. De siste årene har 
elever og unger fra barnehager også utenfor Svolvær 
tilsluttet seg torsketoget. Nå er toget en av de aller 
største attraksjonene i forbindelse med Lofoteventyret 
som pågår denne uken. I år har skolens ledelse plassert 
avgangen til toget på lørdag. Da har mange flere mulig-
het til å få se dette fantastiske skuet, med en armada av 
små og store barn fra skoler og barnehager utkledd som 
feskekalla og fiskekjærringer. Toget starter ved skolen 
i Svolvær og tar seg ned til torget hvor det blir sang og 
underholdning.

Laupstad barnehage anført av 
Bjørnar med Andreas (tv) og Emma.

Sara Bendiksen fra Nordlys 

barnehage i Kabelvåg

Sørgående hurtigrute la seg ved Nordkaia slik at pas-
sasjerene kunne få med seg torsketoget på kvelden.

Ungene koser seg når de får gå i tog i fargerike klær. Sydvest og bart er alle fiskerne utstyrt med.
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VIC BREMNES AS Torget, Svolvær Tlf. 76 07 13 34 

Nyt kulturmangfoldet i Lofoten i vårens nyheter 
fra f.eks.: GANT, JEAN PAUL, MARIO CONTI 
eller vår nye leverandør LACOSTE.... Velkommen! 

EN KUL(TUR) KVELD 
BEGYNNER HOS VIC 

 

Nyt kulturmangfoldet i Lofoten i vårens nyheter 
fra f.eks.: GANT, JEAN PAUL, MARIO CONTI 
eller vår nye leverandør LACOSTE.... Velkommen! 

VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG OPPLEVELSE
PÅ BRYGGEKANTEN  I STAMSUND.

MIDDELHAVSAFTEN 
Fredag 26. mars!

En smaksopplevelse som du sent vil glemme! Vi gjentar vår årlige 
suksess og dekker en stor buffè med mer enn 50 ulike retter 

inspirert fra middelhavslandene. Kvelden avsluttes med levende 
musikk i puben. Kr. 495,- pp. Bordreservasjon.

BANANA AIRLINES
Onsdag 31. mars

spiller Banana Airlines. Start påska med en skikkelig fest 
på Skjærbrygga! Billetter kr. 250,- på Geirs platebar.

SKJÆRBRYGGAS RESTAURANT
A la carte torsdag-lørdag fra 1. mars. 

Lunsjservering mandag-lørdag. Stort kakebord hver lørdag.

Skjærbrygga – tlf. 760 54600
e-post firmapost@skjaerbrygga.no – www.skjaerbrygga.no
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Lofoten
Litt ditt i hele Lofoten

Svolvær Leknes

Leknes Svolvær Kabelvåg Leknes

Digermulen Laukvik Skrova Reine

Svolvær Leknes

-din egen butikk, Coop Lofoten
Postboks 574, 8301 Svolvær
Tlf. 76 06 85 80
2 % kjøpeutbytte – konkurransedyktige renter
Det er lønnsomt å være medlem I Coop Lofoten. Bli medlem du også.
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Norske havfiskere er
invitert til Å i midten av 
april for å jakte etter den 
store lofotskreien.

Vi ligger fantastisk til like ved Moske-
nesstraumen som er et av de rikeste 
fiskeområdene både vinter og sommer 

i Lofoten. Det er egentlig de utrolige fangstene 
på sommeren som satte oss på ideen om å lage 
et opplegg på vinteren, sier Ola Skjeseth, som 
er en av de nye eierne av Å robuer og som var 
initiativtaker for å få iverksatt suksesspro-
sjektet Lofoten Winter. Nå tar han grep på 
Å for også å få til attraktiv vinteraktivitet i 
Moskenes.

På sommeren er det i hovedsak utenlandske 
turister som kombinerer rorbuferie med leie av 
båt og fisketur.

