SAMARBEIDSPARTNERE

ORKANGER 2016 - et tilbud for alle
• Utstillinger
• Konserter
• Hyggelige sammenkomster
• Omvisninger
• Kåserier
• Kulturelle innslag

• Kunstutstilling
• Idrett
• Familiedag
• Barneaktiviteter
• Turmasjer

Treffsted Nedre Rømme
I løpet av fire kvelder blir det
anledning til å høre sang og musikk
fremført av noen av de beste kor
og orkester i regionen. Tradisjonen
tro har vi også i år lyktes med
å hente heim meritterte artister.
Tvillingsøstrene Mari og Hanne
Olsen Solem, som har reist verden
rundt med bandet Dråpe, blir en av
høydepunktene på Nedre Rømme.
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Orkanger

Orkanger

Orkdal Sparebank inviterer
til jubileumsmarkering med
”allsang på Nedre Rømme”.
Orkdal Sparebank markerer i år
175 års jubileum og inviterer til
jubileumsmarkering. I et samarbeid
med Orkanger Aktivum inviterer
jubilanten til ”allsang på Nedre
Rømme” under ledelse av Nina
& Jacek. Det blir også anledning
til å besøke bankens nye lokaler
og bankens første lokale, dagens
Bankstua.
Grusuttaket Grusuttaket er årets
hovedtema. Det blir anledning
til å bli kjent med historien om
utgravingene under 2. verdenskrig,
som satte varige spor i terrenget på
sentrale områder på Orkanger. Det
blir både guidet vandring gjennom
Idrettsparken, via OTI-senteret til
Sæther- og Rømmeeiendommene.
På Rudolf Larsens Plass blir det
foredrag over temaet og ”barnas
sabotasjehistorier”.
Kløvertrimmen
Orkanger Sanitetsklubb, som er
lokallag av Orkdal Sanitetsforening,
inviterer til trimtur i hyggelige
omgivelser. Deler av turen går på
traseen for grustransporten under
2. verdenskrig, som er en del av
hovedtemaet for Orkanger 2016.
Avgang og innkomst for turmarsjen
er i Hermetikken. Ca. 5 km lang
løype. Påmelding fra kl. 12.00.

Orkanger 2016
17.-26. juni

ORKANGER 2016 - et tilbud for alle
En festivaluke hvor Orkanger Aktivum gir besøkende
anledning til å bli kjent med historien bak
terrengformasjonene i Idrettsparken, Rømme Amfi,
Orkdal Sparebank og Sæthereiendommen, som er et
resultat av tyskernes uttak av grus under 2. verdenskrig.
Orkdal Sparebank markerer 175 år som virksomhet, og
inviterer til besøk i banken og allsang på Nedre Rømme.
Hermetikken: Orkanger IFs fotballavdeling inviterer til en hyggelig kveld i
Hermetikken, hvor det blir underholdning fra unge talenter, foredrag, sang og
musikk. Det blir anledning til å kjøpe mat og drikke. For den danseglade blir det
anledning til en svingom. Et nytt bekjentskap blir duoen Jan Egil Skjervø, som
Mister Moose og Robert Aase med gitar og sang. Sistnevnte, som er bosatt på
Teneriffe, tar turen til Norge for å bidra i Hermetikken.
Kunst i Johan Richters gate 2: Også i år blir det anledning til å besøke
Johan Richters gate 2, tidligere kjent som Haugrønninghuset. Her blir det åpent
verksted med salgsutstilling. Glasskunst, keramikk, malerier i akryl og akvarell
blir det anledning til å kjøpe. En hyggelig prat over en kopp kaffe hører også
besøket til. Alle dager fra kl. 12.00 – 16.00.
Bårdshaug stasjon: Evjensgrenda Vel ønsker velkommen til en hyggelig
sammenkomst på Bårdshaug stasjon. Det blir anledning til en tur med
Thamshavnbanen tur/retur Bårdshaug – Fannrem. Etter turen blir det grilling og
mulighet for å smake trøndersk øl og lære om trøndersk ølkultur.

