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Tourism Ireland Media nyhedsbrev - sommeren 2012 

Hos Tourism Ireland er vi ved at gå til af spænding over World Police and Fire Games, 

som finder sted i Belfast i 2013. Og det i sådan en grad, at vi næsten har glemt den 

fantastiske række af festivaler, der er på programmet i resten af 2012. Her er blot nogle 

af de kommende højdepunkter – husk endelig at kontakte os, hvis du er interesseret i et 

mediebesøg i forbindelse med en af disse perler. Mange af dem falder ind under Dublins 

festivalsæson (DFS) – et to måneder langt festivalprogram, der løber igennem 

september og oktober. Du kommer snart til at høre mere om denne festivalernes festival.  

Dublin Tall Ships Festival  

Ved denne festival for fuldriggere (23. – 26. august) vil op mod 100 fartøjer lægge til kaj 

i Dublins blomstrende havneområde for at deltage i et fire dages flot opsat show. 

Der vil være aktiviteter for alle aldersgrupper, og atmosfæren rundt omkring i 

havneområdet bliver international og elektrisk, når besætningerne og de majestætiske 

skibe, der kommer langvejs fra som f.eks. fra Chile, Mexico, Argentina og USA samt fra 

europæiske og baltiske lande, bliver budt velkommen på den berømte irske facon. 

De besøgende får mulighed for at gå om bord på skibene, møde sømændene og nyde 

den gratis gadeunderholdning, hvor der vil være livemusik, parader, forlystelser, 

skattejagter, madboder, vandsportsaktiviteter og meget mere. 

http://www.dublintallships.ie/ 

Den 21. årlige Appalachian & Bluegrass Music Festival 

Fra den 31. august til den 2. september vil der blive klimpret på verandaerne foran 

bjælkehytterne, danset i de brolagte gader og jammet foran købmanden. Det kommer 

dog ikke til at foregå i De Appalachiske Bjerge; her taler vi om den prisbelønnede 

Bluegrass Music Festival i Omagh i Nordirland. Det er den største bluegrass-festival 

uden for Nordamerika. http://www.discovernorthernireland.com/21st-Annual-

Appalachian-and-Bluegrass-Music-Festival-Omagh-P27522 

Absolut Dublin Fringe Festival (DFS) 

Dublin lægger scene til nogle af verdens særeste og mest kreative optrædener fra den 

8. til den 23. september. 525 events fordelt på 40 spillesteder og 150.000 glade 

besøgende kommer til at forvandle Dublin til en ‘drømmefabrik’ i løbet af de 16 dage, 

som festivalen varer. (En del af Dublins festivalsæson) http://www.fringefest.com/festival 
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Arthur’s Day (DFS) 

Den 27. september kl. 17:59 hæver hele verden et glas og skåler i Guinness for 

grundlæggeren af den berømte porter, og det sker selvfølgelig også i Guinness’ hjemby. 

I Dublin er der fest i hele byen for at markere dagen, og internationale musikere indtager 

scenerne på barer og spillesteder overalt i byen. Der er noget helt specielt ved disse 

intime arrangementer, og Arthur’s Day er blevet en fast del af Dublins festivalsæson. (En 

del af Dublins festivalsæson) http://www.guinness.com/en-ie/arthursday/index.html 

Dublin Theatre Festival 2012 (DFS) 

Irland er kendt for sine store personligheder inden for litteratur og teater, og i år fejrer 

man under Dublins teaterfestival denne tradition med temaet ‘Din by, dine historier’. 

Igennem 18 dage (27. september – 14. oktober) byder Europas ældste teaterfestival 

på mere end 550 forestillinger på 25 forskellige scener. Blandt højdepunkterne finder 

man en ny speciel opsætning af James Joyce’s ’Dubliners’, som åbner festivalen på 

Gaiety Theatre. (En del af Dublins festivalsæson) http://www.dublintheatrefestival.com/ 

Hard Working Class Heroes (DFS) 

Den 4., 5. og 6. oktober fejrer man10-års fødselsdag for Irlands årlige udstilling af nye talenter. HWCH 

udspiller sig på seks scener rundt omkring i byen, hvor de bedste nye talenter vises frem. (En del af 

Dublins festivalsæson) http://hwch.net/ 

Belfast Festival på Queens 

I 50 år har Belfast Festival på Queens stået for det bedste inden for musik, drama, 

teater, foredrag, film, dans og comedy. Da det er et 50-års jubilæum, betyder det, at 

dette års festival bliver større end nogensinde. Festivalen løber over 16 dage fra den 19. 

oktober til den 4. november og er den perfekte undskyldning for at besøge Titanic 

Town. http://www.belfastfestival.com/ 

ET LILLE SMUGKIK 

Året 2013 byder på en helt særlig event, der udspiller sig over hele øen Irland. ’The 

Gathering 2013’ bliver en landsdækkende fest, der løber over hele året, og du er 

inviteret! Du skal nok få meget mere at vide om denne event meget snart! 
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