- Det er mye diskusjon om fangstmengde i 
turistfiske. Men turistene slipper svært mye 
fisk tilbake i sjøen. De er ute etter trofeene. De 
store beistene som de kan posere sammen med 
for å bli fotografert. Og i sommer ble det tatt 
svært mange foto på Å av lykkelige og stolte 
fiskere, sier Skjeseth.

Den nye opplevelsen er gjort som en pakketur 

med overnatting i rorbu inkludert leie av båt. 
Så langt har 25 havfiskere meldt seg på.

- Anlegget disponerer 13 båter, hver på 26 
fot og utstyrt med påhengsmotor. Det blir 
fire deltakere i hver båt, som de selv fører. 
Ved siden av at båtene holder seg sammen og 
utgjør en del av sikkerheten, stiller vi med egen 
sikkerhetsbåt. Vi lager ikke noe konkurranse. 
Men internt har havfiskerne satt opp premi-
ering. Opplegget er basert på selvhusholdning 
i rorbuene, men vi har også et samarbeid med 
en lokal restaurant i Sørvågen, som vil ta mot 
våre gjester på kveldene, sier Skjeseth.

Tilbudet er ment å bli en årlig begivenhet 
som skal lokke flere havfiskere til Lofoten, som 
en forsmak på VM i skreifiske.

- Vi har plass til 40 deltakere. Neste år arran-
gerer vi Jakten på storskreien i forkant av VM. 
Det tror vi vil gi VM flere deltakere fra hav-
fiskemiljøet. For mange ønsker å være med på 
den store folkefesten i Svolvær og gjøre den til 
en finale på oppholdet, sier Skjeseth.

Fra midten av mai er det ny jakt på storhavet. 
Da er det storkveita det fokuseres på.

- Turistene er ikke så opptatt av mengde som 
de er av et trofe. I fjor sommer ble det en del 
trofe som ble festet til ulike kamera fra hele 
verden, sier Skjeseth.

Lofotkalender
en

12-18. aprilUke 15

Legg inn i aktivitetskalenderen!

Dato Arena Sted Arrangement

Tor 15 Lofoteventyret Svolvær Fiskesuppekonkurranse AMFI
Tor 15 Lillemolla kulturhuset Svolvær Konsert med Jan Gunnar Hoff
Tor 15 Lofoteventyret Svolvær Gudstjeneste under fiskehjell  
Tors 15. Å rorbuer Å Fiskekonkurranse
Fre 16. Å rorbuer Å Fiskekonkurranse
Fre 16. Præstengbrygga Kabelvåg  Jackie Leven
Fre 16. Styrhuset Pub Svolvær Big River
Fre 16. Lofoten kulturhus Svolvær Ingrid Olava
Lør 17. Å rorbuer Å Fiskekonkurranse
Lør 17.  Styrhuset Pub Svolvær Big River
Lør 17. Lofoten kulturhus Svolvær Ali Baba og de 40 røverne
Søn 18. Lofoten turlag Skjelfjord Fottur Skjellfjord-Nesheia
Søn 18. Lofoten kulturhus Svolvær Abba med damer- korprosjekt

    Jakten på
storskreien

Fra midten av mai og gjennom sommeren er det storkveita man jakter på med utror fra Å
Alle foto: Ola Skjeseth

Jakten etter storskreien utenfor Å tar til midt i april
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Lofotkalender
en

19-25. aprilUke 16

Legg inn i aktivitetskalenderen!

    Vårens vakreste
kulturelle eventyr
Basert på eventyret om Skjønnhe-
ten og udyret presenterer Vågan 
kulturskole i år en helhetlig musi-
kalsk historie.

Handlingen i årets musikal Beauty and the 
beasts følger langt på vei historien dette even-
tyret er bygd på. Vi har lagt i en del ekstra figu-

rer i skogen som blir en av plattformene vi oppholder oss 
i, sier kulturskolerektor Margaret Gates.

Johannes Winther Farstad og Lena Kvitvik er årets gjesteartister når kulturskolen inviterer til vårens vakreste kulturelle eventyr.