www.orkanger-aktivum.no
Barnevogna Grand Prix: Turmarsjen har blitt tradisjon. Prix Orkanger inviterer til
ny turmarsj for småbarnsforeldre. Marsjen blir ca. 2 kilometer. I løpet av turen blir
det orientert om grusuttaket under 2. verdenskrig. Andre familiemedlemmer kan
også delta. Alle med vogn vil motta en deltagerpremie som passer barnet, og det
vil bli trukket ut en større deltagerpremie. Avgang og innkomst ved Prix, Orkanger,
hvor det blir servert grillmat.
Nr. 66: I Orkdal Kunstforenings lokaler i Orkdalsveien 66 blir det anledning til å se
og kjøpe kunst, produsert av medlemmene i foreningen. Utstillingen er juryert. I en
hyggelig atmosfære blir det anledning til å kjøpe noe å drikke og spise.
Grusuttaket: Det inviteres til å ta del i historien om grusuttaket og grustransporten
under 2. verdenskrig. Historien blir gjort kjent gjennom guidet tur, utstillinger og
foredrag. Utgangspunktet for turmarsjen er Rudolf Larsens Plass på Nedre
Rømme/Idrettsparken. Etter endt turmarsj blir det holdt foredrag om utgravingene
og fortellinger om uskyldige sabotasjehandlinger utført av barn.
Fra fjøs til flerbrukshus: Orkanger IF planlegger å erstatte fjøset, som i dag er
dusj og garderobeanlegg for Idrettsparken, med et flerbrukshus på samme sted.
Det blir orientering om prosjektet og en symbolsk start på rivingen av dagens bygg.
Utstillinger på Nedre Rømme: På Nedre Rømme kan du se Orkanger histories
billedutstilling som består av bilder av eldre trehusbebyggelse på Nerøra. Orkanger
Aktivum viser gjennom en billedutstilling hvordan arealene etter grusuttaket har blitt
brukt fra krigen og fram til i dag.
Utdeling av Orkdal Kommunes hederspriser: Utdeling av årets Kulturpris,
Idrettsstipend, Byggeskikkpris og Miljøpris blir foretatt ved kveldsarrangementene
på Nedre Rømme. Før og etter utdelingen blir det underholdning med sang og
musikk.

Treffsted Nedre Rømme: Også i år kan du treffe gamle kjente og stifte
nye bekjentskaper på kveldsarrangementene på Nedre Rømme. Her blir
det sang og musikk, fremført av amatører og profesjonelle musikere.
Treffstedet samler hvert år mellom 2 000 og 3 000 besøkende i løpet av
fire kvelder. Her er det anledning til å kjøpe mat og drikke. I serveringsog utstillingslokalet kan du se billedutstilling i regi av Orkanger historie og
Orkanger Aktivum.
Sankthansfeiring på Terna: Båtklubben Terna inviterer til Sankthansfeiring
i et maritimt miljø.Dette har blitt en tradisjon med stor oppslutning av barn
og voksne. Her blir det bålbrenning og anledning til å kjøpe mat og drikke.
Byfest: Med økonomisk støtte fra Orkdal Kommune blir det byfest i regi
av Orkanger Sentrumsforening og Orkanger Aktivum på og ved torget i
Orkdalsveien. Det blir salg av mat og drikke. Frivillige organisasjoner og
næringsaktører presenteres med stands. I tillegg til underholdning, blir
det aktiviteter for barn og voksne. Ved dårlig vær flyttes arrangementet til
Nedre Rømme.
Kløvertrimmen: Orkanger Sanitetsklubb, som er lokallag av Orkdal
Sanitetsforening, inviterer til en trimtur i hyggelige omgivelser. Avgang og
innkomst for turmarsjen er i Hermetikken. Ca. 5 km lang løype. Påmelding
fra kl. 12.00.
”Bråttåbjønnj”: Triathlonkonkurransen i og ved Gammelosen arrangeres
for 15. gang. Det blir både stafett og individuell konkurranse.

