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Primo

NORDLYST-FESTIVALEN
Andenes

Årlig vinterfestuke. Konserter, malerkurs, utstillinger m.m.

www.nordlyst.wordpress.com

09.

POLAR NIGHT HALF MARATHON
Tromsø

Mørketidsløp som gir en eksotisk mørketidsopplevelse.
En søsterfestival til det kjente Midnight Sun Maraton.

www.msm.no/polar-night-halfmarathon

18.-24.

TROMSØ INTERNASJONALE FILMFESTIVAL
Tromsø

Anerkjent filmfestival som viser utfordrende kvalitetsfilm fra hele
verden og Norge.

www.tiff.no

27.-30.

BODØ JAZZ OPEN
Bodø

Jazzfestival med nasjonale og internasjonale artister på ulike og
unike steder i Bodø by, til og med i lavvo!

www.bodojazzopen.no

29.01.07.02.

NORDLYSFESTIVALEN
Tromsø

I utgangspunktet en festival for klassisk musikk, men det
musikalske uttrykket har utvidet seg i flere retninger.

www.nordlysfestivalen.no

29.01.01.02.

ILIOSFESTIVALEN
Harstad

Festival for ny musikk. Har fått sitt navn fra den greske solguden
Ilios, og viser til solas tilbakekomst til landsdelen.

www.ilios.no

01.-07.

SAMISK UKE
Tromsø

En unik opplevelse av samisk kultur i en moderne by.
NM i lassokasting og nordisk mesterskap i reinkappkjøring.

www.msm.no

03.-07.

SAMI MUSIC WEEK
Alta

Samisk vinterfestival med aktiviteter knyttet til bl.a feiring av
samefolkets dag.

www.audioland.no

04.-07.

POLAR JAZZ
Svalbard/Longyearbyen

Musikkfestival med sjangere som jazz, blues og bluegrass.

www.polarjazz.no

06.-12.

VINTERLYSFESTIVALEN
Mo i Rana

En av Norges største teaterfestivaler og et lyspunkt i mørketiden.

www.nordlandteater.no/vinterlys

06.-13.

BLÅFROSTFESTIVALEN
Rognan

Årlig kultur- og musikkfestival på den unike industri- og
rockescenen Slipen Scene.

www.blaafrost.no

Medio

VESTERÅLEN SKREIFESTIVAL
Øksnes

Festival for hele familien, VM i tungeskjæring, konserter med mer.

www.skreifestival.no

25.-28.

LOFOTEN INTERNASJONALE FOTOFESTIVAL
Lofoten

Internasjonal fotofestival med base i Kabelvåg. Presenterer et bredt
spekter av fotografi fra inn- og utland.

www.lofotenfotofestival.no

03.-08.

BOREALIS ALTA VINTERFESTIVAL
Alta

Konserter inne og ute, utstillinger, aktiviteter, Bossekopmarkedet
og starten på Finnmarksløpet.

www.facebook.com/borealis.alta

04.-13.

VINTERFESTUKA I NARVIK
Narvik

Musikk- og kulturfestival med arrangementer for alle aldersgrupper.

www.vinterfestuka.no

05.-13.

TANA VINTERFESTIVAL/DEANU RIEMUT
Tana

Kulturuke i forbindelse med Finnmarksløpet. Marked og
arrangementer for barn og vokse med fokus på lokal kultur.

www.tana.kommune.no

05.-14.

FINNMARKSLØPET
Alta – Kirkenes

Europas lengste sledehundeløp, (1000 og 500 km). Starter og
slutter i Alta, den lengste distansen går tur/retur Kirkenes.

www.finnmarkslopet.no

06.-12.

SOLFESTUKA
Svalbard/Longyearbyen

Vi feirer at sola er tilbake på Svalbard etter en lang mørketid.

www.solfest.no

09.-13.

YUKIGASSEN
Vardø

«Snøballkrig» med deltakere fra mange land.

www.yukigassen.no

18.-20.

