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                           En regional kulturfestival  for funksjonshemmede  
                        barn, ungdom og voksne fra hele Nordland fylke 
              

                     Mo i Rana 04. juli - 08. juli  2022 
                                          

                                                                                         
            

 
    

                                                                                    
                Arrangør                               Hovedsponsor 
 

                Alle sponsorer kunngjøres i ankomstprogrammet,    
                                          på vår bekledning og våre bannere.
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Våre mål: 
- Gi innspill og kreative aktiviteter som kan sitte i kroppen og sinnet i lang tid. 
- Gi deltagerne muligheter til opplevelser ut fra egne ferdigheter og forutsetninger. 
- Gi inspirasjon til fysisk utfoldelse, også etter SAKU Nordland. 
- Skape gode relasjoner mellom alle aktører. 
- Gi rom for mye humør, sosialt samvær og kreativ utfoldelse. 
- Søke å gi alle aktører ei uke man vil huske med gode følelser. 
- Jobbe for en kvalitativ kulturfestival med kulturell status. 

                               

 

                                                        
                                     

   Overnatting:  
  All booking går gjennom oss. 
  Vi ønsker dere velkommen til Scandic Meyergården, vårt fantastiske festivalhotell. 
  Alle middager og dans foregår på Scandic Meyergården i Spektrum.  
  Scandic Meyergården  Telefon 75 13 40 00   
  Fr. Nansens gate 28  
  8622 Mo i Rana 

 

  Matservering:  
   Frokost:    Alle dager ved Scandic Meyergården.                                  

  Lunsj:        Alle dager ute på ulike steder, Polarsirkelen Event ved Terje Holberg. 
  Middag:    Alle dager på Scandic Meyergården i Spektrum. 
  Dans:        Alle kvelder på hotellet. 
                                                                                                                                                                                                          

 

 Transport: 
  Vi tilbyr skyss til de som ikke har egen transportmulighet, og da mot en  
  egenandel på kr 40,- pr tur. Ledsager går gratis. 
  Husk å melde ditt transportbehov ved påmelding. 
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  Pris uten overnatting for deltager hele festivalen: 
  For de stedlige deltagerne har vi følgende ordning: 
  Kr 2.550,- pr. person, inkludert morrastund, lunsj, middag, t-skjorte, adgangskort, 
  medalje, diplom, det vi lager, og alle opplevelsene i festivalen. 

 

   Pris med overnatting for deltager hele festivalen: 
   For våre tilreisende deltagere har vi følgende ordning: 
   Kr 3.700,- pr. person inkludert frokost, lunsj, middag, musikk med dans om kveldene,  
   t-skjorte, adgangskort, medalje, diplom, det vi lager, og alle opplevelsene i festivalen. 
   Dersom man har behov for enkeltrom kommer et tillegg på kr. 250,- pr.natt. 

 

  Dagpris for deltager hele festivalen: 
   For de som kun ønsker å delta fram til avslutning på ettermiddagen har vi 
   følgende  tilbud: Kr 1.450,- pr. person, inkludert morrastund, lunsj , t-skjorte, 
   adgangskort, medalje, diplom, det vi lager og alle opplevelsene i uka. 

 

  Ledsagers pris for hele festivalen: 
• Pris uten overnatting kr. 1.500,- 

• Pris med overnatting kr. 2.400,- 

• Dagpris kr. 550,-   

 
                                                                
 

                              Prosjektleder SAKU Nordland    
                                  Liv Karin Rørvik 95 25 42 23                

 
                                

                                                               Sekretariat SAKU Nordland 

                                Ingunn Hanssen 95 25 43 56                                                                                                                          
 

 

                             Samarbeid, prosjektering og gjennomføring 
                       Frikult Ove Johnny Bustnesli 91 18 66 87                                   

                                                

                                                   Fortløpende påmelding        
                             Siste frist for påmelding onsdag 01. juni.    
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Kl. 14:00 
 

Ankomst og innsjekking på Scandic Meyergården  
 

Kl. 17:00- 
Kl. 18:15 
 

  
Kl. 17:30          Åpning av SAKU Nordland kulturfestival ved: 

                  Ordfører Geir Morten Waage 
        

• Utdeling av adgangstegn, festivalskjorter, program, transportplan  
og evalueringsskjema rett etter åpningen 

  

Kl. 18:15 
 
 
Kl. 19:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kl.23:00 

        

 

              Vi ønsker velkommen tilbake  

                      Viggo Trulsen Band 

                 
 

Musikken avslutter 
h          fra Bo 
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Kl. 10:00 Morrastund i Klokkerhagen 

• Utdeling av materiell til de som ikke var på åpningen 

• Kort info om formiddagens program 

Kl. 10:15- 
Kl. 12:30 
 
 
 
      
 
 
 
 

          Holmer og land formiddagen 
• I dag skal vi ende opp på Holmer og land. 

