Fredag: Vi åpner våre restauranter og boder.
•

kl. 18 Pubkveld for de voksne:
•
Ca kl. 19.30
Nordøy hornmusikklag
•
Ca. kl. 20.30
Gisle Aarlott & Helge Risnes Nyhus
•
Kvelden avsluttes med familiebandet Electric Valmet Orchestra
GRATIS INNGANG.

Lørdag fra kl 10.00:
•
•
•

•

Salg av mat og drikke: Fishburger, sjørøverburger, silderetter, blåskjell, reker, bacalao, fiskesuppe,
vafler, kaffe, is, brus, lapskaus, pølser m.m.
Eliasbåt, båtbyggeri, utleie av pedalbåter, Sjørøvere m.m. for de yngste.
Båtturer med MK Jati
Underholdning med Sommerkorpset, Koret på Våja m.m.

Lørdag kveld/konsert NB! 16 års aldersgrense.
•
•
•

Kl. 19.30: Konsert med det lokale bandet BUNNLØS, som vil varme opp publikum! Dette er dyktige
ungdommer, som har gjort seg bemerket i sin sjanger, og gikk videre til landsfinalen i UKM 2019!
ca. kl. 21.00: SJUENDE FAR I HUSET entrer scenen. De er et bygderockeband fra Verdal i NordTrøndelag, som har en stor tilhengerskare.
ca. kl. 23.00: ROTLAUS entrer scenen : De har på kort tid blitt et av landets mest ettertraktede liveband. De har gitt ut en rekke låter som har blitt svært populære, og ble nominert til Spellemannsprisen 2018.

TIL VÅRE BÅTGJESTER:
Pris for å ligge i gjestehavna er kr. 200 pr. døgn inkl. strøm. Skal du ha besøkende om bord i båten etter
kl. 19.00 lørdag kveld, må disse kjøpe inngangsbillett. Det blir ikke anledning for flere enn 1-2 personer
(båtens eier(e)) å oppholde seg i båten uten inngangsbillett til konserten. (Unntatt barn/ungdom under
16 år, som ikke har adgang uansett).
Båtens eiere vil få egne billettbånd, som viser at de kan oppholde seg i båten under konserten uten å betale ekstra. Om dere vil ha full konsertopplevelse på kaiområdet, må dere kjøpe inngangsbillett ved inngangen, eller når våre billettører kommer rundt til båtene. Vi ber om forståelse for dette, og at reglene må
overholdes. Husk at billett også kan kjøpes på forhånd via link på vår Båttreffside på kjerknesvaagkai.no.
TRANSPORT ETTER KONSERTEN:
Det blir satt opp buss fra Kjerknesvågen til Steinkjer via Sandvollan, og til Levanger via Verdal.
Avgang kl 01.30. Bussbillett kjøpes på stedet.

Søndag:
•
•
•
•
•
•

Fra kl. 10.00: Salg av mat og drikke: Fishburger, sjørøverburger, silderetter, blåskjell, reker, bacalao, fiskesuppe, vafler, kaffe, is, brus, lapskaus, pølser m.m.
Eliasbåt, båtbyggeri, utleie av pedalbåter, Sjørøverteater m.m. for de yngste.
Båtturer med MK Jati.
Kl. 11.00: Gudstjeneste på Kjerknestangen
Fra kl. 12.30: Underholdning med Bajazz Trad Band, Koret på Våja og Nordøy Hornmusikklag.
Kl. 16.00: Avslutning

