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Fredag 11.06:
11.00-19.00
Helikoptersightseeing
- landinsplass ved OTI-Sentret
20.00-02.00
Bårdshaug Herregård ønsker
velkommen til Jaktbaren.
- Musikkvert Per Arnt Tødaas 
Lørdag 12.06:
11.00-19.00
Helikoptersightseeing
- landingsplass ved OTI-Sentret
09.00- 14.00
Distriktsmesterskap for Hjelpekorps
- ved OTI-Sentret og Orklahallen
12.00-16.00
Kystvaktskipet Titran på Langbrua
- Åpent skip
22.00-02.00
"Treffsted Bårdshaug Herregård"
- Dans m/ Makalaus
Søndag 13.06:
11.00-15.00
Kystvaktskipet Titran på Langbrua
- Åpent skip 
11.00-19.00
Helikoptersightseeing
- landingsplass ved OTI-Sentret
13.00-15.00
Festivalkontor m/utstilling
16.00-20.00
Åpning av "Pillarguri"-utstilling
- Bårdshaug Herregård
18.00-19.00
Bårdshaug Herregård - Konsert i
biblioteket.
- Fiolinist Frode Hoff og pianist
Jørgen Larsen.
19.00
Omvisning på Bårdshaug Herregård.
Mandag 14.06:
11.00-19.00
Helikoptersightseeing
- landingsplass ved OTI-Sentret
15.00-19.00
Festivalkontor m/utstilling
15.00-19.00
"Pillarguri"-utstilling
16.00-19.00
Kunstutstilling Strandheim
20.00
Jenssengården
- Offisiell åpning av Orkanger 2004
- Vitnesbyrd
- Internasjonal underholdning
- Sang og musikk

O R K A N G E R  2 0 0 4
Langbord i Orkdalsveien
På tross av langvarig og omfattende veiarbeid
i Orkdalsveien blir det langbord også i år.
Komiteen har lagt alternative planer for lang-
bordet, men det ser nå ut til at plasseringen
blir som tidligere. 
"Harry Potter"
Den populære filmen blir vist ved seks fore-
stillinger på Orkanger. Før forestillingen på
lørdag arrangeres et kostymeopptog som går
fra Torget til Orkanger Kino. De beste kosty-
mene premieres.
Prøvedykking i svømmehallen
For å få en smak av hva dykking er og hvor-
dan det uføres krever trygge omgivelser og
med instruktører tilstede. Det blir anledning
til å prøvedykke eller bivåne dette i svømme-
hallen ved Orkanger barneskole.
Byvandring
Det blir også i år guidet byvandring.
Oppmøte ved festivalkontoret i Hjørnegården.
"Hageparty" på Strandheim
Mange velger å tilbringe ettermiddagen i den
hyggelige atmosfæren som Strandheim har å
by på. Det blir underholdning og mulighet til
å kjøpe en kopp kaffe eller et glass vin.
Familiedag på og ved Langbrua
Denne dagen kan hele familien hygge seg ved
sjøen med mange aktiviteter for de yngste. De
ulike aktiveter er omtalt på egen side i folde-
ren.
Naustet fra Grovafjæra
Det antatt 200 år gamle naustet som fram til
1986 sto i Grovafjæra er nå reist opp igjen
vest for Ternas båthus. Det knytter seg en ver-
difull og interessant historie til de 70-80 naus-
tene som har stått langs sjølinja fra Langbrua
til Hermetikken. Sammen med kaffe og vafler
og egnet musikk får du et tilbakeblikk på den
verdifulle historien fra "Feskar-øra". 
Treffsted Jenssengården
Jenssengården åpnes for nye opplevelser og
gjensyn. Det blir hver kveld sang og musikk
med høy kvalitet. Vi viderefører
"Vitnesbyrdet" fra i fjor, som fikk latteren til å
nå de store høyder. Mange gode historier
knyttet til oppveksten på Orkanger ble for-
midlet av gode fortellere.
Thorvald Stoltenberg, president i Norges
Røde Kors, er årets hovedgjest og vil onsdag
kveld holde et kåseri i forbindelse med
Orkdal Røde Kors sitt jubileum.
"Bråttåbjønnj"
Det har blitt en tradisjon med Triathlon-kon-
kurransen i og ved Gammelosen. Legg deg i
trening, eller i det minste gå deg en tur å se på
denne severdige konkurransen. 

