
Jubileumsutstilling og 
Orkangerhistorie
Orkanger Aktivum og Orkangerhistorie 
ønskervelkommen til utstilling på Nedre 
Rømme.
Her presenteres den 50-årige historien  
om Orkladagene, Orklamartnan, 
Motor-festivalen og Orkangerdagene. 
Orkangerhistorie viser bilder og filmer  
fra Orkanger. Det blir anledning til å  
kjøpekaffe og vafler
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Jubileumskonsert
Hoffs kvintett + Åsmund Flaten holder
 jubileumskonsert på Nedre Rømme.
Dette er første gang det er anledning til å 
høre Christin Hoff, Frode Hoff, Hilde 
Øverkil Hoff, Håkon Hoff, Malin Hoff og 
Åsmund Flaten opptre sammen.

Kampen om Thamshavnbanen
På Bårdshaug stasjon forteller Christian 
Falch om sabotasjehandlingene på  
stasjonsområdet og innspillingen av  
filmen Kampen om Thamshavnbanen, 
som hadde base der. Videre kan du delta 
på en historisk turmarsj fra stasjonen via 
området på Bårdshaug hvor det under  
2. verdenskrig var fangeleire. Marsjen  
ender på Orkanger Kino hvor det blir  
anledning til å se filmen. Forhåndssalg av 
billetter i informasjonstorget på Orkdal 
Rådhus fra 21. juni. Billettpris kr. 100.

Blåsmobataljonen
Familien Blåsmo har fostret mange  
musikere, og har ved familieanledninger 
stilt med eget korps. På Nedre Rømme 
holder bataljonen sin første offisielle  
konsert med hele 35 musikere, fordelt 
på fire generasjoner. 28 musikere fra 
Blåsmofamilien og 7 fra familien Evjen, 
familier som har tette bånd.

OrKanger 2010
et tilbud for alle 

	 	 •		 Utstillinger	 	 	 	
	 	 •				 Konserter
	 	 •				 Hyggelige	sammenkomster	 	
	 	 •				 Historisk	vandringer	og	tilbakeblikk	
	 	 •				 Kåserier
	 	 •				 Kulturelle	innslag
	 	 •				 Kunstutstillinger
	 	 •				 Idrett
	 	 •				 Familiedag
	 	 •				 Film

SamarbeIdSpartnere

18. -27. juni

2010

Galleri	thams	holder	åpent	 
på	bårdshaug	Herregård	 
alle	dager,	hele	dagen.

Salgsutstilling på galleri art & Taste Café  
i	kafeens	åpningstid.

"nye	nedre	rømme”
prosjektering	nilssen	og	Opøyen	aS

Orkanger 2010
17.	-27.	juni
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Til Kenya med Sør-Trøndelag 
og Orklareiser
På Bårdshaug Herregård blir det vist bil-
der og holdt foredrag fra turen til Kenya 
tidligere i år. Her kan du følge Christian 
Thams’ bevegelser i Afrika og den fantas-
tiske  natur og dyreopplevelsene til delta-
gerne på turen.

Marked på AMFI Orkanger
AMFI Orkanger ønsker velkommen til 
marked på parkeringsplassen ved senteret. 
Senterets forretninger gir gode tilbud til 
de som ønsker å benytte dagen til en han-
del på markedet.

Langbord i Orkdalsveien
Også i år inviterer lokale lag og organi-
sasjoner til langbord i Orkdalsveien, hvor 
det tilbys underholdning, mat og drikke. 
Suksessen med fjorårets lagkonkurranse 
”Mesternes Mester” gjentas. Det blir også 
anledning til å gjøre en handel på et mar-
ked i frivillighetssentralens regi.

Naustet i Grovafjæra
Orkdal Historielag ønsker velkommen til 
det vel 200 år gamle naustet ved Terna, 
som inneholder en utstilling av utstyr fra 
fjordfiske og «Feskarøra». Det blir anled-
ning til å hygge seg med underholdning og 
nyte en kopp kaffe og noe å bite i.

«Hageparty» på Strandheim
Her kan du smake på Kirsten Øyums 
urtesuppe eller kjøpe en kopp kaffe eller 
et glass vin, samtidig som du lytter til 
sang og musikk av Are Hembre og Åshild 
Mundal.

Gudstjeneste i Orkanger kirke
Det inviteres til gudstjeneste i Orkanger 
kirke, med konfirmanttreff  for 50-årsju-
bilantene.

Familiedag i Hermetikken
Orkanger Vel ønsker velkommen til fa-
miliedag, med et mylder av aktiviteter. 
Det blir anledning til å kjøpe grillmat og 
drikke. 

«Bråttåbjønnj»
Triathlonkonkurransen i og ved 
Gammelosen arrangeres for 10. gang. 
Det blir både stafett og konkurranse for 
enkeltutøvere.