PULS LYNGEN
Lyngseidet, Jægervatnet, Rottenvik/Fastdalen

Aktivitetshelg i Lyngenområdet med marked, musikk, randoné,
fjellski, sykkel og kulturinnslag.

www.pulslyngen.no

24.-28.

PÅSKEFESTIVALER
Karasjok/Kautokeino

Konserter, scootercross, «Jergul-lekene», hundekjøring,
VM i reinkappkjøring, Sami Grand Prix m.m.

www.karasjokfestivaler.no
www.samieasterfestival.com

31.03.03.04.

PASVIK TRAIL
Kirkenes

Sledehundeløp i Pasvik, 300 km i brunbjørnens rike.

www.pasviktrail.com

01.-02.

VM I SKREIFISKE
Svolvær

Internasjonal fiskekonkurranse med hyllest til skreien.
Et Verdensmesterskap.

www.vmiskreifiske.no

02.-10.

VAKE (Varanger Arctic Kite Enduro)
Varanger

VM i langdistanse snøkiting gjennom Berlevåg, Tana, Nesseby,
Vadsø og Vardø. Vinterfestuke.

www.vake.no

23.

SKITTENTIND RANDO
Tromsø, Kvaløya

Randoné toppturkonkurranse.

www.skittentind.no

30.

SVALBARD SKIMARATON
Svalbard/Longyearbyen

Verdens nordligste skimaraton med start og mål ved gruve 6.

www.svalbardturn.no

24.-29.

STAMSUND INTERNASJONALE TEATERFESTIVAL
Stamsund

Internasjonal scenekunst for alle aldersgrupper.

www.stamfest.no

02.-05.

REINEORD – LOFOTEN INT. LITTERATURFESTIVAL
Lofoten

Norges villeste, våteste og vakreste litteraturfestival på Reine
i Lofoten.

www.reineord.no

03.-05.

HINNØYFESTIVALEN
Harstad

Festival for de country og danseglade. Presenterer også nordnorske
artister og kjente band.

www.facebook.com/hinnoyafestivalen

03.-05.

KRÅKESLOTTFESTIVALEN
Senja/Bøvær

Kulturfestival med musikk. Arrangeres på det gamle fiskebruket kalt
«Kråkeslottet».

www.kulturslottet.no

04.

SPITSBERGEN MARATHON
Svalbard/Longyearbyen

Verdens nordligste maraton med start og mål i Svalbardhallen i
Longyearbyen.

www.svalbardturn.no

09.-11.

ALTA SOUL OG BLUES FESTIVAL
Alta

Musikkfestival med nasjonale og internasjonale artister.
Hovedvekt på soul og blues sjangeren.

www.altasoulogblues.no

11.-19.

NORDKAPPFESTIVALEN
Honningsvåg, Nordkapp

Nordkappmarsjen, VM i linestampkasting og Honningsvågrevy.

www.nordkappfestivalen.no

16.-19.

PETTER DASS-DAGENE
Sandnessjøen

Litteraturfestival

www.petterdass-museet.no

17.-19.

ARCTIC YOGA CONFERENCE
Bodø

Norges nordligste yogafestival og konferanse. Bruken av de spektakulære omgivelsene i og rundt Bodø er et av festivalens særpreg.

www.bodoyogafestival.no

17.-26.

MONS PETTER FESTIVALEN
Sulitjelma/Fauske

En festival med konserter, seminarer, fester, idrettsarrangementer
m.m. Profesjonelle og amatører.

www.monspetter.no

18.

MIDNIGHT SUN MARATHON
Tromsø

Maraton i midnattssol. 5 ulike distanser og deltagere fra over
50 nasjoner. Det anbefales å melde seg på tidlig.

www.msm.no

18.-25.

FESTSPILLENE I NORD-NORGE
Harstad

Største kulturarrangement i Nord-Norge – etablert 1965. Omfavner
idag både musikk, scenekunst, billedkunst og litteratur.

www.festspillnn.no

24.-26.

LUNDEFESTIVALEN
Røst

Kultur- og naturfestival, men også en familiefestival. Musikk, kunst,
kultur og historie samt lek og moro er stikkord for festivalen.

www.lundefestivalen.no

www.northernnorway.com
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30.06.03.07.

