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HVOR ER NANNESTADFESTIVALEN?
I år er det festival i hele Nannestad sentrum! Festivalteltet er på Trekanten, tivoliet 
på grusbanen ved Nannestadhallen, Markedsplassen rundt Nannestad torg og 
det er også aktiviteter mange andre steder i sentrum.  

HVOR PARKERER JEG?
Vi oppfordrer til å ikke parkere i sentrum. De få parkeringsplassene som finnes, 
bør overlates til bevegelseshemmede og butikkenes kunder. Ta bussen, sykkelen 
eller beina, eller parker hos en venn. 

HVIS JEG BLIR SULTEN OG TØRST?
I festivalteltet selger vi mat og drikke fra kl 12 hver dag. Lørdag og søndag blir 
det også matboder på markedsplassen og i standgata. 

MÅ JEG HA BILLETT?
Til kveldskonsertene, Himbryggseftan og veldedighetskonserten må du ha billett, ellers 
er det meste gratis og åpent for alle. Billetter kjøper du i døra eller på nannestad-
festivalen.hoopla.no

TRYKK

COPYCAT LILLESTRØM

Nannestadfestivalen 2022
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MYE KJENT, 
MYE NYTT, 
MYE MORO!
Nannestadfestivalen er alltid årets 
beste anledning til å møte venner og 
familie, frivillighet og næringsliv. I år 
byr programmet (og områdekartet) 
på mye kjent, men også mye nytt - 
og noe for enhver smak.

Nannestadfestivalen skal være en festival av og for Nanne
stad, og det er mange som fortjener takk for at det blir 
festi val i år også: Kommunen for økonomisk og praktisk 
støt te, nærings  livet for spons og stands, lokale artister, lag 
og foreninger som står for programinnhold, og ikke minst: 
Over 60 frivillige som gir av tiden sin, fra tidlig morgen til 
sen kveld, hele året. 

Å lage Nannestadfestival med så mye støtte og engasje
ment i ryggen er helt fantastisk. 

Og når Nannestad sentrum fylles med innfødte, innflyttede, 
utflyttede og midlertidige Nannestadsokninger 7.12. juni, 
kan vi virkelig si at Nannestadfestivalen, det er vår 
festival! 

Festivalhilsen fra  
Lisbeth Mirani, daglig leder 

Hele bygda, nesten hele uka!
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Tirsdag 7. juni 

ARRANGEMENT TIDSPUNKT STED ARRANGØR

Festivalkunstner  
Sikken Kristensen

10.00–18.00 Nannestad bibliotek Nannestad kunstforening

Offisiell åpning av  
Nannestadfestivalen

12.00 Festivalteltet Nannestadfestivalen

Festivaltrubadur 
Charles Breakspeare

13.00–15.00 Festivalteltet Nannestadfestivalen

Hagevandring 16.00–19.30 Gamle Åsvegen 52 Nannestad hagelag

Hagevandring 16.00–19.30 Åsvegen 724 Nannestad hagelag

Frivilligforum med  
Jo Kristian Kvernland

18.00–21.00 Festivalteltet Nannestad frivilligsentral 
Nannestad kulturråd 
Nannestadfestivalen

ARRANGEMENT TIDSPUNKT STED ARRANGØR

Festivalkunstner  
Sikken Kristensen

10.00–18.00 Nannestad bibliotek Nannestad kunstforening

Festivalteltet er åpent 12.00–16.00 Festivalteltet Nannestadfestivalen

Festivaltrubadur 
Charles Breakspeare

13.00–15.00 Festivalteltet Nannestadfestivalen

Hagevandring 16.00–19.30 Gamle Hadelandsveg 
149

Nannestad hagelag

Hagevandring 16.00–19.30 Grønnspettvegen 19 Nannestad hagelag

Helg på en onsdag:
Artist Moon 
Helene Rasmussen trio 
B Nordnes Quartet  
Grevens sagbruk

18.00–23.30 Festivalteltet Nannestadfestivalen

Onsdag 8. juni

PROGRAM

Hele bygda, nesten hele uka!
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ARRANGEMENT TIDSPUNKT STED ARRANGØR

