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Blir du med på 
et eventyr? 



Søndag 26/7 
12.00: Friluftsgudstjeneste på Kalvøya
Kalvøya er ei lita øy utenfor Haugsnes i Jørnfjorden. 
I boka «Det gråner mot høst» skriver Regine 
Normann om Kalvøya og kirkegården der. På denne 
kirkegården er det gudstjeneste ved prest Evy Brun 
fra Øksnes. Velkommen til å høre Guds ord på 
Kalvøya! Bø og Malnes menighet serverer kirkekaffe. 
Båtskyss fra flytekaia på Haugsnes fra kl. 11.00

15.30 Muséets hagefest 
Hør foredrag om plantene i den fine hagen vår ved 
gartner Gro Rundfloen og om fugle- og dyrelivet på 
museumsområdet ved biolog Ole J. Johansen. Sted: 
Bø Museum, Pris: 100,- Begrenset antall billetter. 
Kaffe og kaker inkl. i billettprisen. Billetter kjøpes på 
bohallen.no  

17.00: Offisiell åpning av Reginedagan 2020, 
Friluftsgalleriet ved Bø Museum
Prolog ved Kine Hellebust, og musikalske innslag ved 
Anniken Gynnild Johnsen og Julie Willumsen. Erik 
Bugge foretar den offisielle åpninga.

20.00: Stephen Ackles med konserten 
«Høvdingen» - et portrett av Erik Bye
Sammen med to musikere, vil Stephen Ackles ta oss 
med på et spennende møte med globetrotteren, 
kjendisen, musikeren, sjømannen, journalisten og 
mennesket Erik Bye i Malnes kirke. Billettpris 250 kr. 
Billetter kjøpes på tikkio.com

PROGRAM 

10.00: Oppstart Fykomfei teaterverksted for unge, 
9 til 14 år, Kultursalen. 
Instruktører er Victoria, Nikoline og Per Magnus fra 
Lost and Found productions. Begrenset antall 
deltakere. Påmeldingsavgift: 300 kr, inkl. lunsj hver 
dag. Påmelding: reginedagan@boe.kommune.no eller 
tlf. 971 04 059

11.00: Kulturhistorisk vandring til «Lysverket»
Oppmøte ved Lunahallen, hvor Tor Andersen møter 
oss og tar oss med på en kulturhistorisk vandring til 
det eneste vannkraftverket vi har hatt i Bø. 
Vannverket ligger ved Fagerhaugelva i et flott og 
gammelt kulturlandskap. Billettpris 50 kr. Gratis for de 
som er under 18 år, men de må også “kjøpe” billett*. 
Billetter kjøpes på bohallen.no

11.00 - 14.00: Åpen kirke med program - Malnes 
kirke Foredrag ved Richard Edvardsen

Mandag 27/7 
Tirsdag 28/7

Festivalkontor på 
Bø bibliotek:

27. – 31. juli kl. 10.00 – 16.00
Tlf. 76 13 53 97 

Her kan du få informasjon om 
det som skjer under festivalen.

Du kan også kontakte oss på vår  
festivaltelefon: 971 04 059
e-post: 
reginedagan@boe.kommune.no
 

11.00 - 14.00: Åpen kirke med program, Bø kirke
Tekstlesing ved diakoniarbeider Inga Eide Bendiksen. 
Salme-allsang.

12.00 - 16.00: Sandvolleyballturnering for barn og 
ungdom, Fjærvollstranda. Mer info på bovolleyball.no. 
Arrangør er Bø volleyballklubb.

17.00: Fortellerstund for voksne med Liv Helene 
Willumsen og Gøril Karlsen på Bø bibliotek 
Gøril og Liv Helene tar oss gjennom ei fortelling i 
boka Min hvite gut: Fra Gud var hun kommet. Regine 
Normann er på sitt beste i kort format og forholdet 
mellom lærer og elev hadde hun svært god peiling 
på. Salg av kaffe og kake. Gratis inngang, men 
begrenset antall deltakere. Påmelding: bo.museum@
museumnord.no 

19.00: Vesterålen filmklubb inviterer til gratis 
filmvisning i Bøhallen kl 19.00. 
Det er feel-good-filmen Den fabelaktige Amélie fra 
Montmartre som vises. Passer for alle over 11 år. Gratis 
inngang. 

