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NORDATLANTISK 

HAVNEKULTURFESTIVAL 

2019

MED FÆRØSK FORTEGN
23. - 26 MAJ 

Nordatlantisk Hus fejrer 100 året for det færøske 
flag, Merkið, med besøg af otte historiske, færøske 
sejlskibe og færøsk roregatta, udstillinger, koncerter 
og mange oplevelser både i huset og på skibene.

Vi tyvstarter allerede torsdag den 23. maj - dagen før 
den officielle åbning af havnekulturfestivalen. Hvor du 
kan komme og tage imod de færøske sejlskibe, når de 
ankommer til Odense havn, og komme ombord.

Det bliver fire dage med fuldt fokus på alt færøsk.  
Så kom og bliv klogere på øriget i Atlanten. 

Programmet opdateres løbende, hold dig orienteret 
om alt det, der skal ske på: www.nordatlantiskhus.dk
(Der tages forbehold for evt. ændringer i programmet)

NORDATLANTISK 

HAVNEKULTURFESTIVAL 2019

MED FÆRØSK FORTEGN

23. - 26 MAJ 

Arrangørerer og sponsorer: 
Flaggsigling 2019 
Bank Nordik 
Klaksvik Kommune
Frigglauget
Den Færøske Forening på Fyn
Nordatlantisk Hus

Nordatlantisk Hus – et hus fyldt med oplevelser
BUTIK – RESTAURANT – KULTUR
www. nordatlantiskhus.dk  

SØNDAG DEN 26. MAJ

11.00 - 16.00
Udstilling: Føroyska ljósið - Færøsk lys med de færøske kunstnere  
Øssur Mohr og  Amariel Norðoy i Nordatlantisk Hus (Udstillingen 
kan ses frem til 28. juli)

11.00 - 16.00 
Udstilling: Den færøske robåd (2. sal i Nordatlantisk Hus)

11.00 - 16.00 
Besøg Butik Nordatlanten og de færøske salgs og  
informationsboder i Nordatlantisk Hus.

13.00  
Nordatlantisk kor underholder i Nordatlantisk Hus.

13.00 - 16.00
Åbent skib - kom ombord på et gammelt, færøsk sejlskib og få ople-
velser og information.

14.00 
Den færøske musiker Sámal Ravnsfjall spiller blues på terassen ved 
Nordatlantisk Hus

17.00
Vær med til at tager afsked med syv historiske, færøske  
sejlskibe,  når de sejler ud af Odense Havn fra Nordatlantisk Hus.

Amarie Norðoy

Jacob Haugaard

Færøsk kædedans

Skattejagt



TORSDAG DEN 23. MAJ

15.30
Åbning af udstillingen, Føroyska ljósið - Færøsk lys med de færøske 
kunstnere Øssur Mohr og Amariel Norðoy.  Udstillingen åbnes af Jóg-
van Skorheim borgmester i Odenses venskabsby Klaksvík. Underhold-
ning med de færøske musikkere Anna Marie Olsen og Bjarki Meitil. 

16:30 
Klaksvík i fokus  
Jógvan Skorheim borgmester i Klaksvík orienterer om Klaksvík og 
om studie og jobmuligheder i byen. (konferencelokalet 1. sal)

17.30  
Vi gør klar til at modtage syv historiske, færøske sejlskibe, når de  
ankommer til Odense Havn og Nordatlantisk Hus, med flag og musik 
med Odense Pigegarde. 

18.00 
De færøske sejlskibe ankommer til Odense Havn og Nordatlantisk 
Hus.  Velkomst:  Jógvan Skorheim borgmester i Klaksvík og By og  
kulturrådmand i Odense Jane Jegind.

19.00 
Åbent skib - kom ombord på et gammelt, færøsk sejlskib og få 
oplevelser og information.

20.00 
Den færøske musiker Sámal Ravnsfjall synger og spiller blues på 
terrassen ved Nordatlantisk Hus.

FREDAG DEN 24. MAJ
9.30 -12.30
Kom ombord på et gammelt færøsk sejlskib:  
Åbent skib for skoler og institutioner i Odense efter aftale med Nordat-
lantisk Hus. 