Festivalkunstner  
Sikken Kristensen

10.00–15.30 Nannestad bibliotek Nannestad kunstforening

Festivalteltet er åpent 12.00–15.30 Festivalteltet Nannestadfestivalen

Fredagstreffet: 
Bokbussen 
Tone Trøan

11.00–13.00 Festivalteltet Nannestad bibliotek

Festivaltrubadur 
Charles Breakspeare

13.00–15.00 Festivalteltet Nannestadfestivalen

Nannestad cup starter Nannestadhallen Nannestad IL

Tivoli 16.00–23.00 Grusbanen ved  
Nannestadhallen

Axels tivoli

Paintball, trialsykler  
og fjernstyrte biler

17.00 Sletta Nannestad aktivitetspark

Sommerkonsert 18.00 Nannestad VGS Kulturskolen

Freddan:
Trond Granlund 
Asle Beck 
Stråberries

18.00–02.30 Festivalteltet Frivilligsentralen 
Nannestadfestivalen

Fredag 10. juni

ARRANGEMENT TIDSPUNKT STED ARRANGØR

Festivalkunstner  
Sikken Kristensen

10.00–18.00 Nannestad bibliotek Nannestad kunstforening

Festivalteltet er åpent 12.00–16.00 Festivalteltet Nannestadfestivalen

Festivaltrubadur 
Charles Breakspeare

13.00–15.00 Festivalteltet Nannestadfestivalen

Hagevandring 16.00–19.30 Nannestadvegen 256 Nannestad hagelag

Hagevandring 16.00–19.30 Preståsvegen 48 Nannestad hagelag

Sommerkonsert 19.00 Nannestad VGS Crème Fraîche

Tung torsdag:
Iver Flem band 
Ventura Lake 
Morsk 
Fire folk 
Wildnite

19.00–24.00 Festivalteltet Nannestadfestivalen

Torsdag 9. juni

Nannestadfestivalen 2022
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ARRANGEMENT TIDSPUNKT STED ARRANGØR

Nannestad cup Hele dagen Nannestadhallen Nannestad IL

Tivoli 10.00–23.00 Grusbanen Axels tivoli

Festivalkunstner  
Sikken Kristensen

10.00–16.00 Nannestad bibliotek Nannestad kunstforening

Middelalderlandsby 10.00–18.00 Enga Limaspillet

Utstilling:  
Korps til alle tider

10.30–13.30 Nannestad  
bygdemuseum

Nannestad janitsjar 
Skolekorpset i Nannestad

Mangfoldsparade 10.30 Nannestad sentrum Nannestadfestivalen

Festivalteltet er åpent 11.00–17.00 Festivalteltet Nannestadfestivalen

Korpskonsert 11.45 Festivalteltet Nannestad janitsjar 
Skolekorpset i Nannestad

Festivalkunstner Sikken 
Kristensen 100 år

12.00 Nannestad bibliotek Nannestad kunstforening

Åpent museum 12.00–16.00 Nannestad  
bygdemuseum

Nannestad historielag 
Nannestad bygdemuseum

Markedsplass 12.00–16.00 Parkeringa nord for 
Nannestad torg

Lokalt næringsliv, småskala
håndverk og lokalmat

Standgate 12.00–16.00 Nannestad torg, forbi 
bjørnen og ned gang
vegen langs Teiealleen

Frivillige lag og foreninger
Politiske partier

Aktiviteter 12.00–16.00 Enga Lag og foreninger

Paintball, trialsykler  
og fjernstyrte biler

12.00–16.00 Sletta sør for  
Nannestadhallen

Aktivitetsparken

Møt brannbamsen 
Bjørnis, ØRBR og 
Danselåven

12.15 Festivalteltet Nannestad frivillig sentral

Danseoppvisning 13.00 Festivalteltet Danselåven

Gammeldans 
oppvisning

14.00 Festivalteltet Steinsgårdskroken spell og 
danselag

Potetslipp 14.00 Nannestad torg Europris

Himbryggseftan 16.00–19.00 Uteserveringen ved 
festivalteltet

Nannestadfestivalen

Skumparty for barne
skolebarn

17. 00–19.00   Sted kommer Nannestad cup  
UngNannestad

Skumparty for ung
domskoleelever

19.30–23.00 Sted kommer Nannestad cup  
UngNannestad

Sommerfestkveld:
Tom Charles Haugen  
Tor Idar Paulsen 
NoName 
Dolls ‘n Girls

19.00–02.30 Festivalteltet Nannestadfestivalen

Lørdag 11. juni

Hele bygda, nesten hele uka!
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ARRANGEMENT TIDSPUNKT STED ARRANGØR

Nannestad cup Hele dagen Nannestadhallen Nannestad IL

Tivoli 10.00–20.00 Grusbanen Axels tivoli

Utstilling:  
Korps til alle tider

10.30–13.30 Nannestad  
bygdemuseum

Nannestad janitsjar  
Skolekorpset i Nannestad

Festivalteltet er åpent 11.00–15.00 Festivalteltet Nannestadfestivalen

Gudstjeneste 11.00 Festivalteltet Kirken i Nannestad

Salmeslaget 12.00 Festivalteltet Kirken i Nannestad

Festivalkunstner  
Sikken Kristensen

12.00–15.00 Nannestad bibliotek Nannestad kunstforening

Åpent museum 12.00–16.00 Nannestad  
bygdemuseum

Nannestad historielag 
Nannestad bygdemuseum

Markedsplass 12.00–16.00 Parkeringen nord for 
Nannestad torg

Lokalt næringsliv 
Småskalahåndverk 
Lokalmat

Standgate 12.00–16.00 Nannestad torg, forbi 
bjørnen og ned gang
vegen ved Teiealleen

