
The Gathering -festivaalien uutiskirje
The Gathering Ireland 2013 -teemavuosi on parhaillaan hyvässä vauhdissa. Irlannin saarella on nähty jo kaikenkokoisia ja -näköisiä
kokoontumisia (engl. gatherings) ja tapahtumia sen jälkeen, kun kampanja sai alkunsa Dublinin uuden vuoden festivaaleista. Siitä lähtien
vihreälle saarelle on saapunut tuhansia ihmisiä eri puolilta maailmaa juhlistamaan irlantilaisuutta kaikin mahdollisin tavoin. Tarjoaahan The
Gathering Ireland 2013 jokaiselle sopivaa juhlimista ja osallistumista.

Waterfordin viikinkimaraton 29. kesäkuuta

Tämä Kaakkois-Irlannissa ystävyysjuoksun hengessä järjestettävä maraton sai alkunsa viime vuonna. Juoksumatkaa kertyy yhteensä 42,8 km
tasaisella tiellä Waterfordin kauniin kaupungin ja kreivikunnan alueella. Reitti kulkee alueen kaikkien kuuluisien turistinähtävyyksien ohi ja tuo
esiin Kaakkois-Irlannissa yhä voimissaan olevaa viikinkiperinnettä. Maratonin jälkeen järjestettävässä perhetapahtumassa voi nauttia muun
muassa Waterfordin parhaiden yhtyeiden musiikista. Pakkaa siis juoksukenkäsi, osallistu tähän pohjoismaiseen kokoontumiseen ja löydä
sisäinen viikinkisi!

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

Annagassanin viikinkifestivaalit 9.–11. elokuuta

Annagassanin kylässä Louthin kreivikunnassa muinoin sijainnut viikinkien Linn Duachaill -linnoitus on kansainvälisestikin tunnettu. Siispä
Annagassan juhlistaa keltti- ja viikinkiperinteitään kolme päivää kestävillä festivaaleilla, joilla nähdään miekkataisteluja, asenäyttelyjä ja
perinteisten käsityötaitojen esityksiä. Yksi 9.–11. elokuuta vietettävän festivaalin kohokohdista on Annagassaniin pystytettävä viikinkikylä, jossa
viikinkien historia herää eloon kansainvälisten, Tanskasta, Ruotsista ja Yhdysvalloista kutsuttujen ryhmien esittämänä.

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

Irlannin punatukkaisten kokoontuminen 23.–25. elokuuta

Yksi The Gathering Ireland -kampanjan suosituimmista festivaaleista, Irlannin punatukkaisten kokoontuminen, järjestetään Corkin
kreivikunnassa Crosshavenin merenrantakylässä 23.–25. elokuuta. Tapahtuman myötä kylä muuttuu kolmen päivän ajaksi kuin punertavaksi
mereksi. Festivaali tunnetaan hullunkurisista tapahtumista ja aktiviteeteista, kuten pisamienlaskentakilpailusta, porkkananheitosta ja
punapäiden paraatista. Jos et kuulu siihen maailmanlaajuisesti kahden prosentin vähemmistöön, jolla on luonnostaan punainen tukka, voit
osallistua Best Wannabe Redhead -kisaan, jossa etsitään parasta ei-aitoa punapäätä.

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

Fleadh Ceoil na hEireann 11.–18. elokuuta

Vuosittaiset Fleadh Ceoil na hEireann -festivaalit, joilla on jo 60 vuoden perinne, järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa
Derryn~Londonderryn kaupungissa Pohjois-Irlannissa. Tämä energinen musiikkifestivaali tarjoaa parasta perinteistä irkkumusiikkia
konserttien, paraatien ja katuesitysten muodossa. Derry~Londonderry on Britannian vuoden 2013 virallinen kulttuurikaupunki, joten tällä
kertaa festivaaleille odotetaan yli 300 000 kävijää. 11.–18. elokuuta tarjoutuu siis ainutlaatuinen tilaisuus osallistua maailman suurimpaan
irlantilaisen kulttuurin juhlaan!

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. heinäkuuta

15.–21. heinäkuuta järjestettävä Riverdance – The Gathering on tanssiharrastajien, noviisien sekä irlantilaista tanssia ja musiikkia rakastavien
kokoontuminen. Luvassa on lukuisia tanssitapahtumia, muun muassa viisi päivää Riverdance-mestarikursseja sekä yritys rikkoa maailman
pisimmän Riverdance-rivin maailmanennätys. Ja tiedoksi kaikille tanssitaidottomille: Merrion Square muuntuu lauantaina 20. heinäkuuta
irkkumusiikin ja -tanssin näyttämöksi, ja siellä on tilaisuus saada vinkkejä ja opetusta Riverdance-tanssijoilta.

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