Torsdag 6. september

ÅPNING AV TØNSBERG VIKINGFESTIVAL OG SJØSETTING AV
KLÅSTADSKIPET
Tid: Torsdag 6. september kl 20:00
Sted: Vikingodden

Velkommen til en spektakulær start på årets vikingfestival. På direktesendt TV (NRK1 – «Norge nå») skal
festivalen åpnes og «Norges fjerde vikingskip» – Klåstadskipet skal navngis og sjøsettes. Her blir det sang,
musikk og underholdning fram til kl 21. Møt opp i god tid og ta deg gjerne en tur innom markedet vårt.

SJØSETTINGSGILDE I FOYNHAGEN
Tid: Torsdag 6. september kl 21:00
Sted: Foynhagen
Pris: kr 230 (+gebyr kr 20)
Bestilling: Foynhagen.no

Bli med på et ekte sjøsettingsgilde i Foynhagen. Vi starter
rett etter sjøsettingen og billetter kjøpes på:

https://foynhagen.ticketco.events/no/nb/e/sjoesettingsgilde

Her blir det vikingmat laget av våre danske vikingkokker Ulla og Jesper og det blir sang og
musikk med «Ørsnes Maskin og Mandolin» og irsk dans ved Tønsberg Irish Dance Ensemble
(TIDE).
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Folket bortafor nordavinden spiller på Vikingodden og Lekeodden der stemningen er
god
kl 10:00. FOREDRAG: Vikingkontakten mellom Norge og Irland v/Ambassadør Else
Berit Eikeland.
kl 11:00. FOREDRAG: The legend of Saint Sunniva: The Irish-Norse context and the
problem of a female saint v/Professor Jan Erik Rekdal
kl 11:00 Slottsfjellsmuseet åpner. GRATIS ADGANG under Vikingfestivalen. Se den
fantastiske utstillingen KONGENS VELDE. Les mer
kl 12:00. FOREDRAG: Ireland in the early viking age v/tidligere direktør for
nasjonalmuseet i Dublin, Ragnhall Ó Floinn
kl 12:00 Markedet åpner
kl 13:00. VIKINGLEKER: Lekegoden og trollet lærer deg spennende, morsomme og
kanskje litt krevende leker og idretter på Lekeodden ved Støperiet. For store og små
13:30. FOREDRAG: Urban vikings with global networks v/Førsteamanuensis I
arkeologi Unn Pedersen
kl 15:00 FOREDRAG: «Saga Oseberg» – How did we do it. What did we learn from it
v/Båtbygger Thomas Finderup
kl 16:00. VIKINGLEKER: Lekegoden og trollet lærer deg spennende, morsomme og
kanskje litt krevende leker og idretter på Lekeodden ved Støperiet. For store og små
kl 16:00 Slottsfjellsmuseet stenger
kl 16:30. FOREDRAG: Til Miklagard med Saga Farmann. En europeisk seilas fra nord
til sør – fra øst til vest v/forfatter Eivind Luthen
kl 17:00. VIKINGBÅT: De små vikingbåtene tar med store og små på rotur fra
Vikingodden til Lekeodden og motsatt. Barn må ha med egen vest. Til kl 19:00
kl 17:00. GLIMA: Bryting på vikingers vis. LEKEODDEN ved Støperiet Les mer
kl 18:00. VIKINGHISTORIER: Verdens sprøeste historieforteller, Gustav Holberg,
forteller for store og små på Lekeodden ved Støperiet
kl 18:00. FOREDRAG: Klåstadskipets last av bryner fra Eidsborg, Telemark
v/konservator Haakon Livland
kl 19:00. VIKINGMUSIKK og -DANS: Musicantus spiller og TIDE danser ved Teigenstatuen på Jahn Teigens plass
kl 19:00. Vikingbåtene legger inn årene.
kl 20:00 Markedet stenger