Frivillige lag og foreninger
Politiske partier

Aktiviteter 12.00–16.00 Enga Aktivitetsparken

Premieutdeling 13.30 Festivalteltet Nannestad hagelag

Kirkekaffe med Elvis / 
Kristian Engh Skjegstad

14.00 Festivalteltet Nannestadfestivalen

Veldedighetskonsert 
Lars LilloStenberg

16.00 Festivalteltet Frivilligsentralen 

Søndag 12. juni

Åpningstider i juli
(gjelder også 29. og 30. juni):

Mandag - Fredag
0800 - 1600

God sommer!

Thomas Ligaarden
Mob: 911 18 795

Geir Hammertoft
Mob: 473 76 920

Avd. Lillestrøm tlf. 63 81 10 20  Stillverksveien 26

Brosjyrer - Storformat       lillestrom@copycat.no

Nannestadfestivalen 2022

8



ÅRETS FESTIVALKUNSTNER
Sikken Kristensen fyller 100 år i år, og er fortsatt 
en aktiv maler. Nannestad kunstforening feirer ju-
bileet med utstilling i festivaluka og markering på 
biblioteket. 

Sikken Kristensen er født 29. juli 1922 på Blommenholm 
i Bærum. Hun har tidligere malt mye med akvarell, men 
for tiden er det mest akrylmaling hun bruker. Hun har flere 
ganger deltatt utstillinger i regi av Nannestad Kunstforening.

STED 
Nannestad bibliotek 

TID 
I bibliotekets åpningtider 
Tirsdag og torsdag kl. 10.00–18.00 
Onsdag og fredag kl. 10.00–15.30  
Lørdag kl. 10.30–16.00 
Søndag kl. 12.00–15.00

100-ÅRSMARKERING 
Lørdag kl. 12.00

Rockebruket (tidligere School of Rock) og en hel haug med glade 
Nannestadsokninger har vært med på å lage årets musikkvideo for 
Nannestadfestivalen. 

Helene Larsen Rasmussen, Ruben Lindholm, Oscar Varne og Rasmus Lie fra 
Rockebruket arrangerte og spilte inn lydporet hos Studio Hemstad.

Så filmet vi sponsorer, frivillige, politikere, bønder, artister, kommune ansatte, 
dansere og tilfeldige forbipasserende fra Sandsnes i nord til Holter i sør. Studio 
Hemstad fikset lyd, Espen Skjennum videoproduksjon. 

Musikkvideoen ser du på nettsidene våre, Facebook og YouTube. Kanskje ser du 
noen du kjenner? 

DON’T 
WORRY,  
BE HAPPY!

STED 
www.nannestadfestivalen.no 
YouTube/Nannestadfestivalen 
facebook.com/nannestadfestival

Hele bygda, nesten hele uka!
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Tirsdag 7. juni
GLØTT AV SØNDAG PÅ EN HVERDAG
Hverdagspoeten Ann-Heidrun Skår leser egne dikt. 

Gjennoms foreløpig seks diktsamlinger og en svært populær 
Facebookside sprer AnnHeidruns dikt glede, trøst og etter
tanke til tusenvis. Mange av diktene er skrevet på hennes 
egen nordnorske dialekt, og noen er også tonesatt. 

STED 
Festivalteltet, Trekanten 

TID 
Tirsdag kl. 16.00

FØLG PÅ FACEBOOK 
@diktannheidrun

Arrangementet er gratis  
og åpent for alle.

HAGEVANDRINGER
Nannestad hagelag inviterer til hagevandring hver 
ettermiddag fra tirsdag til og med torsdag.

MayTove Wold og Jon Hjellet, Gamle Åsvegen 52, Holter, 
har en stor, gammel hage under utvikling. 

Hos Monica Nyborg og Fred Ola Heimlund, Åsvegen 724, 
Nannestad, kan du besøke en nokså ny hage med drivhus 
og mange gode ideer.

TID  
Tirsdag kl. 16.00–19.30

TID  
Tirsdag kl. 16.00–19.30

FESTIVALTRUBADUR CHARLES 
Ta med venner, familie eller kunder på  
sen lunsj med levende musikk! 

Charles Eeles, aka Charles Breakspeare, stiller 
med gitar, godlåter og vippsnummer hver etter
middag gjennom uka.

STED 
Festivalteltet, Trekanten 

TID 
Tirsdag-fredag kl. 13.00–15.00

Nannestadfestivalen 2022
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Skal du selge bolig?

