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BARENTSDAGENE 2017

Tirsdag 7. februar
18.00 - Sør-Varanger Bibliotek 

Grenseboere og kulturforskjellene i praksis  
I kjølvannet av litteraturfestivalen i november i fjorr (hvor dette tema var ganske
populært) hadde vi fått tilbakemeldinger om at det er et ønske fra befolkningen
å fortsette med tema: 
Kulturforskjellene i Sør-Varanger.

Engasjerte folk herfra med Karin 
Danielsen i spissen kan bidra med de 
aktuelle personene. Karin og vi på biblio-
teket samarbeider om «mannskapet». 

Fra russisk side kommer også engasjerte
folk. 

Tirsdag 7. februar
09.30-12.00 - Eldresenteret

Barents eldrekafe 

Onsdag 8. februar
18.15 – KIMEK - industriområdet

Åpningsarrangement Konseptet for åpningsshowet for Barents
Spektakel / Barentsdagene 2017 utvikles i samspill med festivalens slogan
THE INDUSTRIAL BOOMERANG ( www.barentsspektakel.no ) 
Åpningsshowet vil foregå på KIMEK-industriområdet med monsterkranen i
spissen. Kranen som nesten aldri har blitt tatt i bruk siden den ble montert på
1990-tallet, med fiskebåtene rundt lager en naturlig industri-scenografi.
Kranen vil okkuperes av dansere fra BANDALOOP – pioner i vertikal danse-
kunst ( www.bandaloop.org ). Dramaturgien for BANDALOOP-showet 
utvikles i samarbeid med norske og russiske musikere. 
Avsluttes tradisjonelt med fyrverkeri.

Onsdag 8. februar
10.11-20.30 - Thon Hotel

Kirkeneskonferansen

Torsdag 9. februar
15.00-17.00 - Thon Hotel 

Grenseseminar 2017
Seminaret har fokus på norsk industri og næringsliv i 
Russland i et historisk og samtidig perspektiv. Vi får høre
om norsk trelasteventyr i Russland, Den nordlige sjørutes
historie og utviklingen i dag, samt norske småbedrifter i
Russland og Norsk-Russisk samhandel fra 1945 og frem til
i dag. 
Det vil også bli en bokpresentasjon fra Orkana forlag med
bokutgaver på norsk og russisk.

Fredag 10. februar
09.00 - 10.15 -11.30 - 12.45 - Thon Hotel
BARNAS BARENTSDAG 2017

«Det artige landet» v/Sangkoret Crescendo, 
fire forestillinger med samme innhold
For barn fra 3 år og oppover og småskoletrinnet
«Det artige landet» er også tittelen på en vise av Ivar Thomassen, og denne visa
står på første side av kommuneplanen i Sør-Varanger. «Det artige landet» skal i
forestillinga være Barentsregionen. Bakteppet på scenen skal være et stort lerret/
kart over Barentsregionen. Dette kartet skal være helt uten grenser, og øverst skal
det stå «Det artige landet». 
Gjennom sang og dialog skal vi fortelle historien om «Det artige landet» her oppe i
nord. Etter hvert som historien skrider frem, skal vi fylle kartet med personer, hus,
tettsteder, dyr osv. – nesten som en gammeldags flanellograf, men nå for tiden
kan man bruke borrelås. 

Sangene skal være på alle språkene i Barentsregionen – norsk, finsk, russisk, 
samisk og svensk, og det er musikken og sangene som er selve drivkraften i fore-
stillingen. På noen sanger kan barna være med og synge.

Sangkoret Crescendo
har i mange år hatt et
nært samarbeid med
Samovarteateret og
dette gjelder også den-
ne forestillingen. 

Lørdag 11. februar
10.00-15.00  
Internasjonal Solfest – Samfundshusetl 

Det er gratis inngang, og tilbudet er svært populært blant alle aldersgrupper. 
I år 2015 hadde vi ca 550 besøkende i løpet av dagen. Solfesten har vært med 
siden starten av Barents Spektakel festivalen. 
Arrangør er Røde Kors, Frivillig Sentralen og Flyktningtjenesten.
På solfesten kan man få en smakebit fra Sør-Varangers internasjonale kjøkken til
en rimelig penge. Det serveres hjemmelagde kaker og småretter fra alle verdens
hjørner. Alt er forberedt av frivillige.
Det er variert underholdning, med nye innslag på scenen flere ganger i timen. 
Tidligere har vi hatt alt fra trekkspill og seniordans til Russisk raggea musikk og 
lokale rockeband. Selvfølgelig skal tradisjonen følges slik at det blir noe for alle. 
Det lokale innslaget er en viktig del av arrangementet, og en fin måte å vise litt av
det brede spekteret av underholdning vi har i kommunen vår.

Lørdag 11. februar
15.00 – 24.00 - Barentshallen

KAOS Spektakel
KAOS Spektakel  er et arrangement som
har lange tradisjoner i sammenheng med
Barents Spektakel.  KAOS Spektakel er
under planlegging og vil være et rusfritt 
arrangement for en målgruppe fra 13 år og
oppover. I forkant blir det arrangert et
norsk-russisk workshop, hip/hop – brake
dance med Gust Life fra Murmansk. 

I tillegg blir det arrangert et grensekrys-
sende ungdomsrådsmøte med vår finske
og russiske venner. 
Gratis inngang.

Tirsdag 21.februar
kl 12.00-16.00 - Samfundshuset: 

Barents eldrefest
i regi av Eldrerådet, med Pensjonist-
foreningene i Kirkenes, Pasvikdalen
og Neiden og Frivillig Sentralen med
på laget. Arrangementet er åpent for
de eldre i vår kommune i tillegg til at
det inviteres gjester fra Russland og
Finland til å delta. 
Det blir diverse kulturelle innslag 
som sang, musikk, dans og 
kanskje foredrag. Servering av 
mat og kaker hører med.
Utlodning. Inngang kr 50,-

Fredag 3. - søndag 5. februar: Barents Sportsdager
Det hele starter med fotballturneringen «Hesseng Cup» lørdag 28. januar med besøk av lag fra vår
russiske nabokommune Pechenga. Hesseng Idrettslag er arrangør. 
Fotballen fortsetter helga etterpå med  Kirkenes Idrettsforenings Futsalturnering lørdag 4. februar. 
Denne helga arrangerer Kirkenes Badmintonklubb treninger og kamper i Fjellhallen.  
Kirkenes Puckers har invitert Pechenga Nikel til ishockeykamp på Lillebanen. 
Og som vanlig blir det oppvisning av en kunstløptropp fra Murmansk. 

Barents Sportsdager avsluttes på kvelden med festmiddag 
og åpent basseng på Kirkenes skole/Barentsbadet.

Sør-Varanger kommune 
– en grensesprengende kommuneOppdatert informasjon på www.svk.no/barentsdagene

Velkommen til 
grensesprengende arrangementer!
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