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Velkommen til åpningsdagen i

Norsk Vandrefestival

Kårvatn fjellgård tirsdag 10. august kl. 13.30
- En dag fylt av spennende aktiviteter i natur og kultur – for barn og voksne!
PROGRAM KÅRVATN, tirsdag 10. aug:
Fra Kl 13:30 – avgang Kårvatn til Nauståfossen

Natur, kultur og
folkehelse

Kl 14:00 – Åpning av Norsk Vandrefestival ved Nauståfossen – ﬂere overraskelser…

Kristin Krohn Devold, John Ole Aspli og Ola Rognskog, Lars Polden m.ﬂ.

KL 12:30 – 17:30 Matsalg Kårvatn

Kortreist smak av Todalen, lunsjtallerken, Todalssødme og kaffe

Kl 16:00 – 19:15 Aktiviteter for barn og unge (5-16 år)

Indianerleir med ekte indianerutstyr og mange artige aktiviteter, gamle leiker, skyting med
pilbørse, padling og kiting (hvis vind). Pris kr 300,- (søskenmoderasjon evt).

Kl 16:00 – 19:15 Seminar

Mange spennende foredrag, påmelding og betaling ved oppmøte. Kr 200,-

Kl 19:30 – Kurs i Nordmørspols i Todalstradisjon

Med Kattsmygarlaget fra Tingvoll

Kl 21:00 – Festivalgilde med helstekt dyr på urmetoden

Bålspidd v/ Jon B. Godal og Vårsøg Hotell, steking vil foregå fra kl 13:00 ca.
Matgilde, musikk, dans. Alle rettigheter. Kr 350,-

Kl 00:30 - Slutt

MINISEMINAR, program tirsdag 10. aug
Kristin Krohn Devold

16.00 Jenny Klinge – konferansier for dagen
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16.10 Kristin Krohn Devold - fra vandring til ekspedisjoner for alle
Svein Neerland

16.40 Kaia Finne – turisme og vandring
17.00 Svein Neerland – friluftsliv som internasjonal helseleverandør
Nils Røv

17.15 Pause m/ matsalg

17.45 Bjørn Godal – STImuli – fra senga til bestemorenga. Bostedsnær vandring.

Bjørn Godal

18.15 Kristin Teien – Naturen vår: Vakker, variert og verdifull
18.30 Toril Redalen – STONEWHERE – kunst i friluft
Jenny Klinge
- konferansier

18.40 Nils Røv – natur for kropp og sjel

Grafisk utforming: Amfi Kreativ AS

19.10 Jenny Klinge - oppsummering
Se mer på www.norskvandrefestival.no

Kaia Finne

Meld fra innen mandag 9. august dersom behov for busskyss
til/ fra Kårvatn, på tel 92833148/ 91806446

www.norskvandrefestival.no
Halsa Kommune

Toril Redalen
Kristin Teien

