
The Gathering – festivals-nyhedsbrev
Vi er nu godt i gang med The Gathering Ireland 2013. Siden startskuddet for begivenheden lød d. 1. januar 2013 med nytårsfestivallen i
Dublin, er der blevet afholdt forsamlinger af forskellig art og størrelse over hele den irske ø. Tusindvis af gæster er kommet fra nær og fjern for
at fejre alt, hvad der er irsk. Det gode ved The Gathering Ireland 2013 er, at der er noget for alle at deltage i og fejre.

Waterford Viking Marathon: 29. juni

Det venskabelige maratonløb i den sydøstlige del af landet blev for første gang afholdt sidste år. Det består af 41,9 km jævn vej gennem den
smukke by og County Waterford og passerer undervejs alle de berømte turistattraktioner. Dette maratonløb stiler imod at fremvise den
vikingekulturarv, som stadig stikker dybt i det sydøstlige Irland. Efter maratonet følger et underholdende familiearrangement med musik fra
nogle af Waterfords bedste bands. Så hvorfor ikke gribe løbeskoene, finde din indre viking frem og deltage i denne nordiske begivenhed?

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

Annagassan Viking Festival: 9. – 11. august

Annagassan i County Louth er hjemsted for den internationalt berømte befæstede vikingebase Linn Duachaill og fejrer sin kelter- og
vikingekulturarv med 3 dages sværdfægtning, våbenfremvisning og demonstration af traditionelle håndværk fra d. 9. – 11. august. En af
festivallens højdepunkter er vikingelandsbyen, som bliver bygget i Annagassen, og som præsenterer vikingehåndværk, levende historie og
international vikingeoptræden af grupper, som er inviteret fra Danmark, Sverige og USA.

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

Irish Redhead Convention: 23. – 25. august

The Irish Redhead Convention, som bliver anset for at være den mest populære festival i The Gathering Ireland, forvandler i 3 dage den lille
kystby Crosshaven i County Cork til et rødt hav af rødhårselskende vanvid. Festivallen varer fra d. 23. – 25. august og byder på aktiviteter,
som uden tvivl vil leve op til dens allerede etablerede rygte for at være fuldstændig skør. Blandt aktiviteterne er der
fregnetællingskonkurrencer, gulerodskast og en rødtopparade – og der er endda også en “Bedste Wannabe-rødhåret”-konkurrence for dem,
som ikke er en del af minoriteten af naturligt rødhårede, som kun udgør 2% af verdens befolkning.

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

Fleadh Ceoil na hEireann: 11. – 18. august

Den årlige Fleadh Ceoil na hEireann-festival, som er blevet afholdt i mere end 60 år, vil i år skabe historie ved at finde sted i
Derry~Londonderry i Nordirland for første gang nogensinde. Denne livlige festival, som foregår fra d. 11. – 18. august, præsenterer det
allerbedste inden for traditionel irsk musik i form af koncerter, parader og gadeforestillinger. Man forventer, at festivallen i år vil trække mere
end 300000 besøgende til Derry~Londonderry, som er Storbritanniens kulturby i 2013, så der har aldrig været et bedre tidspunkt at deltage i
verdens største fejring af irsk kultur på.

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 løber fra d. 15. – 21. juli og er mødested for danseentusiaster, nybegyndere og folk med passion for irsk dans og
musik. Denne lovende Gathering-festival omfatter et tætpakket program med arrangementer, lige fra 5 dage med Riverdance i verdensklasse
til et forsøg på at slå den nuværende verdensrekord i længste riverdance-linje. Og de, som har 2 venstrefødder, har ikke noget at frygte, for
lørdag d. 20. juli er der mulighed for at få uformel undervisning af riverdance-dansere, når Merrion Square liver op til en dag med irsk musik
og dans.

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