14.00: Litterær salong, Skagakaia
Vi inviterer til en uhøytidelig høytidelig litterær 
salong i Café Gamle Posthuset på Skagakaia. Kan-
skje blir været så fint at vi kan være i hagen? 
Deltagerne må gjerne stase seg litt opp. Fjonge 
hatter og elegante kjoler hører med i denne 
settingen. Billettpris 180 kr inkl. kaffe og kaker. 
Påmelding: post@skagakaia.no, tlf. 920 63 875

18.00: Bokbad med Tor-Håkon Gabriel Håvard-
sen, Bø bibliotek
Bø bibliotek inviterer til bokbad med lokalfor-
fatter og begravelsesagent Tor-Håkon Gabriel 
Håvardsen fra Melbu i samtale med bibliotekar 
Melissa Solvang. Begrenset ant plasser, så meld 
deg på i forkant til: bibliotek@boe.kommune.no 
Gratis inngang. Bokbadet blir også livestreamet 
på Facebook-siden til Bø bibliotek.

forts. mandag...



I år er Reginedagan 20 år og 
hovedtema for årets festival 
er derfor jubileumsfeiringen!

Torsdag 30/7 
11.00: Fortellerstund for barn ved Gøril Karlsen
I stedet for familieturen til Sinahula, blir det forteller-
stund med Gøril Karlsen. Vi møtes ved parkeringen 
til Malnes kirke og går derfra i samlet tropp til Eidet 
skole. Billettpris 50 kr. Gratis for de som er under 18 
år, men de må også “kjøpe” billett. Billetter kjøpes 
på bohallen.no

11.00 - 14.00: Åpen kirke med program - Bø kirke
Artist og student ved Liverpool Institute for Perform-
ing Arts, Anniken Johnsen synger. 

16.00: Fykomfei forestilling på en alternativ måte
Årets Fykomfei blir et vandrende radioteater for hele 
familien. Unge skuespillere fra Bø og omegn tar deg 
med på en magisk reise til jordens hjerte i «Usynlig 
selskap». Oppmøte ved enden av veien på Nordahl-
stranda. Se skilting! Billettpris 150 kr. Gratis for de 
som er under 18 år, men de må også “kjøpe” billett* 
Billetter kjøpes på bohallen.no

19.00: BøLife 2020 -  Velkommen til Bø!
Har du nettopp flyttet til Bø? Eller har du lyst til å bo 
i Bø? Åpent arrangement med tema «Det gode liv 
i Bø - arbeidsliv, fritid og sosialt felleskap». Straume 
Samfunnshus. Lett servering. 

Fredag 31/7 

Onsdag 29/7 
11.00 - 14.00: Åpen kirke med program - Malnes 
kirke Kulturskoleelever spiller piano.

14.00: Regines barnebursdag med Julie Willumsen 
og «Skattekisteviser», UL Midnattsol
I anledning Regine Nordmanns 157-årsdag inviterer 
vi barn til bursdagsfest med musikk, leker og is. 
Gratis inngang, men begrenset antall deltakere. 
Påmelding: reginedagan@boe.kommune.no

17.00: 125-årsjubileum Malnes kirke
Jubileumsmesse ved prost emeritus Olav Holten. 
Kari Lise Fagerhaug Stephansen gir oss et innblikk i 
kirkens historie. Diakoniarbeider Inga Bendiksen les-
er fra Regine Normanns roman «Eiler Hundevart» 
hvor flyttingen av gamle Malnes kirke beskrives. 
Julie Willumsen synger. Servering av kaffe og kaker.

23.00: Litterær vandring til Sinahula
Bli med på midnattstur til sletta nedenfor hulein-
ngangen. Tom Tobiassen er guide på vandringen. 
Katie Hanken spiller fløyte og Tove Selnes leser 
eventyr. Omvisning i hula kan arrangeres. Oppmøte 
der stien starter. Parkering et stykke bortenfor, ved 
lite, rødt hus.Billettpris 50 kr. Gratis for de som 
er under 18 år, men de må likevel “kjøpe” billett* 
Billetter kjøpes på bohallen.no

Gjør et bokkupp under Reginedagan!
På festivalkontoret på Bø bibliotek kan du kjøpe følgende nyutgivelser av Regine 
Normanns bøker til hyggelige priser:

Romanen “Stængt”     kr.100,- 
Sagnsamlinga “Nordlandnatt” og “Det gråner mot høst”  kr.200,-
Romanene “Dengang” og “Eiler Hundevart”   kr.200,-
“Regine Normanns Eventyr”     kr.200,-
Heftet “Regine Normann 150 år”    kr.  50,-
Bokpakke med alle 4 bøker og 1 hefte:   kr.600,-

Betales på vipps til Stiftelsen Regine Normann nr 540314

11.00 - 14.00: Åpen kirke med program - Malnes 
kirke
Tekstlesing ved diakoniarbeider Inga Eide Bendiksen. 
Taffelmusikk.

