TORSDAG D. 31. MAJ 2018
18.00:	Folkekøkken og optakt til festival. (Menu betales i baren) Nyt i år.
19.30:
Festival åbningskoncert i Ejdrup Kirke, Ejdrupvej 50, 9240 Nibe.
Nakaira og La Mano Ajena. Efter koncerten i Ejdrup Kirke
underholder Aalborg danse- og spillemandslaug på kroen.

www.degngrafisk.dk

FESTIVALPROGRAMMET 2018

Halkær
kro

FREDAG D. 1. JUNI 2018
17.00:
Billetsalg og udlevering af festivalarmbånd ved salen.
18.00:
Aftenmenu.
20.00:	Koncerter: Kvonn / Nakaira / JPP - natbal ved Kvonn.
Efter natbal (ca. 00.00): Nattevandring med Preben Drastrup.
LØRDAG D. 2. JUNI 2018
09.00:
Morgensang.
10.00:	Mark & naturvandring ved Per Kølster
(formand for Økologisk Landsforening) og Eskil Romme.
12.00:
Cirkus for børn i teltet.
12.00-14.00: Sildeboden er åben.
12.30-13.30: ROD giver koncert i salen.
13.30-15.00: Sydeuropæisk danse workshop (siciliansk og græsk) i salen.
15.00-16.30: Per Kølster debatterer økologi, samfund og næringsstoffer
til låns på 1.sal.
17.00-18.00:	Whiskysmagning på 1.sal. Udsøgte og unikke whiskyer ved
Lenka Nádvorníkov. Billetsalg i barene.
18.00:
Festivalmenu.
18.30:
Billetsalg i salen.
20.00:	Koncerter: Ian Carr og Kris Drever / La Mano Ajena /
Le Vent du Nord - natbal ved JPP.
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SØNDAG D. 3. JUNI 2018
11.00-13.00:	Festivalafslutning: Le Vent du Nord / Ian Carr & Kris Drever /
Kvonn / Nakaira / La Mano Ajena.
13.00:
Frokostbuffet i krostuen.

NAKAIRA (SICILIEN)
KVONN (FÆRØERNE)
IAN CARR & KRIS DREVER (UK)
JPP/JÄRVELÄN PIKKUPELIMANNIT (FINLAND)
LA MANO AJENA (CHILE)
LE VENT DU NORD (FRANSK CANADA)

Årets danske bryggeri 2015, 2016, 2017 THISTED BRYGHUS
leverer festivalens økologiske øl.
BILLETPRISER
Billet til hele festivalen koster i år kr. 700,00, men ved køb online inden 10. maj giver
vi en rabat til tidlige købere på kr. 100,00. Indtil 10. maj er prisen altså kr. 600,00,
hvorefter den stiger til kr. 700,00 online og ved indgangen.
Billetpris kun fredag er indtil 10. maj kr. 295,00. Derefter kr. 350,00.
Billetpris kun lørdag er kr. 350,00.
Billetpris til søndagens afslutningskoncert er kr. 100,00.
På alle billetpriser gælder følgende rabatter:
Unge til/med 25 år halvpris. Børn indtil 12 år gratis.
Billet giver adgang til hele festivalområdet, dog er der særskilt betaling på festivalen for:
Aftenmenu fredag: kr. 140,00 // Festivalmenu lørdag: kr. 240,00.
Billetter købes online på halkaer.dk eller ved døren. Menuer kun på halkaer.dk.
WHISKYSMAGNING
Kr. 100,00 købes i barerne.
CAMPING FREDAG-SØNDAG

FØLG OS
PÅ FACEBOOK

Kr. 75,00 pr. person/telt eller vogn pr. døgn. Bestilles på mail til preben@drastrup.dk
og betales på campingpladsen.
MUSIKPROGRAMMET STØTTES AF

Halkær Kro
& Kulturhus

Statens Kunstfond, Aalborg Kommune, Nibe Festivalen

degngrafisk.dk

KØB DIN BILLET PÅ:

www.halkaer.dk

IAN CARR & KRIS DREVER (UK)

Det vidt berejste band Nakaira er tilbage i Halkær efter
en længere pause. Det er traditionel folkemusik fra især
Sicilien, men med græske medlemmer i bandet har den
græske folkemusik også sin plads i repertoiret. NAKAIRA
laver foruden koncerten siciliansk/græsk danse workshop i
salen lørdag eftermiddag.

Ian Carr, en gammel ven af Halkær Kro, er også tilbage efter en lang lang pause, og med sig har han en af Skotlands
højst respekterede sangskrivere og sangere i disse år, Kris
Drever. Med stor erfaring og enestående musikalitet leverer
de to et bud på den nyere skotsk/engelske folkemusik, men
godt og grundigt forankret i traditionen.

KVONN (FÆRØERNE)

LA MANO AJENA (CHILE)

Det færøske orkester giver et enestående udtryk for Færøernes brogede musikkultur med indflydelse fra stort set alle
landene i Nordatlanten. Genremæssigt spænder orkestret
også vidt, fra folkemusik over world til jazz. KVONN spiller
foruden koncerten op til traditionelt natbal fredag aften,
efter at koncerterne er slut!

Med en blanding af sydamerikansk folkemusik og rock,
klezmer, reggae og jazz vil La Mano Ajena føre publikum
ind i en for mange fremmed men unik musikalsk verden,
der bygger på Chiles mange forskellige etniske bidrag til
livemusikken som den lyder og udvikler sig i Sydamerika nu.

JPP/JÄRVELÄN
PIKKUPELIMANNIT (FINLAND)
De små folkemusikere fra Järvelän kan bandnavnet oversættes til, men det er stor musik, de leverer og har gjort
siden1982 med turneer over hele verden og 9 albums.
”Miraklernes tid er ikke forbi” var ordene, der faldt fra en
landskendt jazzmusiker, som aldrig havde hørt JPP før, og
det er sådan, det er, når de seks finner med diskret mine
giver koncert!!

Konferencier:
Andreas Tophøj.
Lydfolk:
Mark Whyles og Rasmus Romme.

LE VENT DU NORD
(FRANSK CANADA)
Efter mange forsøg er det endelig lykkedes at få dette mageløse band fra Montreal på programmet. Vi bliver blandt
de første til at høre LVDN i deres ny kvintet opstilling og vi
kan forvente et brag af en koncert med Quebec rytmer,
swing og en kæmpe lyd. Le Vent du Nord med rødder i og
erfaring fra alt, hvad den fransk talende canadiske provins
har fostret af storslået musik, som f.eks. De Temps Antan og
La Bottine Souriante. Så bliver det ikke bedre!!
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NAKAIRA (SICILIEN)

