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Tourism Ireland Media Nyhetsbrev – sommar 2012 

Vi i Tourism Ireland kan knapt vente til World Police and Fire Games som finner sted i 

Belfast i 2013. Så spente er vi at vi nesten glemmer den fantastiske rekken av festivaler som 

venter oss i resten av 2012. Her er kun noen av de kommende høydepunktene og husk å 

kontakte oss hvis du er interessert i å kombinere en festivalreise med et mediebesøk. 

Mange av festivalene er en del av Dublins Festival Season – et to måneders langt program 

med festivaler i hele september og oktober. Du vil få mer informasjon om denne 

“festivalfestivalen” snart.  

Dublin Tall Ships Festival 

Opp mot 100 skip vil ankomme seilskutefestivalen i Dublins blomstrende havneområde fra 

23. til 26. august. Dette blir fire dager med ekstravagansa! 

Med aktivitetstilbud for alle aldre, vil atmosfæren rundt havneområdet være internasjonal 

og elektrisk, og mannskap og majestetiske skip fra både Chile, Mexico, Argentina og USA, 

samt europeiske og baltiske land vil hilses velkommen på ekte irsk manér.   

Besøkende vil få muligheten til å gå om bord i skipene og møte mannskapet, og vil også 

kunne hygge seg med gratis gateunderholdning, livemusikk, parader, tivoli, skattejakter, 

gatemat, vannsportsaktiviteter og mye mer. http://www.dublintallships.ie/ 

Den 21. årlige Appalachian & Bluegrass Music Festival 

Fra 31. august til 2. september skal det klimpres på hytteverandaer, danses i 

brosteinsbelagte gater og jammes utenfor landhandelen. Vi snakker ikke om Appalachene, 

men om den prisbelønte Bluegrass Music Festival i Omagh i Nord-Irland. Dette er den 

største bluegrassfestivalen utenfor Nord-Amerika. 

http://www.discovernorthernireland.com/21st-Annual-Appalachian-and-Bluegrass-Music-Festival-

Omagh-P27522 

Absolut Dublin Fringe Festival (DFS) 

Dublin blir arena for noen av verdens mest besynderlige og kreative forestillinger i perioden 

fra 8. til 23. september. 525 arrangementer på mer enn 40 arenaer, pluss 150 000 glade 

besøkende forvandler Dublin til en slags ”Dream Factory” i løpet av festivalens 16 dager. 

(Del av Dublins Festival Season). http://www.fringefest.com/festival 
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Arthur’s Day (DFS) 

27. september kl. 17.59 hever verden Guinness-glasset til ære for opphavsmannen til dette 

berømte ølet, og høyest skal glasset heves i selve hjemmet for Guinness. Dublin er vert for 

en utstrakt byfest for å markere dagen, og internasjonale artister går på scenen i både barer 

og andre arenaer byen rundt. Disse intime arrangementene er veldig spesielle og Arthur’s 

Day er blitt en fast del av Dublins Festival Season (Del av Dublins Festival Season). 

http://www.guinness.com/en-ie/arthursday/index.html 

Dublin Teaterfestival 2012 (DFS) 

Irland er viden kjent for sine litteratur- og teatergenier, og dette året vil Dublin 

Teaterfestival feire denne tradisjonen med temaet “Din By, Dine Historier”. Europas eldste 

spesialteaterfestival byr på 18 dager (27. september – 14. oktober) med mer enn 550 

forestillinger på 25 scener. Festivalen åpner med en spesiell nytolkning av James Joyce’s 

Dubliners – kun ett av mange høydepunkter. (Del av Dublins Festival Season). 

http://www.dublintheatrefestival.com/ 

Hard Working Class Heroes (DFS) 

4., 5. og 6. oktober er det 10-års jubileum for Irlands årlige utstillingsvindu for nye og 

kommende talenter. HWCH finner sted på 6 forskjellige arenaer rundt i byen og bringer det 

beste av nye talenter til scenen. (Del av Dublins Festival Season). http://hwch.net/ 

Belfast Festival på Queen’s 

I 50 år har Belfast Festival på Queens presentert det beste av musikk, drama, teater, 

foredrag, film, dans og komedie. Da dette er 50-års jubileet vil festivalen i år bli større enn 

noensinne. Festivalen pågår i 16 dager fra 19. oktober til 4. november og er den perfekte 

unnskyldning for å besøke Titanic-byen. http://www.belfastfestival.com/ 

 

ET LITE SMUGKIKK 

I 2013 vil et veldig spesielt arrangement finne sted rundt omkring i hele Irland. The 

Gathering 2013 blir en landsomfattende helårsfeiring og du er invitert! Du skal få høre langt 

mer om dette arrangementet veldig snart! 
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