PR
PROGRAM
OGRAM L
LØRDAG
ØRDAG 18. MAI
MAI
Matinék
konsert kl 13 – 15, Kaffé
é Breda /Sykehusbrygga hvis fint vær.
Fri entré
Ola Nordskar, Gunnar
Holtung og Aino
Aasland er alle
V
VA.
A.
medlemmer i HV
På fes
festivalens fø
første
konsert vil de presentere
egne og andres viser.
Visetolkningsseminar kl 16 – 18 med Sture Ekholm, Gamlehorten Gjestegård.

Inngang 100,- Medlemmer i HV
VA
A gratis. - Kun 50 plasser.
Påmelding k
ko.ottem@online.no.
o.ottem@online.no.
Den finlandssvenske skuespilleren, regissør og
visesangeren Sture gjester oss med en kort
innfføring i visetolkning. Sture har undervist ved
teaterhögskolarna i Malmö og Helsingfors. Han
har holdt og holder mengder aavv seminarer. På
seminaret hos HV
VA
A vil han med utgangspunkt i to
artisters fr
fremfføringer ffo
ormidle hvordan man som
artist tolker en vise, kommuniserer med publikum
og hva man kan arbeide med ffo
or å ffo
ormidle det
man ønsker.
PROGRAM SØNDAG 19. MAI
Matinékonsert kl 13 – 15, Gamlehorten Gjestegård. Ute hvis fint vær
Inngang voksne 100,- barn gratis

Ylva Mattisdotter Paalsgard ffra
ra
Horten, svenske H
Hjjalmar Östberg
og finlandssvenske Sture Ekkh
holm
presenterer viser og annet.

Konsert Bakkenteigen Kulturhus kl 18 – 21.
ennom HV
VA
A
Inngang 250,- Forhåndssalg på Rådhustorget og gjennom

Et kniippe lokale, norske og nordiske artister vil gjennom en maratonkonsert
fylle Bakkkkenteigen med viser og annet. Stanley Samuelsen (Færøyene/
Wem
emö (Sverige), KG Malm (Sverige) og Lars Martin Myhre
Danmark), Peter W
(Norge) er alle rutinerte artister. Fra Horten stiller Angel + og plateaktuelle
Knut Roppestad. I tillegg til disse herrer kommer også plateaktuelle Liv Kreken
(Norge) og Anna Wirsén (Sverige). Liv slapp sin kritikerroste Dim Sum plate
Ku
ulturverksted i ffeebruar 2013, mens Lars Martin Myhre har produpå Kirkeligg K
sert Annas plate som ble sluppet høsten 2012. Konfferansier Inger Jonsrud.
CD-salg i pausen.

Visenachpiel kl 22. Gamlehorten Gjestegård. Inngang 100,Nachpielet starter med en
Ramblin
n’ Rodgers konsert.
Deretter blir det viser og
annet ved lokale artister og
gjester som ennå ikkkke har
fåått spilt ffra
ra seg.

Her blir det god stemning og mange overraskelser.

Horten Viser og Annet har som ffor
ormål å skape en scene
bmiljø ffor
or visesangere og andre interesserte.
og et klubbmiljø
HV
VA ble stiffttet våren 2011.
Gjennom ffestiv
estivalen ”HV
HV
VA
A viser Nor
N den” ønsker vi å gi
Hortensffolk o
og tilreisende gode og nære konsertopplevelser.
Håndplukkede lokale og nordiske artister gleder
seg til å underholde, berøre og imponere.
m ffestiv
estivalen ønsker vi å fremme samarbeid
Gjennom
mellom amatører og profesjonelle visesangere i Norden.
Vi ønsker også å vise frem vår flotte by og dens fantastiske
17. mai feir
feiring.
-Jeg er stolt av å vvær
ærre frra
a Horten og jeg er stolt av å vvær
ærre leder avv vvår
år
unge klubb som skal arrranger
angerre sin første festivval
al.
Hege Bålsr
Bålsrød,
rø
ød, LLeder
eder
er i HV
HVA
VA
A

For spørsmål ang festivalen se www.hor
.ho tenviserogannet.no
eller kontakt anders@teigenekulturr.no