I samarbeid med

Aktiv Eiendomsmegling 
avdeling Jessheim
Vi er en gjeng dedikerte meglere som er 
lokalkjent i område, flere av oss er født og 
oppvokst i Nannestad kommune og kjenner 
område veldig godt. 

Vi kan tilby svært god markedsføring, god 
lokalkunnskap samt konkurranse dyktige 
priser. 

Ta kontakt for en uforpliktende, hyggelig 
boligprat.

tlf; 
63 85 50 00

Eller mail på 
jessheim@aktiv.no 

Hør historien om hvordan en fugl og to gutter 
snudde en bygd på hodet!

Over en pils ble Jo Kristian Kvernland og Håvard 
Haugan fra den lille bygda Beitstad i Steinkjer 
kommune enige om å gjøre barndomsbygda til 
verdens beste bygd å bo i. De startet med å fortelle 
alle de gode historiene om bygda, og å skape nye 
gode historier selv. 

Jo Kristian forteller om hvordan kreativ galskap og 
en for hatt fugl snudde noe alle så på som neg
ativt til å bli noe posi  tivt, om omdømmebygging 
og samhold på bygda. Fore draget er relevant for 
både frivilligheten, næringslivet og alle andre som 
vil Nannestad vel. 

Avdeling for Samfunnsutvikling i Nannestad 
kommune forteller kort om rulleringen av kom
muneplanens samfunnsdel og mulighetene for 
medvirkning og innspill. 

STED 
Festivalteltet, Trekanten

TID 
Tirsdag kl. 18.00

Arrangementet er gratis  
og åpent for alle.

Gjess, We Can!

Hele bygda, nesten hele uka!
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Onsdag 8. juni

HELENE RASMUSSEN TRIO
Helene er vokalisten festivalens musikk video. I kveldens trio 
har hun med seg Oscar Varne på cajon og Frank Tommy 
Ørtoft Kristiansen på gitar. 

ARTIST MOON 
Det er ikke mange kvinnelige tranceartister i Norge, men 
Anemone er en av dem!  

B NORDNES QUARTET 
BNQ leverer et forrykende show med egne låter og pop/
rockeklassikere. En garantist for god stemning! 

STED 
Festivalteltet, Trekanten

TID 
Onsdag kl. 18.00–23.30

BILLETTER 
Under 18 år: 100,- + avgifter   
Over 18 år: 200,- + avgifter 
Festivalpass onsdag–lørdag:  
500,- + avgifter

Billetter kjøpes i døra eller på nett: 
nannestadfestivalen.hoopla.no/sales

Helg på en onsdag
En god start på årets konsert rekke med lokale artister.  

GREVENS SAGBRUK
Gamle, amerikanske låter om hjemmebrent og enkel 
kjærlighet  med fjellstødige rytmer og godt humør hold
er Grevens sagbruk bluegrasstradisjonen levende på et 
utmerket vis!  

Nannestadfestivalen 2022
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HAGEVANDRINGER ONSDAG
Karin Kjærstad bor på det som fra gammelt av var et lite 
småbruk i Gamle Hadelandsveg 149, Maura. Hagen er 
utnyttet på alle mulige måter med flotte, kreative løsninger.

Hos Anita Nilsen og Arild Haugen i Grønnspettvegen 19,  
Maura, kan du se besøke en godt opparbeidet hage med 
alt du kan tenke deg av planter og løsninger.

TID  
Onsdag kl. 16.00–19.30

TID  
Onsdag kl. 16.00–19.30

HAGEVANDRINGER
Kari Vatndal Rustad og Erik Rustad har en stor, usjenert 
hage med mange vekster og kreative løsninger i skogkanten 
i Nannestadvegen 256, Nannestad  

Hos Mette og Nils Oskar Gunhildrud i Preståsvegen 48, 
Nannestad, kan du besøke en stor, deilig hage under ut
vikling. Mange kreative løsninger og nytt drivhus.

TID  
Torsdag kl. 16.00–19.30

TID  
Torsdag kl. 16.00–19.30

32547 0605 MENY Jessheim 210x148,5mm.indd 132547 0605 MENY Jessheim 210x148,5mm.indd 1 06.05.2022 08:1906.05.2022 08:19

Torsdag 9. juni

Hele bygda, nesten hele uka!
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www.autoteamnannestad.no

På tide med
litt mer
frihet?

Autoteam Trafikkskole / Olav Myhre Trafikkskole
Teiealleen 7, Granåsgården - 2030 - Nannestad

Trafikalt grunnkurs
Bil - Automatbil - MC - Henger



WILDNITE
Wildnite har rukket å bli et erfarent og omtalt liveband. 
Debut albumet dro rett inn på 19. plass på VGlista i 2018, 
og i mai i år kom andrealbumet ”Symphony Of Apathy” ut, 
til strålende kritikker. Et høydepunkt for alle som liker tung, 
melodisk rock og band som TNT, W.A.S.P, DIO og Mötley 
Crüe!