MILLIONFISKEN
Salangen

Fiskefestival med store premier. I tillegg til fiske er det også
konserter, arrangement for barna m.m.

www.millionfisken.com

Primo

SOMMER–MELBU
Hadsel

Kulturfestival, konserter, kunst, seminarer, aktiviteter med mer.

www.sommermelbu.no

02.-09.

GALLERIA KUNSTFESTIVAL
Mosjøen

Norges lengste Galleri – 700 meter med kunst uten filter i Mosjøens
gamle bydel, Sjøgata.

www.galleria.no

07.-10.

MIDNATTSROCKEN
Lakselv

Musikkfestival på Brennelvneset like utenfor Lakselv, blanding av
gammel og ny musikk.

www.midnattsrocken.no

07.-10.

TRÆNAFESTIVALEN
Træna

Musikkfestival på Norges eldste fiskevær og langt til havs. Både
lokale, nasjonale og internasjonale artister opptrer her.

www.trena.net

09.-17.

HAMMERFESTDAGAN
Hammerfest

Den årlige byfesten hvor Hammerfest feirer seg selv med konserter
og arrangementer av alle slag.

www.hammerfestdagan.no

10.-17.

LOFOTEN PIANOFESTIVAL
Lofoten

Norges eneste pianofestival. Internasjonale artister.

www.lofotenfestival.no

13.-16.

ROOTSFESTIVALEN
Brønnøysund

Musikkfestival med nasjonale og internasjonale artister.

www.rootsfestivalen.no

13.-17.

RIDDU RIDDU
Gáivuotna-Kåfjord

Årlig urfolksfestival hvor urfolk fra hele verden møtes for å dele sin
kultur og musikk. Ett utvalgt urfolk i fokus hvert år.

www.riddu.no

15.-24.

VEGADAGENE
Vega

10 dagers kulturfest med teater, kunstutstillinger, konserter og mer.

www.vega.kommune.no

20.-24.

SOMMER I BERLEVÅG
Berlevåg/Kongsfjord

Konserter, utstillinger, markedsdag, historisk vandring, turmarsj,
barnas dag og annen moro med lokal tilsnitt.

www.berlevag.kommune.no/
sommer-i-berlevaag.49203.no.html

21.-23.

BUKTA TROMSØ OPEN AIR FESTIVAL
Tromsø

Musikkfestival med fokus på sjangeren rock. Store nasjonale og
internasjonale band.

www.bukta.no

24.-30.

ARCTIC SEA KAYAK
Vesterålen

Årlig padlefestival; en sosial padleuke med turpadling,
nybegynnerkurs, teknikk-kurs, maraton med mer.

www.askr.no

25.-30.

NORDKYNFESTIVALEN
Mehamn

Konserter, teater, torgsalg, lokal mat og kultur.

www.nordkynfestivalen.no

27.-31.

POMORFESTIVALEN
Vardø

Arrangementer og konserter for barn, ungdom og voksne. Tema er
den gamle Pomorhandelen med Russland.

www.kulturpilot.no/pomorfestivalen

Ultimo

SOMMERDAGAN I MELØY
Meløy

Konserter, utstillinger, historisk vandring, kurs og familiedager.

www.sommerdagan.no

03.-07.

LOFOTR VIKINGEFESTIVAL
Borg, Lofoten

Vikingfestival for hele familien. Marked, leker, konkurranser, teater,
kampshow, konserter, kurs med mer.

www.lofotr.no

05.-14.

NORDLAND MUSIKKFESTUKE
Bodø

Årlig musikkfestival med klassisk profil. Kjent for konserter på
utradisjonelle steder som på toppen av Keiservarden.

www.musikkfestuka.no

10.-14.

KALOTTSPEL
Målselv

Folkemusikk- og folkedansfestival som forener amatører og
profesjonelle artister.

www.kalottspel.no

10.-14.

