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ONSDAG 28.7
KIBERG
14.00 - 17.00
Partisankonferanse på Partisanmuseet i
Kiberg
Innledende del er på Partisanmuseet. Etterpå møtes vi
på partisangravene på kirkegården i Kiberg hvor vi
forteller historier knyttet til de aktuelle personenes
graver.
For fullt program og deltakelse, ta kontakt med
Vardøhus museumsforening
(vardomf@gmail.com/93603889)

VARDØ
18.00
Offisiell åpning av fotoutstillingen:
"Vardø - Taibola" i Glasshuset
kafé, servering.

19.00
Åpningskonsert i Kultursalen
Offisiell åpning av årets festival.
Mikkelsen Orkester
Veronika Karlsen,
Ricky Bill & the Heelclickers
Utdeling av kulturprisen for 2020 v/ordfører Ørjan
Jensen

TORSDAG 29.7
9.30
Felles morgentrim med LHL Vardø
Perletur på Skagen, oppmøte ved Krutthuset.

11.00 - 18.00
Markedsplassen åpner.
Her finner du hoppeslott, kaféer, salgsboder.
Det blir underholdning i festivalområdet og det er
barneleker og barneaktiviteter tilgjengelig hele tiden.
Vi kommer tilbake med mer info nærmere festivalstart.

12.00
Konsert med Mikkelsen Orkester i Glasshuset,
Gratis entré

13.00
Foredrag med Ruben Oddekalv, konstituert
leder i Norges Miljøvernforbund
Står Finnmark i fare for å gjenta historien, hvor Finnmark
som landsdel blir ranet for unike naturresurser i form av
vindindustri på samme måte som man i sin tid ble og
egentlig fortsatt blir ranet for fiskeriressursene?

14.00 - 16.00
Gratis båttur for de minste.
Den lille redningsskøyta ELIAS er her.
Oppmøte på flytebrygga ved Infohuset.

15.00
Foredrag “Dyrk Varanger”
Hør den spennende historien om hvordan den frivillige
foreningen har fått opp et arktisk fellesskapsdrivhus av
gjenbruksmaterialer.

18.00
Åpen fiskeridebatt i Glasshuset i Vardø
1. Fiskeri har alltid vært lønnsomt!
2. Hvem skal få lov å høste av denne fornybare ressursen
3. Og hvordan kommer vi dit at kystsamfunnene kan ha
en anstendig inntekt på fiskeleveransen, også på høsten?
Vi legger opp til en bred debatt. I panelet vil man finne
representanter fra ulike sider av saken

FREDAG 30.7
9.30
Felles morgentrim med LHL Vardø - Perleturen
"Tusenårsstien i Vardø"
Oppmøte: Info bygget ved Vardø havn.

11.00 - 18.00
Markedsplassen åpner.
Her finner du hoppeslott, kaféer, salgsboder.
Det blir underholdning i festivalområdet og det er
barneleker og barneaktiviteter tilgjengelig hele tiden.
Vi kommer tilbake med mer info nærmere festivalstart.

11.00 - 14.00
Einar II: Velkommen til åpen båt. Båten ligger
ved flytebryggen på moloen, ved Vestervågen
Brygge. Store og små er velkommen.
Einar II er en motorskøyte på 41 fot bygd for havfiske
utenfor Vardø, den har status som «vernet skip»
gjennom Riksantikvaren.

12.00
Konsert med Mikkelsen Orkester i Glasshuset,
Gratis entré

12.00 - 16.00
Norsk-russisk pomorfiskeri-konferanse i
auditoriet på Vardø videregående skole.
Interaktive foredrag fra Arkhangelsk Pomorassosiasjon
og Vardø Pomorforening.
For fullt program og deltakelse, ta kontakt med
Vardø pomorforening (remi-st@online.no/90154429)

13.00 - 16.00 - gjentakende visninger
Pulse of a Place
Visning av kortfilmer fra norske og russiske kulturaktører
og kunstnere i nord. Kontinuerlige visninger fra kl. 13. Vi
byr på popcorn!
I Kultursalen

16.00
Samovarteateret: “Holding the Light”.
En 20 minutters gratis utendørsforestilling ved Taibolas
kunstverk “Fishermen”.

16.30
Bad i Arktis for miljøet, på stranden nedenfor
Engelsvika.
Arr: Vardø SV ønsker alle velkommen
Fiskesuppe til alle som bader

16.30
Digitalt møte med den russisk ortodokse kirken
i auditoriet på Vardø videregående skole.
Planene for Pomorkapellet i Vardø presenteres.

