
Side 2 (innbrett, innside) Side 3 (innside) Side 4 (innside) Side 1 (innbrett)

FREDAG 19. AuGust
19.00  Offisiell åpning av festivalen
i minnelunden på Sortland
Storslått åpning av årets Vesterålen Matfestival. Etter 
åpningen deles deltakerne på kulinarisk byvandring inn 
i grupper.

Kulinarisk Byvandring på Sortland
En kulinarisk opplevelse av de råvarer Vesterålen har å 
by på, og en «annerledes» kulturell opplevelse av Sort-
land som bysentrum. Fem stasjoner med servering av 
lokal mat og god drikke. 18-års grense.

kr. 300,-/150 plasser. billetter kjøpes på forhånd 
på billettservice.no

LØRDAG 20. AuGust
11.00–16 Åpen gård på Andøya
Andøy bondelag og vertskapet Nordtun Gård invite-
rer store og små til åpen gård på Bø i Andøy. Det blir 
mange aktiviteter knyttet til dyr og gårdsdrift, samt 
lokale utstillere med salgsboder.

gratis inngang!

sØNDAG 21. AuGust
Båttur med Blokkenruta til Akvakultur 
i Vesterålen
Bli med MS Sjøblomsten fra Torghuken på Sortland til 
det nye visningsanlegget for havbruk i Blokken. Få en 
opplevelse av hvorfor vi i Norge er verdens flinkeste 
oppdrettere, og besøk laksen i merdene. Turen er inklu-
dert lunsj med Ishavsrøye Vesterålen. Arrangør: Akva-
kultur i Vesterålen.

avgang klokken 10.00 og klokken 12.00 (retur 
14.00 og 16.00). 12 passasjerer på hver tur. 
kr. 390,-/ 210,- billetter kjøpes på forhånd på bil-
lettservice.no

MANDAG 22. AuGust
13.00–19.00 Tredreiermesse om bord MS Gann i 
Sortland havn
Ombord er verdens eneste og største messe for alt 
som har med trearbeid å gjøre. Utstillingen og messen 
ombord er åpen for alle besøkende og ombord befinner 
noen av verdens fremste tredreiere og håndverkere seg.

kr. 150,- (kr. 100,- for registrerte kunder)

tIRsDAG 23. AuGust
19.00 Mat og myter i Lødingen
Anne Lene Lie holder kurs på Brygga Hotell i Lødingen. 
Lær mer om nordnorsk mat og urter, magi og myter, 
gjennom et inspirerende foredrag forankret i lokal histo-
rie fra Lødingen. Smaksprøver. 

kr. 100,-/30 plasser. billetter kjøpes på forhånd 
på billettservice.no

ONsDAG 24. AuGust
Kokkedemonstrasjon på Sortland Torg
Årets festivalkokk, Halvar Ellingsen, holder matlagings-
show med utekjøkken på Sortland Torg.  

12.00 Sushi med laks, røye, kveite, rå reke, haneskjell.

16.00 Desserter. Aktuelle råvarer: rabarbra, jordbær, 
solbær, pluss det som skal til for å lage semifredo is 
(uten bruk av maskiner).

1800 Sauser.

gratis inngang!

19.00 Økoturisme – fra idé til virkelighet i Bø
Lone Lamark inviterer til en opplevelse av vesterålsk 
matkultur i autentiske omgivelser på Kafé Gamle Post-
huset i Skagen i Bø. Om verdiskaping og et bærekraftig 
reiseliv. Servering av lokal mat og god drikke (drikke 
kjøpes utenom).

kr. 400,-/ 30 plasser. billetter kjøpes på forhånd 
på billettservice.no

tORsDAG 25. AuGust
12.00–14.00 Kokkeshow for barn og ungdom 
i Øksnes

Det norske kokkelandslaget holder kokkeshow på torget 
på Myre. Tema blir fiskesprell.

gratis inngang!

FREDAG 26. AuGust
19.00 Vin til mat på SjøhusSenteret på Sortland
Om valg av vin til lokal mat. Vinsmaking og besøk av 
vinimportør Ekjord AS.

kr. 200,-/30 plasser. billetter kjøpes på forhånd 
på billettservice.no

LØRDAG 27. AuGust
10.00–15.30 Festivalmarked på Stokmarknes
Markedsgata på Stokmarknes stenges av og små- og 
storskalaprodusenter fra hele Vesterålen stiller ut sine 
produkter. Det blir aktiviteter for hele familien – kafé, 
smådyrsinnhegning, grilling, kokkeshow og mye mer!

gratis inngang! 

19.00 Kulinarisk helaften med Det Norske Kokke-
landslaget på Melbu
Det Norske Kokkelandslaget inviterer til en helaften 
på Melbu Samfunnshus, og serverer 5-retters bankett 
basert på lokale råvarer, med spesielt utvalgt drikke til. 
Underveis blir det storslått kokketeater – en unik sjanse 
til å se hvordan kokker i verdensklasse tilbereder gour-
metmat av Vesterålske råvarer! Etter middagen blir det 
musikk og dans. 20-årsgrense.

kr. 1250,-/ 130 plasser. billetter kjøpes på for-
hånd på billettservice.no

24.00 Dørene åpnes og det spilles opp til dans med 
Livets glade gutter.
Salg av drikke i baren. 20-årsgrense.

kr. 150,-/ 200 plasser. billettene selges i døra.
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19.– 27. august 2011

Vesterålen
matfestival
program

Mer informasjon fi nner du på 
www.vesteralenmatfestival.no

program sammendrag

Offi  siell åpning av festivalen
i minnelunden på Sortland
Kulinarisk Byvandring på Sortland
Åpen gård på Andøya
Båttur med Blokkenruta
til Akvakultur i Vesterålen
Tredreiermesse om bord
MS Gann i Sortland havn
Mat og myter i Lødingen
Kokkedemonstrasjon
på Sortland Torg
Økoturisme – fra idé
til virkelighet i Bø
Kokkeshow for barn
og ungdom i Øksnes
Vin til mat på Sortland
Festivalmarked på
Stokmarknes
Kulinarisk helaften med
Det Norske Kokkelands-
laget på Melbu
Livets glade gutter
spiller opp til dans

billetter til arrangementene er nå tilgjengelig 
på billettservice.no og må kjøpes på forhånd der 
ikke annet er angitt. avgıft tıl bıllettservıce tılkom-
mer ı tıllegg tıl prısene
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