Dato Arena Sted Arrangement

Man 19. Å rorbuer Å Fiskekonkurranse
Tirs 20. Å rorbuer Å Fiskekonkurranse
Fre 23. Styrhuset Pub Svolvær Ove & Erlend
Fre 23. Lofoten kulturhus Svolvær Beauty and the beasts – musikal
Lør 24. Lofoten kulturhus Svolvær Beauty and the beasts – musikal
Lør 24.. Styrhuset Pub Svolvær Ove & Erlend
Søn 25 Lofoten turlag Fygle Historisk grilltur til Bårsund

Rektoren har 50 aktører på scenen. Mange av disse 
er debutanter som gleder seg enormt til forestil-
lingen. 

- Nesten halvparten av aktørene er for første gang 
med i den årlige musikalen. Og denne gang har 
vi hele 17 gutter med. Det er også hyggelig. De to 
gjesteartistene i år er Johannes Winther Farstad, 
som har fått permisjon fra jobben han gjør i Oslo, 
og Lena Kvitvik, som går på teaterhøyskolen. Gjes-
teartistene skaper den kontakt og nærhet vi ønsker 
tidligere elever skal ha til sin kulturskole, og det 
miljøet vi har etablert i kommunen, sier Gates.

I midten av februar, to måneder før forestillingene 
skal spilles i Lofoten kulturhus, var det allerede 
solgt om lag 250 billetter til de to forestillingene. 
De siste årene har kulturskolens musikaler solgt 
fulle hus, og blitt svært godt mottatt av publikum 
og lokal presse. 

Selv om hovedlinjene i historien om ”Beauty and 
the beasts” følges, har man tatt seg noen kunstne-
riske friheter.

Handlingen foregår på tre ulike arenaer. I slottet 
blir alt forhekset og prinsen blir til omskapt et udyr, 
og kan ikke slippe ut av trolldommen før han finner 
kjærligheten. Og det må skje før en vakker blomst 
visner og dør. 

I den skumle skogen har man plassert flere figurer 
enn det som tilhører manus i det opprinnelige styk-
ket. Disse figurene er kanskje litt skumle, men mest 
morsomme.

Den tredje scenen omhandler en rik familie som 
taper alt. De havner på landet i liten landsby hvor 
faren i huset forsøker å brødføde sine. Han roter seg 
bort i skogen og blir tatt til fange på slottet. Etter 
hvert bytter hans vakre datter plassen med ham. 
Hun forsøker å rømme, men får etter hvert slippe 
delvis fri. Da landsbyboerne samler seg for å drepe 
udyret vender den skjønne datteren tilbake til slot-
tet. Udyret blir skadet i kampene med landsbybo-
erne. Den livstruende skaden gjør at datteren feller 
tårer som faller ned på udyret. Tårene opphever 
trolldommen og kjærligheten seirer. 

Den vakre historien blir ledsaget av vakker 
musikk og sang fra 50 aktører på scenen, og om lag 
30 musikanter i orkestergrava. 

- Dette er første gang vi baserer musikalen på en 
helhetlig historie. Neste gang håper vi å kunne sette 
opp en hel musikal. Men det kreves veldig mye for-
arbeid og øvelse før vi kan være der, sier Gates.

Rektoren er litt overrasket at billettsalget allerede 
i februar har nådd slike mengder. Men hun kjenner 
til at det slett ikke bare er publikum fra Vågan som 
kjøper billett til den årlige musikalen. Publikum 
kommer også fra resten av Lofoten og sågar fra 
Vesterålen.
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Dagens Lunch
Kokkenes kreative 
lunchspesialiteter
Alle ukedager fra kl. 11-14

Dagens middag
Dagens smakfulle middagsretter
Alle ukedager fra kl. 14-18

Dagens familiemiddag
Dagens middag for 2 voksne og 2 barn. 
Inkl. kaffe til de voksne og is til barna.
Alle ukedager fra kl. 14-18

Lørdagskafè
En hyggelig lørdag med kake 
og kaffe. Lørdager fra kl. 11.