16.30 - 17.30
Mikkelsen orkester spiller og underholder på
Vardø sykehjem
19.00
Stand-up show i Kultursalen
Arnt Hjalmar “Born to be trygda” - CC 275
Billetter på ticketco.no
Kafé med servering fra kl 18.00

LØRDAG 31.7
11.00 - 18.00
Markedsplassen åpner.
Her finner du hoppeslott, kaféer, salgsboder.
Det blir underholdning i festivalområdet og det er
barneleker og barneaktiviteter tilgjengelig hele tiden.
Vi kommer tilbake med mer info nærmere festivalstart.

12.00 - 15.00
Pomorkafé på pomormuseets kaianlegg,
Mikkelsen Orkester underholder.
12.00 - 15.00
Sommer-Yukigassen. Etter 2 år med avlyst
festival, får vi endelig en smak av Yukigassen
og “Golden glove” konkurranse igjen på
Festningsområdet
Mer info og mulighet for påmelding kommer snart.

15.00
Underholdning og blomsterseremoni i
festivalområdet.
V/ordfører Ørjan Jensen

15.30
Seremoni på Pomorkorset hvor vi slår på
vennskapsklokka og deler ut
Pomorpilgrimsmedaljer.
Samlet avgang fra Flerbrukhuset.

16.00
Samovarteateret: “Holding the Light”.
En 20 minutters gratis utendørsforestilling ved Taibolas
kunstverk “Fishermen”.

19.00
“Moillrock” konsert, oppvarmingsband “Sylfrekt
Orkester”.
Gjør dere klare til ikke bare en, men to
konsertopplevelser på en og samme kveld og
billett. Konsertene kjøres i Kultursalen med
ståplasser etter gjeldende smittevernregler.
Billetter på ticketco.no
Kafeen med servering åpner kl 18.00

SØNDAG 1.8
KIBERG
9.00
Kafeén på Grendehuset åpner
10.00 -12.00
Pomormarsjen
Påmelding og start Pomormarsjen.
2 distanser: 5 og 10 kilometer.
Pomormarsjen fyller 30 år og det er
underholdning i løypa og ved målgang.
Påmeldingsavgift:
kr 60 for voksne og kr 30 for barn.
Arrangør IL Domen, disker opp med kafé (vipps og kort)
Pomorfestivalen avsluttes i Kiberg etter marsjen.

9.00 - 18.00
Partisanmuseet i Kiberg er åpent
VARDØ
12.00 - 17.00
Pomormuseet i Vardø er åpent
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ONSDAG 28.7
KIBERG
11.00 - 16.00
Partisankonferanse på Partisanmuseet i
Kiberg
Innledende del er på Partisanmuseet. Etterpå møtes vi
på partisangravene på kirkegården i Vardø hvor vi
forteller historier knyttet til de aktuelle personenes
graver.
For fullt program og deltakelse, ta kontakt med
Vardøhus museumsforening
(vardomf@gmail.com/93603889)

VARDØ
18.00
Offisiell åpning av fotoutstillingen:
"Vardø - Taibola" i Glasshuset
kafé, servering.

19.00
Åpningskonsert i Kultursalen
Offisiell åpning av årets festival.
Mikkelsen Orkester, Veronika Karlsen, Bjørn Sigurd &
Gjengen
Åpningstaler
Utdeling av kulturprisen for 2020 v/ordfører Ørjan
Jensen

TORSDAG 29.7
9.30
Felles morgentrim med LHL Vardø
Perletur på Skagen, oppmøte ved Krutthuset.

11.00 - 18.00
Markedsplassen åpner.
Her finner du hoppeslott, kaféer, salgsboder.
Det blir underholdning i festivalområdet og det er
barneleker og barneaktiviteter tilgjengelig hele tiden.
Vi kommer tilbake med mer info nærmere festivalstart.

12.00
Konsert med Mikkelsen Orkester i Glasshuset,
Gratis entré

13.00
Vil bli annonsert
14.00 - 16.00
Gratis båttur for de minste.
Den lille redningsskøyta ELIAS er her.
Oppmøte på flytebrygga ved Infohuset.

15.00
Foredrag “Dyrk Varanger”
Hør den spennende historien om hvordan den frivillige
foreningen har fått opp et arktisk fellesskapsdrivhus av
gjenbruksmaterialer.

18.00
Åpen fiskeridebatt i Glasshuset i Vardø
1. Fiskeri har alltid vært lønnsomt!
2. Hvem skal få lov å høste av denne fornybare ressursen
3. Og hvordan kommer vi dit at kystsamfunnene kan ha
en anstendig inntekt på fiskeleveransen, også på høsten?