Tung torsdag
Det tyngste og beste Nannestad har å by på!

STED 
Festivalteltet, Trekanten 

TID 
Torsdag kl. 19.00–23.30

BILLETTER 
Under 18 år: 100,- + avgifter   
Over 18 år: 200,- + avgifter 
Festivalpass onsdag–lørdag:  
500,- + avgifter

Billetter kjøpes i døra eller på nett: 
nannestadfestivalen.hoopla.no/sales

IVER FLEM BAND
I fjor spilte på søndag, i år får sin 
rettmessige plass på Tung torsdag. 
Inspirert av bl.a. Metallica, Megadeth, 
Slayer og Ghost. 

VENTURA LAKE
Tøff poppunk. Debuten «Daniel Jack’s 
and Heart Attacks» kom i 2020. Dette 
blir groovy!

MORSK
Fem kolleger som igjen er klare for å 
slippe løs “en digel boblende over av 
hatsk gla’rock i den tyngre enden”. 

FIRE FOLK
Kortreist punk med høy partystemning!

Hele bygda, nesten hele uka!
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35%rabatt på dukskift

Kontakt din lokale salgskonsulent

Henning Forsland
henning@scandic.no

976 96 610

900 90 100
post@scandic.no
www.scandic.no

Gratis befaring og uforpliktende tilbud

SOLSKJERMING     GARASJEPORTER     VARMEPUMPER

35%rabatt på insektsnetting

Faglig trygghet & god oppfølging!

Halthetsutredning - Røntgen
Kirurgi - Kiropraktikk

Forebygging & rehabilitering
Indremedisin - Poliklinikk

Veterinærene
Rikke Brustad, Camilla Larsen,
Jenni LehÊnen, Stine Dæhlen,

Marte Furulund og Svein Stueland

il
Velkommen!

Tlf. 63 91 01 02
Homledalsvegen 2, 2030 Nannestad

www.k9nannestaddyreklinikk.no

TIVOLIET ER TILBAKE! 
Plasseringen er ny, men tivoliet er det samme.

Axels tivoli har en lang historie på Nannestad festi
valen. Etter to år med koronapause er de tilbake, 
og vi kan igjen glede oss til karuseller, radiobiler 
og andre attraksjoner som går fort, rundt eller høyt. 

STED 
Grusbanen ved Nannestadhallen

TID 
Fredag 16.00–23.00 
Lørdag 10.00–23.00 
Søndag 10.00–20.00

Nannestadfestivalen 2022
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FREDAGTREFFET - EIDSIVATING 1000 ÅR
I år 1022 satte Olav Haraldsson Eidsivatinget på Eid. 

Tingstedene var arena for folkestyre og rettsutøvelse, og et 
arnested for demokrati og medborgerskap. Eidsivatingju
bileet og demokratiet feires med besøk av Stortingsrepre
sentant Tone W. Tøen på Fredagstreffet. Bokbussen, som har 
vært en viktig bidragsyter til demokratiutviklingen i Norge, 
kommer også. 

STED 
Festivalteltet, Trekanten 

TID 
Fredag kl 11.00–13.00

Arrangementet er gratis og åpent 
for alle.

KULTURSKOLENS SOMMERKONSERT
Opplev bredden av musikktilbudet ved kulturskolen! 

Nannestad kulturskole avslutter skoleåret med konsert i 
fugleberget på Nannestad VGS, og ønsker alle velkommen 
til en sammensatt konsert med både ulike instrumenter og 
musikalske sjangere.

STED 
Fugleberget, Nannestad VGS

TID 
Fredag kl. 18.00

PAINTBALL, TRAIL-KJØRING OG 
RADIOSTYRTE BILER
Hos Nannestad aktivitetspark på Sletta kan du skyte på 
blink med paintballgun, konkurrere med radio styrte biler og 
å både se og prøve trailsykler! 

STED 
På sletta ved Nannestadhallen

TID 
Fredag kl. 17.00–21.00 
Lørdag kl. 12.00–16.00

NANNESTAD CUP
Ta turen bort til hallen og banene 
utenfor og få med deg en god porsjon 
idrettsglede, hoppeslott og Aktivitets
parken sitt program på Sletta. Des
suten er Axels tivoli på grusbanen rett 
bak cupen! 

STED 
Nannestadhallen og 
kunstgressbanen

Fredag 10. juni

TID 
Fredag–søndag

Hele bygda, nesten hele uka!
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STED 
Festivalteltet, Trekanten 

TID 
Fredag kl. 18.00–02.30

BILLETTER 
Under 18 år: 100,- + avgifter   
Over 18 år: 200,- + avgifter 
Festivalpass onsdag–lørdag:  
500,- + avgifter

Billetter kjøpes i døra eller på nett: 
nannestadfestivalen.hoopla.no/sales

Freddan!
En kveld med et knippe dyktige og 
velkjente artister. 