13.00 – 17.00 Kystlagets familiedag ved 
Steinesjøen
Kom til Bø kystlags Familiedag med flere utendørs 
aktiviteter for barn og voksne. Vi vil vise filmen 
Har vi rett kurs?: Vandringer på gamle tomter på 
Gaukværøya med Arne Tobiassen. Arrangementet 
er gratis.

19.00: Ungdomskonsert med lokale og regionale 
ungdomsband i Kultursalen
Det blir åpen kafe fra kl. 18.00 og i pausen. Vi har fått 
med oss fem artister/band som har til hensikt å løfte 
taket i kultursalen. Vi har ca. halv publikumskapa-
sitet denne fredagen pga. smittevernreglene. Det 
kreves en meters avstand mellom alle som ikke er 
familiemedlemmer. Billettpris 150 kr. Billetter kjøpes 
på bohallen.no 



Lørdag 1/8 

Søndag 2/8 
16.00: Æventyrstien ved Bøhallen
Velkommen til vår tradisjonelle Eventyrsti. Langs 
veien til og fra Skyttarhuset finner dere mange små 
snutter av eventyr fra vår nasjonale eventyrskatt. 
Klarer du å gjette hvilke? Saft ved Skytterhuset, dip-
lom og bolle ved Bøhallen som avslutning. Billetter 
kjøpes på forhånd! Oppmøte: Bøhallen. Pris: 50,- pr 
voksen. Gratis for de som er under 18 år, men de må 
også “kjøpe” billett* Billetter kjøpes på bohallen.no

24.00: Offisiell avslutning av Reginedagan 2020, 
Friluftsgalleriet ved Bø Museum
Det er midnatt og 20-årsjubiléet for Reginedagan 
nærmer seg slutten. Det blir epilog ved Anna Martha 
Krey, og musikkinnslag. Torgeir Thorsen er en av 
ildsjelene som satte i gang Reginedagan, og han har 
vært med i alle de tjue årene. Han får æren av å 
lukke Reginedagan.

* INFO OM BILLETTER:

Grunnet smittevern-
hensyn har vi begrenset 
antall plasser på enkelte 
arrangement. Det betyr at 
selv barn og unge under 
18 år må “kjøpe” billett, 
selv om de kommer inn 
gratis. På denne måten 
vet vi at vi ikke overstiger 
maks antall publikum-
mere. På bohallen.no kan 
du kjøpe gratisbillett.  

14.00: Familiekonsert med Tonje Unstad, Frilufts-
galleriet ved Bø Museum
Tonje Unstad skriver knallgode sanger både for barn 
og voksne, og fremfører dem med stor innlevelse. 
Billettpris 150 kr. Gratis for de som er under 18 år, 
men de må også “kjøpe” billett * Billetter kjøpes på 
bohallen.no

20.00: Lygarkveld med Fridtjof Nordnes, Bøhallen
For 12.gang inviterer Reginedagan til Lygarkveld! 
Lygar Fridtjof Nordnes sørger for en minneverdig 
kveld med godt trimma lattermuskler. Når Fridtjof 
må trekke pusten vil duoen Torgeir Steinsland og 
Steinar Øian spille musikk med sjel, roots og jubel.
Kafé med skjenkeløyve. Billettpris 300 kr. Billetter 
kjøpes på bohallen.no 

Klotind AS
8430 Myre

Våre sponsorer:



TAKK TIL
Reginedagan 2020 vil rette en stor takk til 
alle hjelpere, frivillige og sponsorer for deres 
viktige bidrag til å få i stand årets festival. 
Tusen takk alle sammen!

Bø Kunst- og kulturstrømkomité har i 2020 
bestått av: 

Ivan Andreassen, Hanne Fredheim, Ole Jonas 
Johansen, Kine Johnsen, Linda Marthinussen, 
Anne Karen Næss, Elrid Pedersen, Turid 
Pedersen, Astrid Ramberg, Willjar Rubach, 
Hanne Terese Sjaastad, Melissa Solvang, Anita 
L. Stormoen, Julie Sæther, Torgeir Thorsen og 
Tom Tobiassen.

Grafisk utforming: Hanne Fredheim

Bø kunst- og kulturstrømskomité under et siste måltid før festivalen. Engasjementet er det ikke noe å si på! 