Søndagsbuffèt
Spennende retter fra sjø og land.
Søndager fra 14-17

Teatermeny
3-retters kulinarisk 
opplevelse. Alle dager med 
forestilling i kulturhuset

Litt for enhver smak…

Bordbestilling: tlf. 760 49 000

kr. 99,-

kr. 55,-

fra kr. 155,-

kr. 179,-

kr. 399,-

kr. 295,-

Amfi Svolvær I 8300 Svolvær 
Tlf: 76 07 59 23 I rodsand.amfi@libris.no

www.libris.no/rodsand

Lofotsenteret I 8370 Leknes 
Tlf: 76 05 50 70 I rodsand.leknes@libris.no

www.libris.no/rodsand

Nyheter i Top Model

Godt utvalg i pocket fra kr. 99,-

Bokliv er en bokhandelklubb

Bokliv-
medlemmer får 
opptil 80% rabatt.
Ingen forpliktelse, ingen avbestilling. 
Kun i butikk.
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Et imponerende byggverk tar nå form. 
Rett på torget og ytterst på kaikanten. 
Et komplett tilbud mellom fjell og hav. 
Midt i eventyret. Nyt livet i Lofothavn:  

Lofoten SuiteHotel | T: 476 70 100
høy standard på neste tur  

Restaurant Du Verden 
Norden Bar & Kjøkken | T: 760 77 099 
hos mesterkokk Berglund  

Bacalao Bar | T: 760 79 400 
tøff lunchbar og utested  

Delikatessen | T: 758 03 250 
delikatesser og trivelig kaffebar  

 Info-shop.no | Lofoten | T: 760 75 911 
bokhandel og kvalitets suvenirer     

Kringla Bakeri | T: 760 70 309 
bakerivarer og moderne cafe  

www.lofothavn.no

SVOLVÆR
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Lofotkalender
en

26.april- 2. maiUke 17

Legg inn i aktivitetskalenderen!

      Elijazzen for andre
gang på Hamnøy

Deilig mat, hyggelige folk og god 
musikk i vakre omgivelser. Arran-
gøren bruker samme rammebetin-
gelser som på fjorårets suksess.

I fjor var det stinn brakke på Eliassen Rorbuer da 
Elijazzen ble arrangert for første gang. Eliassen 
Rorbuer er Lofotens eldste rorbuanlegg. Anlegget 

ligger i ville og vakre Vest Lofoten på Hamnøy i Moske-
nes kommune. Nå er det tid for en ny runde med jazz og 
visemusikk i et av de vakreste rorbumiljøene i Lofoten. 

Om det ikke er vårens vakreste eventyr, så er det en 
flott anledning til å hilse våren velkommen akkurat nå i 
månedsskifte april-mai.

- Jeg har ikke kontraktene underskrevet. Men vi jobber 
med en del spennende navn både innen jazz og visekunst. 
Det er ingen tvil om at vi skal få til en like god atmos-
fære som vi skapte i fjor. Dette er et musikkarrangement 
for å slappe av. Sette seg tilbake i stolen å nyte tilværel-
sene i et spennende miljø. Jazzfesten skal være en hyl-
lest til den ville og vakre naturen i Lofoten, kulturen og 
engasjementet, energien og den spontane kreativiteten vi 
alle får av å være der, sier Eirik Bræin Gikling.

Dato Arena Sted Arrangement

Man 26. Lofoten kulturhus Svolvær Kunst – internasjonal komedie
Ons 28. Figurteateret Stamsund Steinar Raknes kvartett
Fre 30. Ul. Lysbøen Ramberg Da klokka klang
29.– 2.mai Eliassen Rorbuer Hamnøy Elijazzen

Eirik Bræin Gikling er klar for neste Elijazzen

I fjor skapteYoung og Hofseth den gode atmosfæren på Elijazzen. Begge foto: Kai Nikolaisen
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Lofotkalender
en

1. mai- 30. maiUKE 18-19-20-21

Legg inn i aktivitetskalenderen!