TROND GRANLUND
I snart 50 år har Trond Granlund vært 
en av Norges mest populære spelle
menn. Foreløpig siste plate, “Sanger 
jeg lærte av Jokke”, kom 6. mai i år, til 
glimrende kritikker. 

Konserten arrangeres i samarbeid med 
Nannestad frivilligsentral med støtte fra 
Stiftelsen Dam.

STRÅBERRIES
Den lokale vokalgruppa Stråberries 
runder av Freddan med bluegrass og 
country, med nydelig trestemt sang, 
heftig vekselbass og mye blå følelser! 

ASLE BECK
Radioslagere som bl.a. Skur 55, Varme 
Vinder og Grünerløkka, og ekte tekster 
om livet, kjærligheten og naturen, har 
gitt Asle Beck en stor plass i nordmenns 
hjerter siden platedebuten i 2008. 

Nannestadfestivalen 2022
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Nysgjerrige naboer?Nysgjerrige naboer?

Klønete naboer?Klønete naboer?

Fagarbeider med 20 års erfaring i glassbransjen
Alt av glass og speil på spesialmål

Ta kontakt for et
uforpliktende og

konkurransedyktig
tilbud!

Hele bygda, nesten hele uka!
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Lørdag 11. juni 
Mangfoldsparade
Nannestadfestivalen ønsker å vise alt som finnes i bygda, 
og at vi er en bygd for alle! Det blir veteranbiler, lag og 
foreninger, interessegrupper, utrykningskjøretøy, sykler, 
fotgjengere, dansere, musikere og ellers alt og alle. Kåring 
av beste innslag. Oppmøte på Nannestad VGS kl 10.30 for 
deltakere i paraden. 

STED 
Nannestad sentrum

TID 
Lørdag kl. 10.30

RUTE 
Start ved bussparkeringen ved VGS,  
via Nannestad sykehjem, Gråbeinstigen, 
Preståsvegen og Ekervegen til festivalteltet  
på Trekanten.

POP UP TEATER
Plutselig er du midt i en teaterforestiling.

Teaterelever fra Kulturskolen er frivillige under årets Nan
nestadfestival. I desember har de forestillinger på Bjerke 
velhus, og øvelsene er godt i gang. Så hvem vet, kanskje 
rollene deres tar litt overhånd av og til?

STED 
Trekanten

TID 
Plutselig!

Nannestadfestivalen 2022
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STED 
Markedsplassen - Rundt parkeringen 
nord for Nannestad torg

TID 
Lør - søn kl. 12.00–16.00

GJØR ET FESTIVALKUPP!
Om du ser etter et helt hus eller bare litt å fylle det 
med, er Markedsplassen stedet å lete.

Lokalt næringsliv og produsenter av lokalmat og småskala
håndverk fyller den nye Markedsplassen. Her får du gode 
tilbud på alt fra strikkesokker og grønnsaker til markiser og 
varmepumper, så husk lommeboka! 

Tlf: 62 00 62 52
xmont.no  •  post@xmont.no

Kontakt oss for varmepumper
og solskjerming

Teknologi man føler.

Gratis befaring

STED 
Markedsplassen

POTETSLIPP
I stedet for ballonger som blir søppel i naturen, slipper 
Europris løs 200 nummererte poteter! 

Etter en halvtimes potetjakt leses vinnernummerne opp, og 
har du fanget en potet med riktig nummer, kan du hente 
flotte premier fra Europris eller de andre butikkene på Nan
nestad torg og på Markedsplassen. 

TID 
Lørdag kl. 14.00

Hele bygda, nesten hele uka!
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Lager, gjør, mener, liker eller tror du noe? 

Nannestad har over 120 frivillige lag og foreninger, og 
man ge har stand og aktiviteter i festivalhelga. Finn nye 
venner, spør, dis ku ter, kjøp lodd eller prøv noe nytt  her er 
det noe for alle!

STED 
Standgata går fra Nannestad torg, forbi 
bjørnen og ned gangveien ved Teiealleen

TID 
Lørdag–søndag kl. 12.00–16.00

Si din mening om kommunen
 til kommunen! Avdeling for samfunnsutvikling i Nannestad kommune ønsker 
innspill til den nye kommuneplanen og tanker om utviklingen av Nannestad 
kommune. Benytt sjansen, og fortell dem hva som er viktig for akkurat deg med 
kommunen du bor i!

Nannestad hagelag 
er stedet for deg som har, ønsker deg eller lurer på om du 
ønsker deg, grønne fingre.

På standen kan du kjøpe stauder, sommerblomster og andre 
planter, delta i hagequiz med en flott, dekorert herresykkel 
som premie, stille hagespørsmål, få vite mer om hagelaget 
og om årets konkurranse: Bygdas høyeste solsikke. 