VARANGERFESTIVALEN
Vadsø

Nord-Norges største jazzfestival. Fylte 30 år i 2012 og har artister
fra hele verden på programmet.

www.varangerfestivalen.no

12.-15.

HEMNESJAZZ
Hemnes

Stor, årlig jazz- og bluesfestival med nasjonale og internasjonale
artister.

www.hemnesjazz.no

13.-16.

ARCTIC RACE OF NORWAY
Nord-Norge

Et årlig internasjonalt etapperitt på landeveissykkel langs den
nordnorske kysten. Stor folkefest.

www.arctic-race.no

18.-20.

BAKGÅRDEN
Harstad

Blanding av musikkfestival og tradisjonelt marked.

www.bakgaarden.no

18.-20.

PARKENFESTIVALEN
Bodø

Musikkfestival i Rensåsparken, midt i hjertet av Bodø.
Ulike artister og sjangre fra inn- og utland.

www.parkenfestivalen.no

20.-21.

FOLDVIKMARKEDET
Foldvik / Gratangen

Marked med kystkulturprofil. Her har lokale aktører boder hvor de
selger ulike håndlagede produkter.

www.gratangen-kystlag.no

20.-27.

VERKET
Mo i Rana

Musikkfestival som arrangeres på Revelen, Mo i Rana.

www.verketfestival.no

25.-28.

ROGNANDAGAN/TREBÅTDAGAN
Rognan

Marked, utstilling av tradisjonsbåter, kapproing med Nordlandsbåt,
konserter og barneaktiviteter.

www.saltdal.kommune.no

Ultimo

VESTERÅLEN MATFESTIVAL
Vesterålen

En hyllest til Golfstrømmen! Matfestival som skaper aktiviteter
knyttet til mat og kultur i alle kommunene i Vesterålen.

www.vesteralenmatfestival.no

Ultimo

REGINEDAGAN
Bø kommune

Konserter, lokalmat, kurs, utstillinger, vandreturer

www.reginedagan.no

03.

VUONNAMARKANAT
Nesseby

Salgsmarked for samiske håndlagede produkter.

www.varjjat.org

08.-10.

VM I KRABBEFISKE
Sandnessjøen

VM i krabbefiske med nasjonalt nettverksseminar, auksjon,
underholdning og VM-fest med havets festbord.

www.helgelandarrangement.no

14.-18.

NORDKAPP FILMFESTIVAL
Honningsvåg

Filmfestival med fokus på lokale filmskapere. Kurs, seminarer og
møter med kjente filmskapere.

www.nordkappfilmfestival.no

22.-25.

TIENDEBYTTE MED MUSIKKFEST
Mosjøen

Ett av Norges eldste marked med arktisk matfestival, konserter,
utstillinger m.m.

www.tiendebytte.no

23.-24.

SMAK – NORDNORSK MATFESTIVAL
Tromsø

Matfestival som setter fokus på lokal råvareproduksjon og
nordnorske mattradisjoner.

www.smakfest.no

Primo

KONGEKRABBEFESTIVALEN
Vadsø

Sjøkultur- og matfestival hvor kongekrabben står i sentrum for
begivenheten.

www.kongekrabbe.no

Ultimo

DARK SEASON BLUES
Svalbard / Longyearbyen

Verdens nordligste bluesfestival med artister fra inn- og utland.
Markerer starten på mørketiden på Svalbard.

www.svalbardblues.com

Medio

BARENTSJAZZ
Tromsø

Tromsø internasjonale jazzfestival med nasjonale og internasjonale
jazzartister.

www.barentsjazz.no

15.11.18.12.

FØRJULSEVENTYRET I HENNINGSVÆR
Henningsvær

I årets to siste måneder lokker fiskeværet med blåtimer og
julehandel som er garantert kjøpesenterfri.

www.facebook.com/forjulseventyret

02.-03.

RUNDHAUGMARTNAN
Målselv

Spennende vinterdager og trivelig førjulsstemning på Rundhaug i
Målselv – en sjarmerende festival!

www.rundhaugmartnan.no

www.nordnorge.com
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