Vi legger opp til en bred debatt. I panelet vil
man finne representanter fra ulike sider av
saken

FREDAG 30.7
9.30
Felles morgentrim med LHL Vardø - Perleturen
"Tusenårsstien i Vardø"
Oppmøte: Info bygget ved Vardø havn.

11.00 - 18.00
Markedsplassen åpner.
Her finner du hoppeslott, kaféer, salgsboder.
Det blir underholdning i festivalområdet og det er
barneleker og barneaktiviteter tilgjengelig hele tiden.
Vi kommer tilbake med mer info nærmere festivalstart.

11.00 - 14.00
Einar II: Velkommen til åpen båt. Båten ligger
ved flytebryggen på moloen, ved Vestervågen
Brygge. Store og små er velkommen.
Einar II er en motorskøyte på 41 fot bygd for havfiske
utenfor Vardø, den har status som «vernet skip»
gjennom Riksantikvaren.

12.00
Konsert med Mikkelsen Orkester i Glasshuset,
Gratis entré

12.00 - 15.10
Norsk-russisk pomorfiskeri-konferanse i
auditoriet på Vardø videregående skole.
Interaktive foredrag fra Arkhangelsk Pomorassosiasjon
og Vardø Pomorforening.
Det historiske temaet er pomorers rett til å fiske i Norge.
Og norske pomorers rett til å fiske på det som i dag er
russisk territorialfarvann.
For fullt program og deltakelse, ta kontakt med
Vardø pomorforening (remi-st@online.no/90154429)

14.00
Vil bli annonsert

12.00 - 15.00
Pomorkafé på pomormuseets kaianlegg,
Mikkelsen Orkester underholder
13.00 - 15.00
Sommer-Yukigassen. Etter 2 år med avlyst
festival, får vi endelig en smak av Yukigassen
og “Golden glove” konkurranse igjen på
Festningsområdet
Mer info og mulighet for påmelding kommer snart.

15.00
Digitalt møte med den russisk ortodokse kirken
på Flerbrukshuset.
Med påfølgende seremoni på Pomorkorset hvor vi slår
på "vennskapsklokka" og deler ut Pomorpilgrimsmedaljer.
Samlet avgang fra Flerbrukshuset

16.00
Samovarteateret: “Holding the light”.
En 20 minutters gratis utendørsforestilling ved Taibolas
kunstverk “Fishermen”.

18.00
Markedsplassen stenger
19.00
“Moillrock” konsert, oppvarmingsband “Sylfrekt
Orkester”.
Gjør dere klare til ikke bare en, men to
konsertopplevelser på en og samme kveld og
billett. Konsertene kjøres i Kultursalen med
ståplasser etter gjeldende smittevernregler.
Billetter på ticketco.no
Kafeen med servering åpner kl 18.00

16.00
Samovarteateret: “Holding the light”.

SØNDAG 1.8

En 20 minutters gratis utendørsforestilling ved Taibolas
kunstverk “Fishermen”.

16.30
Bad i Arktis for miljøet, på stranden nedenfor
Engelsvika.
Arr: Vardø SV ønsker alle velkommen
Fiskesuppe til alle som bader

16.30 - 17.30
Mikkelsen orkester spiller og underholder på
Vardø sykehjem
19.00
Stand-up show
Arnt Hjalmar “Born to be trygda” - CC 275
Billetter på ticketco.no
Kafeen med servering åpner kl 18.00

LØRDAG 31.7
11.00 - 18.00
Markedsplassen åpner.
Her finner du hoppeslott, kaféer, salgsboder.
Det blir underholdning i festivalområdet og det er
barneleker og barneaktiviteter tilgjengelig hele tiden.
Vi kommer tilbake med mer info nærmere festivalstart.

KIBERG
9.00
Kafeén åpner
10.00 -12.00
Pomormarsjen
Påmelding og start Pomormarsjen.
2 distanser: 5 og 10 kilometer.
Pomormarsjen fyller 30 år og det er
underholdning i løypa og ved målgang.
Påmeldingsavgift:
kr 60 for voksne og kr 30 for barn.
Arrangør IL Domen, disker opp med kafé (vipps og kort)
Pomorfestivalen avsluttes i Kiberg etter marsjen.

9.00 - 18.00
Partisanmuseet i Kiberg er åpent
VARDØ
12.00 - 17.00
Pomormuseet i Vardø er åpent
(Brodtkorbsjåene)