Orkanger 2004
En festival over hele 10 dager hvor
Orkanger Aktivum samarbeider med
Orkdal Røde Kors og Orkla Under-
vannsklubb som i år markerer sine
jubileum på henholdsvis 60 og 30 år.
Jubilantene vil bli satt i fokus gjennom
utstillinger og ulike arrangement.  
At Thorvald Stoltenberg, president i
Norges Røde Kors, besøker Orkanger
2004 setter en ekstra spiss på arrange-
mentet.
Samarbeidspartnere
Uten hovedsponsorer har Orkanger
2004 ikke latt seg gjennomføre. Det er
gledelig at også Skanska Bolig AS ser
Orkanger Aktivum som en viktig sam-
arbeidspartner ved å presentere sitt
boligprosjekt Strandheim Terrasse
gjennom årets arrangement og på vår
hjemmeside. Ved å gi boligprosjektet
navnet Strandheim Terrasse bidrar
utbygger til at Strandheim som et kul-
turhistorisk navn får ekstra oppmerk-
somhet. 
Festivalkontor
Ved å besøke festivalkontoret, som lig-
ger i Hjørnegården, får du anledning til
å se historien til Røde Kors og
Undervannsklubben. Her får du også
anledning til å se hva Orkdalsfjorden
skjuler gjennom ferske filmopptak
gjort av undervannsklubben i vår.  
9. kl. ved Orkanger Ungdomsskole
viser sin utstilling etter et nylig besøk i
tyske fangeleirer.
Helikoptersightseeing
HelikopterDrift AS gir deg muligheten
til å se Orkdals-distriktet fra lufta.
Landingsplassen er tivolitomta ved
Orklahallen/ OTI-Sentret. Helikopteret
tar inntil 4 passasjerer ved hver tur.
Her har lokale bedrifter muligheten til
å glede sine ansatte med en luftig og
oversiktelig opplevelse. 
Distriktiktsmesterskapet for
Hjelpekorps
Orkdal Røde Kors står som arrangør av
årets Distriktsmesterskap for
Hjelpekorps. Konkurransen, som
avvikles ved Orklahallen, prøver delta-
gerne i førstehjelspskunnskap gjennom
ti poster. Postene er lagt opp slik at de
er severdige for publikum.
Bårdshaug Herregård
Det er 100 år siden hovedbygningen på
Bårdshaug Herregård ble reist. Dette