Er man nybegynner får man veiledning og guidet sikker tur.
Foto: Karin Petterson

Våren er tid for kajakkturer i et av 
de beste stedene i Europa å padle 
havkajakk.

Den engelske dagsavisen The Guardian, med et 
opplag på 380.000 har rangert Lofoten som 
syvende beste padlested i Europa.

Avisen skriver at ingen samling av Europas beste 
kajakkland er komplett dersom ikke Norge står på 
lista. Det ultimale stedet for kajakkpadling er Lofoten. 
Øygruppen består av fjell omkranset av skinnende blått 
hav hvor kajakkturer kan kombineres med klatring og 
fjellturer. Villmarka ligger rett rundt hjørnet, samtidig 
som sivilisasjonen bare er en håndstrekning unna, skri-
ver The Guardian.

Men også på vinteren får kajakkpadlerne storslåtte 
naturopplevelse, tett på elementene og i nesten i nærkon-

takt med et rikt dyreliv.
- Jeg har hatt kunder som synes Lofoten er så mye vil-

lere, vakrere med en ekstrem storslåtthet hvor man sam-
tidig kommer helt tett på opplevelsene enn noen andre 
steder. Samtid er stillheten i en kajakk en egen opple-
velse, sier daglig leder Jann H. Engstad i Lofoten kajakk.

Engstad sier det er to nivå på kajakkutøver. Det er 
nybegynner og de med erfaring som innehar «Våtkort». 
Det er eget sertifikat hvor det blir avlagt en prøve etter 
et to dagers kurs.

- Nybegynner kan delta på guidede turer. Her vil de få 
den nødvendige opplæringene som må til før man setter 
seg i kajakken. Men jeg er helt urokkelig når det gjelder 
utleie av kajakk. Det får kun de som har våtkort tilgang 
til, sier Engstad.

I Lofoten er det en rekke steder som gjør kajakkturene 
til unike opplevelser. Naturen skifter fra steile fjell som 
forsvinner rett ned i havet, til små frodige grønne viker, 

eller krittvike sandstrender. Engstad har hatt mange 
utrolig flotte naturopplevelser sammen med både nord-
menn og utlendinger.

- Kajakk gjør at man kommer ekstra nær sjødyr og 
fugler. Fra kort avstand har jeg sett oter leke seg i sjøen 
og nærkontakt med ørn. Det finnes mengder av sjøfugl 
langs hele kysten samt at mink og sel dukker jevnlig opp. 
Men det er ikke bare på våren og sommeren det er flott å 
padle. Også på vinteren blir man grepet av den storslåtte 
naturen og det rike dyrelivet. Mange kvier seg for å sette 
seg i en kajakk på vinteren. Men er man kledd riktig så 
er det like behagelig å padle langs kystlinja som å gå på 
ski eller truger i fjellet, mener Engstad.

Dato Arena Sted Arrangement

Mai
Lør 1. Lofoten turlag Kræmmervika Fjelltur Ballstad-Nonstind-Græna
Lør 1. Præstengbrygga Kabelvåg  Flere lokale band
Ons 5. Lofoten Turlag Uttakleiv Fjelltur til Veggen
Ons 5. Præstengbrygga Kabelvåg  Gail Lewis
Ons 12. Lofoten turlag Vestresand Fugletur til Sandøya
Ons 19. Lofoten turlag Leitebakken Fottur til Holandsmælen
21.24. Lofoten turlag Til Værøy Pinsetur til Værøy
21.-23 Codstock Henningsvær Festival- rock og blues konserter
Ons 26 Lofoten turlag Nappskaret Fjelltur Nappskaret-Mørkdalen
Søn 30 Lofoten turlag Moskenes Båttur til Ånstad med fjelltur

        Lofoten Europas
7. kajakkparadis

Har man kledd seg riktig vil kajakken gi deg storslått 
natur og fantastiske opplevelser også på vinteren.
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Hver kveld i vinterhalvåret får 
man mulighet til å kle seg i viking-
klær og delta passivt i rollespillet i 
gildehallen på Vikingmuseet.

