
Nyhetsbrev om Gathering-festivaler
Vi har nu kommit en bra bit in på firandet av The Gathering Ireland 2013. Alla möjliga slags evenemang, såväl stora som små, har ägt rum
över hela ön sedan starten den 1 januari 2013 i samband med nyårsfirandet i Dublin. Sedan dess har tusentals besökare kommit från när och
fjärran för att fira allt som är irländskt. Det som är så fantastiskt med The Gathering Ireland 2013 är att det finns något för alla att ta del av och
fira.

Waterford Viking Marathon den 29 juni

Sydöstra Irlands vänliga maratonlopp, som hade premiär förra året, går längs flacka vägar över 42 156 meter (26,2 mile) med vacker
inramning genom Waterford och dess omgivningar, där allehanda berömda turistmål kantar vägen. Det här loppet sätter fokus på arvet från
vikingarna, som fortfarande sitter djupt rotat i sydöstra Irland. Efter maratonloppet blir det familjeunderhållning med musik av några av
Waterfords bästa band. Så varför inte ta fram dina löparskor och bejaka vikingen i dig, så att du kan ställa upp i det här nordiska mötet?

http://www.thegatheringireland.com/View-Gatherings/Individual-Gathering.aspx?eid=154#.UW_Z6rWnCSo

Annagassan Viking Festival den 9–11 augusti

Som hemort för internationellt kända vikingahamnen (”Viking Longphort”) Linn Duachaill firar byn Annagassan i grevskapet Louth sitt keltiska
arv och sitt arv från vikingatiden med 3 dagar fyllda med svärdsstrider, vapenutställning och visningar av traditionellt hantverk den 9–11
augusti. En av festivalens höjdpunkter är vikingabyn som kommer att byggas i Annagassan och visa hantverk, levande historia och ett
vikingaspel som uppförs av grupper från Danmark, Sverige och USA.

http://www.thegatheringireland.com/View-Gatherings/Individual-Gathering.aspx?eid=2503#.UW_XgbWnCSo

Irish Redhead Convention den 23–25 augusti

En av de populäraste festivalerna inom ramen för The Gathering Ireland är Irish Redhead Convention, som kommer att förvandla kustorten
Crosshaven i grevskapet Cork till ett rött hav under 3 underbara dagar av rödhårig galenskap. Festivalen pågår den 23–25 augusti och har
inslag som säkert kommer att leva upp till festivalens redan galna rykte. Tävlingar i att räkna fräknar, morotskastning och en parad med
rödhåriga är några av aktiviteterna. Det blir till och med en tävling, ”Best Wannabe Redhead”, för dem som inte tillhör den minoritet av naturligt
rödhåriga som bara utgör 2 procent av världen befolkning.

http://www.thegatheringireland.com/View-Gatherings/Individual-Gathering/Irish%20Redhead%20Convention/23%20August%202013/520#.UW-
6vrWnCSo

Fleadh Ceoil na hEireann den 11–18 augusti

Den årliga festivalen Fleadh Ceoil na hEireann, som har hållits i över 60 år, kommer i år att bli historisk, eftersom den ska äga rum i
Derry~Londonderry i Nordirland för första gången någonsin. Denna vibrerande festival, som pågår den 11–18 augusti, lyfter fram det allra
bästa inom irländsk traditionell musik i form av konserter, parader och gatumusik. I år väntas över 300 000 besökare komma
Derry~Londonderry, som är Storbritanniens kulturstad 2013, så det har aldrig funnits ett bättre tillfälle att delta i det största firandet i världen
av irländsk kultur.

http://www.thegatheringireland.com/View-Gatherings/Individual-
Gathering/Fleadh%20Cheoil%20na%20h%C3%89ireann%202013/11%20August%202013/1160#.UW_eiLWnCSp

Riverdance – The Gathering 15–21 juli

Riverdance – The Gathering, som pågår den 15–21 juli, är en sammankomst för dansentusiaster, noviser och alla som älskar irländsk dans
och musik. Detta evenemang erbjuder ett späckat program från 5 dagars Riverdance i mästarklass till ett försök att slå gällande världsrekord
för längsta rad av dansare. Och ni som har två vänsterfötter, misströsta inte, för lördagen den 20 juli kommer ni att få chansen att delta i
lättsam undervisning av dansare då Merrion Square kommer att sjuda av liv med irländsk musik och dans.

http://www.thegatheringireland.com/View-Gatherings/Individual-Gathering.aspx?eid=3889#.UW_v0bWnCSo
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