Hagequizvinner annonseres søndag kl 13.30 i festivalteltet. 

Prøv deg som rockemusiker
hos Rockebruket (tidligere School of 
Rock). 

Rockebruket gir gratis instrumentopp
læring og hjelp til å starte band for 
barn og unge mellom 10 og 25 år. 
Her lærer du om scenearbeid, låtskriv
ing og studiojobbing av voksne som 
selv spiller i band. 

Rockebruket er et sted å være og et 
sted å lære, hver onsdag kl 18–21 på 
Holter kulturhus  og på stand under 
Nannestadfestivalen!

FINN NYE OG GAMLE 
VENNER I STANDGATA!

Nannestadfestivalen 2022
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STED 
Enga - nord for Nannestad ungdomsskole, 
mellom Ekervegen og Fv 120

TID 
Lørdag–søndag kl. 12.00–16.00

Romerike gammelbilklubb
er med i Mangfoldsparaden, og står på Enga med 
veteranbiler.

Panservenner
viser frem militære kjøretøy, og har med seg flere i både 
Mangfoldsparaden og på Enga.

Bjerke Jeger- og fiskeforening
har kurs og konkurranser for barn og unge.

Gruvelia SK
er med i Mangfoldsparaden, og har stand og hinderløype 
for sykkel.

Frivillighetssentralen & BUA
har aktiviteter og konkurranser for barn og voksne, gratis 
kaffe og tid til en hyggelig prat.

ENGA - MYE Å GJØRE,  
MYE Å SE!

ØRBR - Øvre Romerike brann og redning
stiller i Mangfoldsparaden, på scenen lørdag kl. 12.15 og 
på Enga med brannbil og brannbamsen Bjørnis. 

STED 
Enga

TID 
Lørdag kl. 10.00–18.00

LIMASPILLETS MIDDELALDERLANDSBY
Opplev dagliglivet slik det artet seg i 1349.

Romerike friteater tar med seg kulisser og kostymer og gode 
venner og lager middelalderlandsby. Bli med inn i klosteret, 
hils på dyra på gården, besøk smeden eller prøv hestesko
kasting. Kanskje kommer gjøglere som lærer bort noen triks, 
eller kramkarer med spennende varer. 

27. august er det 11. gang Limaspillet har premiere på 
Limastranda ved Stensgård kirke. I middelalderlandsbyen 
vises utdrag fra forestillingen, og du kan kjøpe rabatterte 
billetter til Limaspillet 2022.

Hele bygda, nesten hele uka!
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STED 
Konsert: Festivalteltet, Trekanten 
Utstilling: Nannestad bygdemuseum 
Rømmegrøtsalg: Foran Nannestad 
bygdemuseum 

TID 
Konsert: Lørdag kl. 11.45 
Kræsjkurs: Lørdag kl. 12.30–14.30 
Utstilling: Lørdag–søndag kl. 10.30–13.30  
Rømmegrøtsalg: Lørdag–søndag kl. 
12.00–16.00

INGEN FESTIVAL UTEN KORPS!
I år kan du høre Skolekorpset i Nannestad i Mangfolds
paraden, på stand og ved scenen i festivalteltet, der de 
spiller sammen med Nannestad janitsjarkorps. 

Utstillingen “Korps til alle tider” kan du se på Nannestad 
bygde museum, og lørdag har Skolekorpset kræsjkurs med 
pockettrompet og slagverk. 

Og selvfølgelig selger Skolekorpset rømme grøt i år også! 
Du finner dem rett foran Nannestad bygdemuseum. 

HVA VET DU OM HISTORIEN TIL 
KOMMUNEN DU BOR I? 
På Nannestad bygdemuseum og hos Historielaget kan du 
lære mye om Nannestads historie. Du kan bl.a. besøke 
bygdedoktor Habberstads kontor, stuene på Grindaker og 
landhandler Størdals butikk. 

Nannestad Historielag er til stede og svarer på spørsmål. 
Vårens utstilling “Korps til alle tider” er også åpen. 

STED 
Nannestad bygdemuseum

TID 
Lørdag–søndag kl. 12.00–16.00

STED 
Mangfoldsparade: Nannestad sentrum  
Sceneopptreden: Festivalteltet, Trekanten 
Stand: Eng

TID 
Mangfoldsparade: Lørdag kl. 10.30–11.45 
Sceneopptreden: Lørdag kl. 12.15 
Stand: Lørdag kl 12.00–16.00

BJØRNIS - HELE NORGES BRANNBAMSE! 
Bjørnis’ viktigste jobb er å trøste barn ved brann, men 
han lærer også bort alt han kan om røyk  varslere, 
brannøvelser og hva vi kan gjøre for å hindre brann.

