Fyrfestivalen

Egersund 1. - 3. juni 2018
25 års jubileum

www.fyrfestivalen.no

Programmet
FREDAG 1.juni

Ankomst:
Registrering skjer ved ankomst
Egersund Arena.

Kl. 19.30-22.30

Fyrfestivalen 25 år.

Vi er stolte av å kunne innvitere til
Fyrfestivalen for 25. gang. Siden
oppstarten i 1994 har vi arangert
festivalen hvert år. Vår festival er
viktig for Eigersund kommune og
veldig synlig i bybildet. Festivalen
takker trofaste deltakergrupper
som støtter opp om festivalen.
Hva er Fyrfestivalen?
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.
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 nærmere 340 deltakere
og ledere fordelt på 16 deltakende
grupper. I tillegg var det mange
boliger som var med.
På festmiddagen om kvelden var vi
nærmere 400 tilstede.
Opptredener:
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 min.
pr. gruppe er vanlig.
Denne tida må holdes for at ikke
tidsrammene skal bli sprengt.
Overnatting:
Hotell/Motell/Hytter/Kulturskolen
er tilgjengelig for overnatting.
Se våre nettsider for mer info.
Merk at all påmelding til
overnattingsstedene går
gjennom festivalen.
Se internettsiden

www.fyrfestivalen.no

25 års Festforestilling
Egersund Arena.
I anledning at det er 25 gang vi
innviterer til Fyrfestival i Egersund
ønsker vi dere velkommen til en
storslått festforestilling i Egersund
Arena. Her vil det bli et spennende
og variert program. Kvelden
avsluttes med bespisning.

LØRDAG 2.juni
Kl. 11.00-15.00

Fyrfestivalen på 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.
Kl.15.00

Grilling på Torvet
Kl.19.00-23.00

Festmiddag med dans

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.
Jet Set spiller til dans og Egersund
Musikkorps står som vanlig for
matlaging og servering.

www.fyrfestivalen.no

Gå inn på våre hjemmesider for påmeldingsskjemaer.
www.fyrfestivalen.no
Påmeldingsfrist fredag 20. april 2018
Festivalavgiften er kr 750,- pr. deltaker
inkl. servering fredag kveld, grillmat, festmiddag og dans.
Kontaktinformasjon:
E-post: fyrfestivalen@eigersund.kommune.no
Tel.: Torunn Tunheim 454 47 339
Postadresse: Postboks 580 - 4379 Egersund
Kontakttelefon: Tlf. 51 46 81 40
Mobil 950 24 150 (Svein Tengesdal)
Mobil 454 47 339 (Torunn Tunheim)
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