PROGRAM FOR ORKANGER 2016
FREDAG 17.JUNI
16.30
Bårdshaug stasjon, tog tur/retur Fannrem, grilling
19.30
Trøndersk øl og drikkekultur
LØRDAG 18.JUNI
10.00-14.00 Amfi Orkanger
- Barnas fotballdag
- Martnasdag
12.00
Barnevogna Grand Prix
13.00-13.30 OTI-sentret, Niklas Sellin i styrkekløft OTI-scenen
14.00
Orkanger – Svorkmo, fotball 5. div. menn, Orkla Maskin Arena
19.00
Hermetikken: Dagens talent, kåseri
Underholdning:
1. Tor Kvarsnes, Elling Breunig og Olav Nersveen
		
2. Jan Egil Skjervø og Robert Aase
- Dans til musikk av Jan Brevik
- Salg av mat og drikke
TIRSDAG 21.JUNI
17.00-20.00 Nr. 66 - Kunstutstilling
19.00
Nedre Rømme, eldre og bevaringsverdig bebyggelse på Nerøra
ONSDAG 22.JUNI
17.00-20.00 Nr. 66 - Kunstutstilling
20.00
Orkanger 2 – Hitra, fotball 4. div kvinner, Orkla Maskin Arena
20.00-24.00 Nedre Rømme: Dagens talent: Aurora J. Dahl
- Utdeling av Orkdal Kommunes Idrettsstipend og kulturpris
- Orklang
- Eggkleiva mannskor

HOVEDSPONSORER FOR ORKANGER 2016

TORSDAG 23.JUNI
17.00-20.00 Nr. 66 - Kunstutstilling
18.00
Sankthansfeiring på Terna
20.00-24.00 Nedre Rømme: Dagens talent: Malin Wuttudal
- Utdeling av Orkdal Kommunes Byggeskikkpris og miljøpris
- Søstrene Olsen Solem, Orkdal Storband
FREDAG 24.JUNI
16.00
Guidet tur i ”Grusuttaket”. Oppmøte Rudolf Larsens Plass, Nedre Rømme
17.00-19.00 Rudolf Larsens Plass, Nedre Rømme
- Foredrag om ”Grusuttaket”
- Barnas sabotasjehistorier” fra ”Grusuttaket”
- Fra ”fjøs” til Flerbrukshus.
- Symbolsk start på riving av fjøset på Nedre Rømme.
- Salg av mat og drikke.
Arrangementet flyttes innendørs ved dårlig vær.     
17.00-20.00 Nr. 66 - Kunstutstilling
19.30
Orkanger – Verdal, fotball 3. div. kvinner, Orkla Maskin Arena
20.00-01.30 Nedre Rømme: Dagens talent: Emil Meland og Aleksander Logan
- Utdeling av sang –og musikkstipend
- Mannskoret Lerka, Queen Bezz
- Allsang på Nedre Rømme” v/Nina & Jacek
- Nina & Jacek spiller til dans

LØRDAG 25.JUNI
11.00-15.00 Byfest på torget: Langbord i Orkdalsveien og underholdning
Byfesten flyttes til Nedre Rømme ved dårlig vær.
11.00-14.00 Nr. 66 - Kunstutstilling
16.00-18.00 Hageparty på Bårdshaug Herregård
- Orkdal Janitsjar
- Foredrag
20.00-01.30 Nedre Rømme: Dagens talent: Inger Kristine Lyngvær
- Utdeling av Orkanger Vels Trivselspris
- Dixieland
- Dansemusikk v/Jan Brevik
SØNDAG 26.JUNI
11.00
Gudstjeneste i Orkanger kirke
- 50 års konfirmanttreff
12.00-15.00 Familiedag i Hermetikken
12.00-16.00 Nr. 66 - Kunstutstilling
13.00
Kløvertrimmen, oppmøte/påmelding i Hermetikken fra kl. 12.00
15.00
”Bråttåbjønnj” i og ved Gammelosen
- stafett
16.00
”Bråttåbjønnj” i og ved Gammelosen
- individuell konkurranse
Galleri Thams åpent alle dager. Utstilling ved Tore Engen.
Orkdal Frivilligsentral: Utstilling av gjenstander produsert av tidligere russiske fanger.