 

En festival hvor Orkanger Aktivum 
setter  fokus på egne arrangement 
ved å gi et tilbakeblikk på organisa-
sjonens 50-årige historie som arran-
gør av Orkladagene, Orklamartnan, 
Motorfestivalen og siden 2000, 
Orkangerdagene. For organisasjonen 
er det ekstra stas å kunne invitere pu-
blikum i jubileumsåret til egne lokaler. 
På Nedre Rømme er det nylig ferdig-
stilt utstilling og serveringslokale, som 
blir offisielt åpnet 23. juni med jubile-
umskonsert og utstillinger. 
Vårkonsert med Orklang
Orklang og Bårdshaug Herregård 
ønsker velkommen til vårkonsert på 
Bårdshaug Herregård. Her får du høre 
utdrag fra korets rikholdige repertoar 
og sang av Folloelever som stiller med 
egne innslag.  
Hermetikken
Orkanger Vel ønsker også i år vel-
kommen til en hyggelig festaften i 
Hermetikken, hvor det blir anledning 
til å ta en svingom etter levende mu-
sikk. Det blir mulig å kjøpe mat og 
drikke.
Kunstutstillinger
I festivaluka kan du besøke Orkdal 
Kunstforenings sommerutstilling på 
Strandheim, hvor Per Morten Karlsen 
er gjesteutstiller. På Bårdshaug 
Herregård holder Galleri Thams 
salgsutstilling med Marthe Maalø 
og ved Galleriet Art & Taste Cafe i 
Orkdalsveien er det salgsutstilling ved 
Margaret Maalø.  
Treffsted Nedre Rømme
Også i år kan du treffe gamle kjente og 
stifte nye bekjentskaper på kveldsar-
rangementene på Nedre Rømme. 
Her blir det sang og musikk både fra 
amatører og profesjonelle musikere. 
Orkanger Aktivum har utviklet Nedre 
Rømme til et bedre arrangementssted, 
og publikum kan glede seg over nye og 
bedre fasiliteter. Du kan også besøke 
vårt nye serveringssted, hvor du også 
finner jubileumsårets billedutstilling.
Sankthansfeiring på Terna.
Båtklubben Terna inviterer til 
Sankthansfeiring med bålbrenning i et 
maritimt miljø. Det blir anledning til å 
kjøpe mat og drikke.

NM Temporitt på sykkel
Dette vil bli en unik opplevelse hvor du 
kan se de norske og verdens fremste 
proffsykelister på nært hold. Først ute 
er junior og dameklassene.
På ettermiddagen kan du oppleve eli-
teklassen for herrer. Start og innkomst 
på Grønøra.
Orkangerhistorie
På Nedre Rømme kan du se fotomon-
tasjer eller få bistand til å hente fram 
bilder fra bevaringsverdige områder 
på Orkanger. Orkanger Aktivum og 
Orkangerhistorie samarbeider om 
en felles utstilling på Nedre Rømme. 
Samtidig som du ser på bilder og 
gamle filmopptak får du anledning til å 
kjøpe en kopp kaffe og noe å bite i. 
Orkanger-QUIZ
En glimrende anledning til å teste 
kunnskapen om Orkanger sammen 
med familie og venner. Orkanger Vel 
inviterer til en uhøytidelig konkurran-
se på Orklapøbben i Orkdalsveien. Om 
du kommer alene eller sammen med 
venner, blir du en del av et lag for å 
besvare spørsmål om Orkanger under 
ledelse av Hans Kringstad. Premiering 
til de beste lag.
Den Gode Hyrdes Kapell
Kapellet får nytt orgel til festivaluka. I 
den anledning inviteres det til konsert 
og innvielse av nytt orgel.
Bårdshaug Stasjon
I tillegg til å bli kjent med Bårdshaug 
stasjons historie, vil Christian Falch 
fortelle om sabotasjehandlingene på 
stasjonsområdet og innspillingen av 
filmen Kampen om Thamshavnbanen. 
Historisk vandring
Etter å ha besøkt Bårdshaug sta-
sjon får du anledning til å delta på 
en historisk vandring under ledelse 
av Endre Evjen. Her vil du blant an-
net bli orientert om fangeleirene som 
lå i Bårdshaugområdet. Vandringen 
avsluttes ved Orkanger Kino rett før 
filmen Kampen om Thamshavnbanen 
vises.
Kampen om Thamshavnbanen
Filmen har hatt tre forestillinger 
med fullsatte hus, og under Orkanger 
2010 blir det nok en anledning til å se 
filmen. 

torsdag	17.	juni
19.00  Vårkonsert på 
  Bårdshaug Herregård.
 - Orklang
 - Folloelever med innslag

