
Nyhetsbrev: The Gathering-festivalene
Vi er nå godt i gang med The Gathering Irland 2013. Arrangementer av alle slag og former har funnet sted rundt om på den irske øya siden
kick off 1. januar 2013 med nyttårsfestivalen i Dublin. Siden da har tusenvis reist fra fjern og nær for å feire alt som er irsk. Det virkelig fine
med The Gathering Irland 2013 er at her er det noe for alle og enhver.  

Waterford Viking Maraton: 29. juni

Sørøst-Irlands hyggelige maraton fant sted for første gang i fjor og består av en 42 km flat løype gjennom den vakre byen og fylket Waterford,
hvor alle de berømte turistattraksjonene finner sted langs ruten. Dette maratonet har som formål å vise frem vikingarven som fortsatt står
sterkt i sørøstlige Irland. Etter maratonet vil et familiearrangement med mye moro og musikk fra flere av Waterford’s dyktigste band finne sted.
Så hvorfor ikke pakke løpeskoene, slippe din indre viking løs og ta del i denne nordiske sammenkomsten?

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

Annagassan Viking Festival: 9.-11. august

Som hjem for den internasjonalt berømte Viking Longphort of Linn Duachaill, skal Annagassan i Louth fylke i løpet av 3 dager feire både sin
keltiske arv og sin vikingarv med sverdkamp, våpenutstilling og utstillinger av tradisjonelt håndverk fra 9. til 11. august. Ett av festivalens
høydepunkter er vikinglandsbyen, som vil bli reist i Annagassan, og der vikinghåndverk, levende historie og en internasjonal
vikingdramatisering av grupper invitert fra Danmark, Sverige og USA vil finne sted.

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

Irish Redhead Convention: 23.-25. august

“Den irske rødtoppkongressen” regnes som en av de mest populære festivalene i The Gathering Irland. Festivalen vil forvandle kystlandsbyen
Crosshaven i Cork fylke til et hav av rødt i løpet av 3 dager med fest og moro for både rødtopper og rødtoppelskere. Festivalen finner sted fra
23. til 25. august og byr på aktiviteter som uten tvil vil leve opp til festivalens allerede originale rykte. Fregnetellingskonkurranser, gulrotkasting
og en rødtopp-parade er blant aktivitetene, for ikke å nevne en ”Beste Wannabe-rødtopp”-konkurranse for dem som ikke tilhører minoriteten
av naturlig rødhårede, som utgjør kun 2 % av 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 og over 60 år gamle musikkfestivalen Fleadh Ceoil na hEireann, vil dette året skrive historie ved å finne sted i Derry~Londonderry i
Nord-Irland for første gang noensinne. Denne pulserende festivalen, som finner sted fra 11.-18. august, vil by på det beste av irsk
tradisjonsmusikk i form av konserter, parader og gateopptredener. Tidspunktet for å ta del i den største feiringen av irsk kultur noe sted i
verden har aldri vært bedre, da over 300 000 besøkende dette året forventes til Derry~Londonderry, som er Storbritannias kulturby i 2013.

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 vil fra 15. til 21. juli samle både danseentusiaster, nybegynnere og folk med lidenskap for irsk dansk og musikk.
Denne lovende sammenkomsten vil by på et program proppet av arrangementer, med alt fra 5 dagers masterkurs i riverdance, til forsøket på å
slå den nåværende verdensrekorden i lengste Riverdance-rekke. Og for dere med to vensteføtter, vil lørdag 20. juli by på muligheten til
uformell opplæring av Riverdance-dansere når Merrion Square våkner til liv for en dag med irsk musikk og dans.

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