Det går buss til høvdingsentret på Borg, som 
tar med seg passasjerer fra Hurtigruten på 
sør i Svolvær og på nord i Stamsund. Bussene 

går tilbake til henholdsvis Svolvær og Stamsund etter 
at forestillingen er over. Også lokale og besøkende i 
Lofoten kan benytte bussene eller ta seg til Vikingmu-
seet på egen hånd.

- De som melder seg på hele pakken med transport 
og forestillingen ”Hunting the light” får med seg en 
flott guidet opplevelse under bussreisen. De andre vil 
få en kort innføring når de ankommer, sier markeds-
sjef Ole-Martin Hammer.

Alle deltakerne får på seg klær fra vikingtiden og 
det blir servert mat samt gjennomført et rollespill, 
hvor tilhørerne blir engasjert både i sang og dans.

- Selvfølgelig er det lofotlam som står på menyen. 
Blotet var en gammel hedensk hyllest for at sola skulle 
snu. Også vikingene ventet på sola i mørketida og la 
ned mye innsats for at den skulle komme tilbake. Vi 
har fått svært gode tilbakemeldinger fra Hurtigruten 
på denne opplevelsen, som også passer utmerket for 
folk bosatt i Lofoten eller som gjester oss, sier Ham-
mer.

For mange hurtigrutepassasjerer har det hele toppet 
seg når de har kommet ut etter endt forestilling i klart 
vintervær med måneskinn og flagrende nordlys på 
himmelen. 

I tillegg til den daglige kveldsforestillingen har 
Vikingmuseet åpent hver søndag.

¬- 1. mai starter sommersesongen med åpent hver 
dag. Da håper jeg også vi har fått noen flere avkom 
i fjøset hvor vi har dyrene våre. I dag har vi ikke så 
mange. Besetningen omfatter hest, ku, villsvin og sau, 
sier Hammer.

På ekte vikingvis blir det stelt til fest med sang, dans, mat og drikke for å få sola til å snu. Foto: Ole-Martin Hammer

   Spennende teater 
på Vikingmuseet

Utvider kapasiteten

BBC lager film
Båtsesongen for vikningene på 
Borg får rekordtidlig sesong-
start.

I midten av mars sjøsettes vikingskipet ”Varg-
fotr” på Eggum. Sjøsettingen er en opplevelse 
i seg selv, men det er seilingen langs yttesia av 
Lofotveggen som skal filmes. Det er BBC som har 
bedt om å få i stand en slik begivenhet i Lofoten. 

Det engelske fjernsynsselskapet skal lage en serie 
om vikinger og da var det naturlig for dem å 
henvende seg til Lofoten får å få de mest spekta-
kulære kulissene. 

- For oss er det svært god markedsføring. I dag 
ligger det flere filmer på nettet som ulike fjern-
synsteam har laget fra Vikingmuseet. Utfordrin-
gen med så tidlig sesongstart tar vi selvfølgelig. 
Verdien for oss vil være svært stor, sier Ole-
Martin Hammer.

I mai starter arbeidet 
med ny vei til og parke-
ringsplass til Vikingmu-
seet.

På sommeren er kapasiteten til 
Vikingmuseet sprengt. I mai tar 
arbeidet til for å lage nytt og større 
inngangspart. Ny parkeringsplass for 
busser, som medfører at passasjerene 
kan gå fra bussen og rett inn i det 
nye anlegget. I berget mellom butik-
ken og gildehallen blir det laget en 
underjordisk arena som skal inneholde kinosal 
og aktivitetsrom. 