Lørdag	19.	juni
19.00   Hermetikken
 - Foredrag av 
  Christian Falch om 
  filmen Kampen om 
  Thamshavnbanen
 - Underholdning 
  v/Tor Kvarsnes
   og Olav Nersveen
 - Dans til musikk av 
  Jan Brevik
 - Salg av mat og drikke

mandag	21.	juni
16.00-19.00 Kunstutstilling 
  på Strandheim

tirsdag	22.	juni
16.00-19.00 Kunstutstilling 
  på Strandheim

Onsdag	23.	juni							
16.00-19.00 Kunstutstilling 
  på Strandheim 
18.00   Sankthansfeiring 
  på Terna
20.00-24.00 Jubileumsutstilling 
  på Nedre Rømme.
20.00-24.00 Nedre Rømme
 - Offisiell åpning av 
  ”Nye Nedre Rømme” 
  v/Ordfører Gunnar 
  Lysholm.
 -  Dagens talent:
  Maja  Aspås Teialeret og 
  eventuell vokalgruppe 
 - Hoffs kvintett + 
  Åsmund Flaten
 - Jazzå
 - Acoustica 

torsdag	24.	juni
11.00   NM Temporitt på sykkel
 - Start ved Overaae AS,  
  Grønøra
15.00-19.00 Nedre Rømme
 - Jubileumsutstilling
 - Orkangerhistorie

16.00-19.00 Kunstutstilling 
  på Strandheim
15.30 – 18.00 NM Temporitt 
  på sykkel - elite
 - Start og innkomst ved
  Overaae AS, Grønøra
18.00   NM Landeveisløp på sykkel
 - Innkomst og 
  premieutdeling
18.00   Orkanger – QUIZ på   
  Orklapøbben
18.30   Den Gode Hyrdes Kapell
 - Konsert
 - Innvielse av nytt orgel
20.00-24.00 Nedre Rømme
 - Dagens talent:  
  Håkon og Eirik Selvnes
 - Eggkleiva mannskor
 - Per Roars 
 
Fredag	25.	juni
14.00-19.00 Nedre Rømme
 - Jubileumsutstilling
 - Orkangerhistorie
15.30  Bårdshaug Stasjon
 - Sabotasjene og 
  innspillingen av
  ”Kampen om
  Thamshavnbanen”.
 - Omvisning
16.00-16.45 - Historisk vandring  
  over Bårdshaug-området.  
  Fra Bårdshaug stasjon til   
  Orkanger Kino.
16.00-19.00 Kunstutstilling 
  på Strandheim
17.00  Kampen om    
  Thamshavnbanen på
  Orkanger Kino.
18.00-19.00  Orkanger – QUIZ 
  på Orklapøbben 
18.30   Velkommen til 
  Bårdshaug Herregård
 - Omvisning i det nye 
  hotellet.
 - Bilder og foredrag fra   
  Thams-turen i Kenya.
 - Underholdning  
20.00-01.30 Nedre Rømme
 - Dagens talent: 
  Marte Nerhoel
 - Duo Dompapen
  - Orklang
 - Gladjazz  av Dixieland   

Lørdag	26.	juni	 
10.00 – 18.00 Marked på AMFI   
  Orkanger - utendørs
11.00-14.00 Langbord i Orkdalsveien
12.00-18.00 Naustet i Grovafjæra
 - Omvisning i naustet
 - Underholdning
 - Servering
13.00-17.00 Nedre Rømme
 - Jubileumsutstilling
 - Orkangerhistorie
13.00-18.00 Kunstutstilling 
  på Strandheim
14.00 – 17.00 Åpen stasjon 
  på Bårdshaug
16.30   ”Hageparty på Strandheim”
18.00-19.00 Orkanger – QUIZ 
  på Orklapøbben
20.00-01.30 Nedre Rømme
 - Dagens talent: Revelation
 - Utdeling av ”Trivselsprisen”
 - Åse Hammer kvartett
 - Blåsmobataljonen
 - Orkdal Storband 
 
Søndag	27.	juni
11.00   Gudstjeneste i 
  Orkanger kirke 
 - 50-års konfirmanttreff
12.00-16.00 Nedre Rømme
 - Jubileumsutstilling
 - Orkangerhistorie
12.00-15.00 Familiedag 
  i Hermetikken
12.00-16.00 Kunstutstilling 
  på Strandheim
15.00  ”Bråttåbjønnj” i og v
  ed Gammelosen
 - stafett
16.00  ”Bråttåbjønnj” i og 
  ved Gammelosen
 - individuell konkurranse

Leverandør av los og lyd 
på Nedre Rømme: 
RA Audio ANS
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O r K a n g e r  2 0 1 0         www. orkanger-aktivum.no 

Maxi-Taxi 909 82500