• På vegen dit kan mye spennende skje enten du padler, ror eller rafter 
opp elva.  

• Går du vegen deltar du i Kul Tur løypa som har premieutdeling til alle 
       i kveld under middagen på Scandic Meyergården 

• På vegen oppover kommer du også innom «eventyrskogen» og 
«musikkteltet» 

• De som tok vannvegen opp, tar landvegen ned       

• Vi vil fotografere og filme på vanns og til lands. 
Husk å fylle ut samtykkeskjema dersom du ikke har gjort det! 

• Ved Holmer og land er det: 

• Karaoke med Børge 

• SAKUS uteservering, kaffe, saft/vann kjeks og frukt 
 

Kl.12:30- 
Kl.13:30 
 

                            Teltet ved Klokkerhagenhuset 

        Lunsj ved Cateringkokk Terje Holberg 

Kl.13:30- 
Kl.15:00 
 
 
 

       Klokkerhagen 
• Karaoke ved elvebredden 

Det kreative hjørnet 

• Vi lager buttons 

• Vi lager smykker  

• Lærarbeid 
 

        Klokkerhagen 
Det aktive hjørnet 

• Bueskyting på sletta 

• Melkespannkasting sletta 

• Kostymeløp på idealtid sletta 

• Diverse spill 

 
Kl. 18:15 
 
Kl. 19:30 
 

               Vi ønsker velkommen tilbake dansebandet: 

 

Kl. 23:00 Musikken avslutter 
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Kl. 10:00 
 

Morrastund med frukt, saft og kaffe 
Intro av dagen ved klokkerbua 

Kl. 10:00- 
Kl. 12:30 

Hva skjer? 

• Fotografering til diplomene  

• Rytmeverksted, vil du skrive en 
sang til kulturkvelden? 

• Karaoke med Børge                                
• Batikk  

• Toving                                     

• Trearbeid 

• Roing  

• Rafting 

• Kanopadling  

 
        SAKUs uteservering 

        Hester 

        Hoppeslott 

 

 

 

 

Kl. 12:30- 
Kl. 13:30 

              Lunsj ved Cateringkokk Terje Holberg 

 

Kl. 13:30 -
Kl. 15:00 

Hva skjer? 

• Skattejakt, premier til alle 

• Ro-konkurranse 1, 2 og 3. premie 

• Raftekonkurranse 1, 2 og 
3.premie 

• Og alle de andre aktivitetene 
 vi hadde før lunsj 

       Premier deles ut på middagen 

 
SAKUs uteservering 

Hester 

Hoppeslott 

Børge opptrer 

Kl. 18:15 
 
 

 
                                

Kl. 19:30 
 
 
 

 
 
 

      

 

 

 

Kl 23:00 
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Kl. 10:00 
 

Morrastund på Toraneskaia 
Kaffe, saft og frukt        

Kl. 10:30- 
Kl. 14:30                                                                                                                                                                              

 Hva skjer:     Hele dagen fram til kl.14:30 på kaia og sjøen.                                                
 
 

• Utdeling av redningsvester ved nedgangen til flytekaia. 

 
• Allsang med Børge 

 

Kl. 13:00 - 
Kl. 14:30 

                Lunsj ved Cateringkokk Terje Holberg 

                             Båtene kjører også i lunsjpausen 

Kl. 18:15 
 
 

 
         Bildevisning fra SAKU Nordland vises under middagen. 

Kl. 19:20 
 
 

    

    Utdeling av diplomer fra SAKU Nordland 2022 

                    ved ordfører Geir MortenWaage 

Kl. 19:40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                    Velkommen tilbake til festivalbandet vårt: 

 

 

                              
                         Foto: Kristian Rødvand 

Kl.24:00  
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Kl. 09:00 
 

Frokost                                                                                                                         
Avreise. 
                             

  

                                                     

                                                       
      
                     

                                  

                                   Prosjektleder har ordet:                                                                                              
• Sammen klarer vi dette år etter år.  

• Oppskriften er et godt konsept som vi alle samarbeider om i spenningsfeltet 
mellom kommunal drift, lag og foreninger, næringslivet, sponsorer, 
prosjektengasjerte i SAKU Nordland og frivillige. 

• Vår egen regionale fargerike kulturfestival ønsker dere velkommen som deltagere. 

• Vi ønsker å legge til rette for opplevelser, muligheter, personlig vekst og glede. 

• Nå  skal vi feire festivalen, hverandre og vårt kreative fellesskap. 
                                         

                                           Velkommen. 
                                                                       

                    På vegne av prosjektorganisasjonen SAKU Nordland 2022. 
                    Liv Karin Rørvik  
                    Prosjektleder, og grunnlegger av SAKU Nordland   
                       

                                                                   