Den nye veien og parkeringsplassen skal stå 
ferdig til årets sommersesong, mens utvidelsen 
av anlegget skal være ferdig neste sommer.

Illustrasjon: Knut Gjernes arkitektkontor
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Smeden i Sund er inne i hektisk periode med forberedelsene til sommertrafikken.

En av de mest spennende kunst-
håndverkerne i Lofoten er Sme-
den i Sund. Arvtakeren etter 
gammelsmeden Hans Gjertsen har 
ført tradisjonene videre på frem-
ragende vis.

Tor Vegard Mørkved startet i lære hos smeden 
i 1987. Bare to år senere overtok han smia og 
tittelen fra Gjertsen, som fortsatt var aktivt til 

stede i smia fram til 2006 da han døde.
På sommeren besøker tusenvis av turistene smia og 

handler skarver og andre kunstprodukt som smeden 
lager til, gjerne mens kundene ser på. Og det er nett-
opp denne nærheten til smeden som gjør denne gamle 
smia så unik. 

I vinterhalvåret er ikke besøket så stort. Grunnen er 
nok at museet med alle de gamle motorene som putrer 
og går i sin taktfaste monotone dur er lukket.

- Det er ikke økonomi i å holde museet åpent på vin-
teren. Jeg skulle gjerne gjort det, men da må jeg bruke 
av egne midler for å få det til å gå rundt. Jeg har søkt 

om å få utvide smia på begge sider slik at publikum 
får bedre plass. Samtidig kan jeg ha en motor eller to 
i det nye bygget, slik at de får med seg en del av det vi 
viser fram i museet. I tillegg har jeg behov for en mer 
praktisk butikk, hvor jeg både kan stille ut og betjene 
kundene som ønsker å kjøpe det jeg lager. Det er leve-
brødet mitt, sier Tor Vegard.

I slutten av februar er han i full 
aktivitet i smia. Han smiler og 
synes dette er den beste tiden på 
året. Dagene blir lengre. Han liker 
energien sola gir. Tross at hans 
jobb for det meste består av en 
bøyd stilling over grua, som freser 
til ham når han vender emnene i 
ilden som han jobber med. 

Smeden holder på en ny utfor-
met skarv, som skal stå selv uten 
sokkel av rundstein. Arbeidet går 
i et forrykkende tempo. Emnet må 
bearbeides mens metallet gløder. 
Det bankes og hamres både med 
handmakt og ved hjelp av store 
enorme slagmaskiner. Det dundrer 

og smeller mens det glødende metallstykket får sin 
form.

Et fascinerende skue. Som man enten kan ta del i fra 
i mai når Smeden i sund starter sin sesong, eller stikke 
innom smia på vinteren. Fordi Tor Vegard er nesten 
alltid til stede.

    Smeden i Sund
alltid til stede

Smeden Tor-Vegard 
Mørkved har planene 
klare for utvidelse av 
kunstsmia i Sund.
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vb.no

VARME & BAD - NORGES LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET

Vi tar forbehold mot trykkfeil og endringer. Tilbudet gjelder fra 21.09.09 til 03.10.09 eller så langt lageret rekker. 
Utvalget kan variere fra forhandler til forhandler. Noen varer er bestillingsvarer, frakt kan komme i tillegg.

Fygleveien 53, 8370 Leknes
Tlf. 76 08 05 50

FRISK OPP...

..eller puss opp på badet?

Nå kr. 530,-
Grohe Eurosmart
ettgrepsarmatur 
m/kjede

Veil kr. 810,-

Besøk vår butikk på Fygle!
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Svolvær  |  HarStad  |  Sjøvegan  |  Setermoen  |  BardufoSS  |  finnSneS  |  tromSø  |  Skjervøy  |  StorSlett  |  alta  |  HammerfeSt

Tips: Prøv solbriller med styrke!

Se godt - og se godt ut!  
Også de spreke må beskytte øynene. Sjekk utvalget av  

kjente goggles, eller finn din sporty favoritt blant solbrillene!  