11.00 - 19.00
Udstilling: Føroyska ljósið - Færøsk lys, med de færøske kunstnere  
Øssur Mohr og Amariel Norðoy i Nordatlantisk Hus (Udstillingen kan 
ses frem til 28. juli)

13.00 - 19.00 
Besøg Butik Nordatlanten og de færøske salgs og  
informationsboder i Nordatlantisk Hus.

14.00 - 19.00
Åbent skib - kom ombord på et gammelt, færøsk sejlskib og få  
oplevelser og information.

14.00 
Den færøske musiker Sámal Ravnsfjall synger og spiller blues og  
færøsk musik på terrassen ved Nordatlantisk Hus.

15.00
Gratis smagsprøver på færøske produkter ombord på et af de  
færøske skibe.

15.00 
Den færøske musiker Stanley Samuelsen spiller og synger færøsk  
musik på terrassen ved Nordatlantisk Hus.

16.00 - 19.00 
Udstilling: Den færøske robåd (2. sal i Nordatlantisk Hus)

16.00
Det grønlandske kor, Umiaq, underholder i Nordatlantisk Hus

16:00 
De færøske skibsmusikanter spiller færøsk sømandsmusik på dækket af 
sejlskibene

16.30 - 17.30
Klaksvík i fokus  
Jógvan Skorheim borgmester i Klaksvík orienterer om Klaksvík og om 
studie og jobmuligheder i byen. (konferencelokalet 1. sal)

17.00 - 18.00
Skattejagt på et færøsk sejlskib for børn i alderen 6-10 år. 

20.00 
De færøske Skibsmusikanterne spiller færøsk musik på dækket. af  
sejlskibene 

Nordatlantisk Hus - Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense C

Sámal Ravnsfjall

Øssur Mohr

LØRDAG DEN 25. MAJ
10.00 - 18.00
Besøg den færøske madbod: Færøske fristelser. 

11.00 - 18.00
Udstilling: Føroyska ljósið - Færøsk lys med de færøske kunstnere  
Øssur Mohr og  Amariel Norðoy i Nordatlantisk Hus (Udstillingen kan 
ses frem til 28. juli)

11.00 - 18.00 
Udstilling: Den færøske robåd (2. sal i Nordatlantisk Hus)

11.00 - 18.00 
Besøg Butik Nordatlanten og de færøske salgs og  
informationsboder i Nordatlantisk Hus.

12.00 - 19.00
Åbent skib - kom ombord på et gammelt, færøsk sejlskib og få  
oplevelser og information.

13.00  
Den færøske musikker Sámal Ravnsfjall synger og spiller blues og  
færøsk musik på dækket. af et af sejlskibene.

14.45 - 15.45
Skattejagt på et færøsk sejlskib for børn i alderen 6-10 år.

14.00  
Musikeren Martin Rude spiller på den store scene ved  
Nordatlantisk Hus.

14.00 - 17.00
DM i færøsk kaproning ved Østre Kaj. 

15.00
De færøske skibsmusikanterne spiller sømandsmusik på 
dækket af sejlskibene.

16.00
Den grønlandske musikker Rasmus Lyberth spiller på den  
store scene ved Nordatlantisk Hus.

17.30 - 18.30 
Færøsk kaproning i enkeltstart:  Rundt om Byens Ø

19.00 
Den dansk-færøske musiker og kommiker Jacob Haugaard 
optræder på den store scene ved Nordatlantisk Hus

20.00 
Den færøske musiker Sámal Ravnsfjall synger og spiller blues  
på sejlskibsdækket.

20.00 
Bandet Tusmørkejuvel spiller på den store scene ved  
Nordatlantisk Hus

20.30 
De færøske skibsmusikanterne spiller på dækket af  
sejlskibene

21.30
Det færøske rock band Hamradun spiller på den store scene 
ved Nordatlantisk HusFærøsk kaproning