markeres ved flere tilstelninger. Det er
forhåndssalg av billetter til konserten
med "vår fiolinist" i hotellets resepsjon.
Kystvaktskipet Titran
Skipet blir liggende ved Langbrua og
er åpen for publikum. Skipets besøk er
gjort mulig gjennom et samarbeid med
Norske Reserveoffiserers Forbund avd.
Orkla.
"Pillarguri"-utstilling
I festsalen på Bårdshaug Herregård får
du anledning til å se et av Norges stør-
ste kunstverk i trearbeider. Kunstneren
Einar Tretøy, opprinnelig fra Orkanger
nå bosatt i Gulbrandsdalen, vil være til
stede ved utstillingen som består av 15
relieff på 180 x 200 cm og 90 x 120 cm.
Relieffene er kjøpt av Pillarguri-komi-
teen i Sel Kommune og skal plasseres i
det nye kulturhuset i
Nordgudbrandsdal som er under plan-
legging. 
Kunstutstilling Strandheim
Orkdal Kunstforening fortsetter tradi-
sjonen med sin sommerutstilling under
Orkanger 2004.
Dette er en salgsutstilling og utstillere 
er medlemmer av Orkdal Kunst-for-
ening. Under utstillingen blir det anled-
ning til å kjøpe kaffe og kaker, øl og
vin.
Njardartun
Orkdal Røde Kors kjøpte Njardar gate
24 i 1986. Huset, som tidligere var
brukt som helsestasjon på Orkanger,
er i dag under restaurering og er plan-
lagt ferdig i 2005. Huset inne-holder i
dag depot, møtelokaler og 2 leiligheter.
Åpent for besøkende tirsdag, hvor det
blir omvisning og demonstrasjon av
utstyr. Kaffe og vafler.
Orkdal Rotarys Fotorebusløp
Den tradisjonelle bilrebuskonkurransen
er i år lagt til Orkanger 2004. Start er
fra parkeringsplassen ved kommune-
senteret med premieutdeling samme
kveld i Jenssengården.
Orkangerhistorie
Ved å møte i korpshuset til Orkanger
Musikkorps i J.O. Røhmesmos vei får
du informasjon om det omfattende
arbeidet som legges ned for å registrere
Orkangerhistorien. 
Terje Herrem forteller om sine hver-
dagsopplevelser fra 2. verdenskrig og
det blir vist historiske bilder fra
Orkanger.
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Tirsdag 15.06:
11.00-19.00
Helikoptersightseeing
- landingsplass ved OTI-Sentret
15.00-19.00
Festivalkontor m/utstilling
15.00-19.00
"Pillarguri"-utstilling
16.00-19.00
Kunstutstilling Strandheim
17.00-20.00
Røde Kors - Åpent hus i Njardar gate
24
20.00
Jenssengården
- Vitnesbyrd
- Dagens talent
- Orklang
- Orkdal Storband
Onsdag 16.06:
11.00-19.00
Helikoptersightseeing
- landingsplass ved OTI-Sentret
15.00-19.00
Festivalkontor m/utstilling
15.00-19.00
"Pillarguri"-utstilling
16.00-19.00
Kunstutstilling Strandheim
17.30
Orkdal Rotarys Fotorebusløp 
- Start fra Kommunesenterets p-plass
20.00
Jenssengården
- Vitnesbyrd
- Dagens talent
- Røde Kors-timen
- Thorvald Stoltenberg
- Orkanger Musikkorps
- Premieutdeling - Fotorebusløpet
Torsdag 17.06:
15.00-19.00
Festivalkontor m/utstilling
15.00-19.00
"Pillarguri"-utstilling
16.00-19.00
Kunstutstilling Strandheim
20.00
Jenssengården
-  Vitnesbyrd
- Dagens talent
- Undervannsklubbens time
- Eggkleiva Mannskor
Fredag 18.06:
15.00-19.00
Festivalkontor m/utstilling
15.00-19.00

16.00-19.00
Kunstutstilling Strandheim
17.30-19.30
Orkangerhistorie
- Kåseri på OMKs Korpshus
20.00
Jenssengården
- Vitnesbyrd
- Dagens talent
- Utdeling av sang og musikkstipend
- Trine Grande Ivarsen og  
Åse Hammer m/band
Lørdag 19.06:
11.00-16.00
Festivalkontor m/utstilling
11.00-15.00
Langbord i Orkdalsveien
14.00
"Harry Potter"
- Kostymeopptog fra Torget til 
Orkanger Kino
15.00
Filmen "Harry Potter" - Orkanger Kino
15.00
Byvandring m/guide - til Strandheim
15.00-18.00
Prøvedykking i Svømmehallen -
Orkanger Barneskole
15.00-19.00
"Pillarguri"-utstilling
16.00
"Hageparty" på Strandheim
16.00-19.00
Kunstutstilling Strandheim
20.00
Jenssengården
- Vitnesbyrd
- Dagens talent
- Utdeling av "Trivselsprisen"
- Dixieland
Søndag 20.06:
11.00-16.00
Festivalkontor m/utstilling
13.00-17.00
Familiedag på og ved Langbrua
13.00-17.00
"Pillarguri"-utstilling
14.00
"Naustet i Grovafjæra"
- Kåseri og musikk
16.00
"Bråttåbjønnj" i og ved Gammelosen.
16.00-19.00
Kunstutstilling Strandheim
17.00
Trekning av Orkanger 2004 - lotteriet
ved Langbrua.

Skanska Bolig