Lørdag 8. september
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Folket bortafor nordavinden spiller på Vikingodden og Lekeodden
Aktivitet stort sett hele dagen på vikingodden: Lær å bruke kniv/spikkekurs for barn.
kl 10:00. Markedet åpner
kl 10:00. VIKINGBÅT: De små vikingbåtene tar med store og små på rotur fra
Vikingodden til Lekeodden og motsatt. Barn må ha med egen vest. Til kl 12.
kl 11:00. FOREDRAG: Ireland and Norway: Similar Past – Shared Future
v/Ambassadør Karl Gardner
kl 11:00 Slottsfjellsmuseet åpner. GRATIS ADGANG under Vikingfestivalen. Se den
fantastiske utstillingen KONGENS VELDE. Les mer
kl 11:45. FOREDRAG: The viking site at Woodstown, Waterford, Ireland v/Direktør I
Waterford Treasures, Eamonn McEneaney
kl 12:00. FAMILIEFORESTILLING med «Folket bortafor nordavinden» på Tønsberg og
Færder Bibliotek Les mer
kl 12:00. VIKINGREBUSLØYPE, starter på Lekeodden, åpen til kl 15:00
kl 12:00. VIKINGMUSIKK: Musicantus spiller på Vikingodden
kl 13:00. FOREDRAG: Viking and hiberno-norse Dublin and its connections with the
wider world v/tidligere direktør for nasjonalmuseet I Dublin, Ragnhall Ó Floinn
kl 13:00. VIKINGLEKER: Lekegoden og trollet lærer deg spennende, morsomme og
kanskje litt krevende leker og idretter på Lekeodden ved Støperiet. For store og små
kl 14:30. FOREDRAG: «Saga Oseberg» – How did we do it. What did we learn from it
v/Båtbygger Thomas Finderup
kl 14:00. VIKINGBÅT: De små vikingbåtene tar med store og små på rotur fra
Vikingodden til Lekeodden og motsatt. Barn må ha med egen vest. Til kl 16
kl 15:00. GLIMA: Bryting på vikingers vis. LEKEODDEN ved Støperiet Les mer
kl 15:00. VIKINGMUSIKK: Musicantus spiller på Vikingodden
kl 15:00. Vikingrebusløype slutter.
kl 16:00. VIKINGHISTORIER: Verdens sprøeste historieforteller, Gustav Holberg,
forteller for store og små på Lekeodden ved Støperiet
kl 16:00. FOREDRAG: Byggingen av Klåstadskipet – et sakte eventyr v/Båtbygger Jan
Vogt Knutsen
kl 16:00 Slottsfjellsmuseet lukker.
kl 16:00. Vikingbåtene legger inn årene
kl 17:00. FOREDRAG: Valkyrienes krigssang: Slaget ved Clontarf og krigernes verden i
sen vikingtid v/Professor Bjørn Bandlien
kl 17:00. VIKINGMUSIKK: Musicantus spiller på Vikingodden
kl 17:00. VIKINGLEKER: Lekegoden og trollet lærer deg spennende, morsomme og
kanskje litt krevende leker og idretter på Lekeodden ved Støperiet. For store og små
kl 18:00. VIKINGHISTORIER: Verdens sprøeste historieforteller, Gustav Holberg,
forteller for store og små på Lekeodden ved Støperiet
kl 18:30. FOREDRAG: Why do we have the viking age ship graves? v/professor Jan
Bill
kl 20:00. Markedet stenger.
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Folket bortafor nordavinden spiller på Vikingodden og Lekeodden der stemningen er
god
Aktivitet stort sett hele dagen på vikingodden: Lær å bruke kniv/spikkekurs for barn.
Kl 11:00 Markedene åpner
kl 11:00 Slottsfjellsmuseet åpner. GRATIS ADGANG under Vikingfestivalen. Se den
fantastiske utstillingen KONGENS VELDE. Les mer
kl 12:00. GLIMA: Bryting på vikingers vis. LEKEODDEN ved Støperiet Les mer
kl 12:00. FOREDRAG: Klåstadskipets last av bryner fra Eidsbord, Telemark
v/Konservator Haakon Livland. Sted: Slottsfjellsmuseet
kl 13:00. VIKINGHISTORIER: Verdens sprøeste historieforteller, Gustav Holberg,
forteller for store og små på Lekeodden ved Støperiet
kl 13:00. VIKINGLEKER: Lekegoden og trollet lærer deg spennende, morsomme og
kanskje litt krevende leker og idretter på Lekeodden ved Støperiet. For store og små
– FINALE!
kl 13:30. FOREDRAG: «Norsk Borgsenter» på Slottsfjellsmuseet v/Museumsdirektør
Lena Fahre. Sted: Slottsfjellsmuseet
kl 14:30. FOREDRAG: Norrön magi – äkta eller ej? v/Forfatter Lars Magnar Enoksen.
Sted: Slottsfjellsmuseet
kl 16:00 Slottsfjellsmuseet lukker.
Kl 16:00 Markedene stenger

