Påmelding Fyrfestivalen 2013
Gruppenavn:
Kontaktperson:
Adresse:
Telefon:

E-post:

31. mai -1. juni

Antall påmeldte (brukere og ledere)

2013

Ønsker overnatting hotell / motell:
Ønsker overnatting hytter:

www.fyrfestivalen.no

Ønsker overnatting Kulturskolen:
Fredag / Lørdag

Lørdag / Søndag

Fredag / Søndag

Sted:
Navn:

Påmeldingsfrist onsdag 24. april 2013
Festivalavgiften er kr 700,- pr. deltaker
inkl. servering fredag kveld, grillmat, festmiddag og dans.
Sendes til:
FYRFESTIVALEN 2013
Postboks 580 - 4379 Egersund
Tlf. 51 46 81 40  Faks 51 46 81 41
Mobil 950 24 150 (Svein Tengesdal)
Mobil 454 47 339 (Torunn Tunheim)
e-mail: fyrfestivalen@eigersund.kommune.no
www.fuglseth.no

Samarbeidspartnere:
EIGERSUND
KOMMUNE
ROGALAND
FYLKLESKOMMUNE

Velkommen til den
20. fyrfestivalen 2013
Vi er glade for å kunne ønske velkommen til
20 års jubileum for festivalen. Det hele
startet i Egersund i 1994 med litt over
100 deltakere. De siste årene har vi vært
nærmere 400 deltakere. Flere av deltakerne
har vært med mange ganger. Noe som viser
at de trives på festivalen.

Opptredener:

Velkommen til EGERSUND!

Alle deltakerne som ønsker det får opptre
med sine grupper under torgkonsertene.
Hvor lang tid det blir til disposisjon,
avhenger litt av antall påmeldte.
Men 10-15 minutter pr. gruppe er vanlig.
Denne tida må holdes for at ikke tidsrammene skal bli sprengt.

Hva er Fyrfestivalen ?

Overnatting:

Fyrfestivalen er en kulturfestival for utviklingshemmede som danser, spiller musikk, driver
teater eller andre kulturelle aktiviteter.
En festival hvor deltakere og ledere kan være
seg selv i arrangementer som er tilrettelagt
målgruppen.

Hotell / Motell / Hytter / Kulturskolen

Festivalen er også åpen for boliger / fritidsgrupper m.m.
Vi er glade for at Rogaland fylkeskommune
og Eigersund kommune støtter festivalen
økonomisk.
I fjor var vi over 350 deltakere og
ledere fordelt på 18 deltakende
grupper. I tillegg var det mange
boliger som var med.
På festmiddagen på kvelden var vi
nærmere 390 til stede.
Egersund ligger lett tilgjengelig med
tog og bil, ca. 1 time fra Stavanger.

All bestilling går gjennom festivalen. Merk
at betaling skjer direkte til overnattingstedet.
Grand Hotell (sentrum)
Bens cafe og motell (12 km fra sentrum)
Haugen Camping
Steinsnes Camping
Kulturskolen-flatseng
Se internettsiden www.fyrfestivalen.no
for priser.

Litt om programmet:
FREDAG 31. mai
Ankomst: Registrering skjer ved ankomst i Byteltet. (midt i sentrum)

Kulturkveld i byteltet kl. 19.00
1. del: 19.00-20.30
Deltakende grupper og lokale sang og musikk
innslag.
I pausen blir det servering av koldttallerken før :
2.del: 21.00-23.00

Frode Alnæs med band
LØRDAG 1. juni
Fyrfestivalen inntar torvet
Lørdag morgen er det tid for et av festivalens høydepunkt. Som i fjor samler vi alle
aktørene på torvet. Her rigger vi til med
scene, sitteplasser og satser på å lage en
kjempeopplevelse sammen med byens
innbyggere. Blir det mange grupper har vi
også gågaten som spille- og dansearena.

Grillmat blir servert
ca. kl. 15.00
Festmiddag
med dans kl.19.00
En av våre faste tradisjoner som vi ikke kan gå glipp
av er festmiddagen med dans i Hålå.
Her har vi vært bortimot 460 gjester.
Egersund Musikkorps står for matlaging og servering. Etter middagen blir det dans.
Vårt faste orkester Jet Set spiller fengende og god
dansemusikk.

