
Kulturdugnad Gamvik 2012 - Program    
 

SØNDAG 28. JULI KL 20.00 – Åpning på fyret  
 

 Gamvik-kvartetten slår an tonen - 

  Juni Dahr i sin verdensberømte forestilling  
«Ibsens kvinner» 

med russiske Olga Kornilova på piano - 
- Hanne Tyrmi: Objekter. Utstilling i Maskinhallen - 

- Lennart Alves: Fotografi & installasjon. Utstilling i fyret - 
- Emma Gunnarsson: Grafikk. Utstilling i Slettnes kafé - 
- Lokale matspesialiteter - gropstekt hval- og reinkjøtt - 

 
Mandag 30. juli kl 20.00 – Fyret 

 
«Lyriske piker»:Athina Brox, dans & Pernille Roskifte, piano- 

- «Styling in motion»  - Athinas film vises i båthuset -  
«Ignore the Sea» - Et kystsamisk musikalsk program fra Nord  

m/Torgeir Vassvik, Ole Henrik Moe og Audun Strype  
Kaffe og kaker - og Gamvikkvartetten  

 
Tirsdag 31. juli fra kl. 12.00 – Gamvik museum. 

 
 «Kystkulturens dag i og rundt Gamvik Museum» 

 Gamvik-kvartetten - 

 Museets stående utstillinger - 

 fotografier: Fra Ghana til Gamvik - 

 Museets trebåter: Dugnad og båtprat -  
- Foredrag: Havets gull. Fiskekjøpere og væreiere i Finnmark  

 Servering av baccalao i Bøkkerbua - 

 Bygdas morsomste inntar scenen - 

 Gamviks klassiske danseorkester Balthazar - 
- Utstillingen: Klær gitt nytt liv - 

 Onsdag 1. august kl 18.00 – Gamvik Handel  
 

 Åpning av utstillingen  
 «Trestjerners Gamvik i maleri og tegninger» 

Gamvik-kunstnerne Bølga Grip, Kåre Grip og Per Jørgen Wang stiller ut sine beste 
arbeider.  

 «Stemninger fra nord»: 

 Russiske Igor Filippovs malerier og grafiske trykk 
- Musikk og servering -  



 
 fredag 3. august kl 1800 - Slettnes fyrkafé  

 dugnadens kunstnere i samtale om sitt kunstnerskap- 

  
Tjuvstart 28. juli kl. 11.00 - skolen i Gamvik 

«Fiks det sjøl»   
Tekstilkunstneren Charlotte Nilsen holder 2-dagers kurs i redesign av brukte klær. 

Hver dag kl 11.00 – 16.00 
 Gratis å være med. Kom igjen! Gi dine klær nytt liv. 

Mannekengoppvisning på Slettnes fyr med kursdeltakere av begge kjønn som 
debuterer på catwalken med klær Fikset sjøl». Musikk & servering. 

 
Lørdag 4. august kl. 13.30 - Minnestund i Gamviks minnelund  

Tale -  trompetspill - kransenedleggelse 

  
Utstillingene vil vare til 12. august. 

 
«Driftwood»-hytta m/utstilling alltid åpen 

Se våre plakater rundt omkring 
Gratis adgang til alt som skjer 

 
Velkommen til store kulturdager i Gamvik 

 Hilsen Gamvik kunstforening 