Bjørnis er med i Mangfoldsparaden, har stand på Enga, og 
du kan treffe ham på scenen i festivalteltet. Da skal Danse
låven hjelpe Bjørnis å danse, og alle som vil, kan være med 
å synge “Her kommer Bjørnis” og andre kjente sanger. 

Bjørnis har med seg Øvre Romerike Brann og Redning. 

STED 
Festivalteltet, Trekanten

TID 
Lørdag kl. 14.00

STEINSGÅRDSKROKEN SPELL- OG 
DANSELAG
Over 40 år med fokus på lokale tradisjoner og at dans og 
musikk er sosialt, gøy og levende har skapt et unikt miljø 
for folkemusikk og folkedans på Steinsgård. Både torader
gruppa og danselaget deltar på scenen under festivalen. 

Nannestadfestivalen 2022
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STED 
Festivalteltet, Trekanten

TID 
Lørdag kl. 13.00

DANSEGLEDE I ALLE ALDRE
I 25 år har Danselåven spredt danseglede, og 
de deler den gjerne med Nannestadfestiva-
lens gjester. 

Vi får se både Stjernelaget, Sportsdanserne, 
Showdanserne, Zumbadronningene og Rekrutter
ingspartiet (barn 4–9 år) fremføre alt fra nydelig, 
klassisk engelsk vals og engasjert barnedans til 
fengende samba, funk og salsarytmer.

Himbryggseftan
Glad i øl? På Himbryggseftan byr Nannestads 
hjemme bryggere på et knippe svært ulike ølsorter.

Du får smaksprøver, inkludert i inngangsbilletten, og du får 
være med å kåre Nannestads favorittøl. En profesjonell jury 
gir også sin dom. 

En helt perfekt oppkjøring til Sommerfestkvelden i teltet! 

STED 
Uteserveringen ved festivalteltet 

TID 
Lørdag kl. 16.00–19.00 

ALDERSGRENSE 
18 år. Legitimasjonsplikt

BILLETTER 
250,- + avgifter  
Billetter kjøpes i døra eller på nett:  
nannestadfestivalen.hoopla.no/sales

STED 
Kommer - følg med på ungnannestad.no

TID 
Lørdag kl.17. 00–19.00 for barneskolebarn 
Lørdag 19.30–23.00 for ungdomskoleelever og 
eldre

Arrangementet er gratis og rusfritt. 

SKUMPARTY MED DJ
Nannestad IL og UngNannestad inviterer til 
skumparty!

En av Norges råeste skumkanoner kommer til Nannestad 
når NIL og UngNannestad inviterer til gratis skumparty med 
DJ, konkurranser og mye moro! 

Hele bygda, nesten hele uka!

25



STED 
Festivalteltet, Trekanten

TID 
Lørdag kl. 19.00–02.30

ALDERSGRENSE 
18 år

BILLETTER   
200,- + avgifter 
Festivalpass onsdag–lørdag:  
500,- + avgifter

Billetter kjøpes i døra eller på nett: 
nannestadfestivalen.hoopla.no/sales

ALLSANG MED TOM CHARLES OG VENNER

Kveldens konferansier, Tom Charles Haugen, tar med seg 
Tor Idar Paulsen og lokale musikere på allsang for, av og 
med folket.  

NoName stiller også med et knippe kjente sanger.

DOLLS ‘N GIRLS
Et lokalt partyband i toppklasse! Dolls ’n Girls har blitt et 
svært etterspurt liveband som leverer en perlerekke av 
rockeklassikere fra 70tallet og fram til i dag. Godstemning, 
dansefot og allsangfaktor er garantert!

Sommerfestkveld
Lørdag og Nannestadfestival betyr Sommerfestkveld!

Nannestadfestivalen 2022
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Søndag 12. juni
STED 
Festivalteltet, Trekanten

TID 
Søndag kl. 11.00

STED 
Festivalteltet, Trekanten

GUDSTJENESTE & SALMESLAG
Gudstjeneste i festivalteltet er en årelang tradisjon, men 
Salmeslaget er nytt av året. Et knippe svært ulike artister 
fremfører de fem salmene som har fått flest nominasjoner 
gjennom våren, og publikum stemmer på sin favoritt.  

Du kan stemme på: Deg være ære  Mitt hjerte alltid 
vanker  Måne og sol  Navnet Jesus blekner aldri  Sol
barn, jordbarn

KIRKEKAFFE MED ELVIS
To ganger Norgesmester i Elvis-karaoke, Kristian Engh Skjegstad, tar 
kirkekaffen til nye høyder!

Kristian vokste opp på Moreppen, og sto også på scenen her i 2014. På 
repertoaret har han også sanger av bl.a. Johnny Cash og Billy Idol. 

Vi i Eidsvoll Ullensaker Blad står på stand på 
Nannestadfestivalen lørdag 11. juni fra kl. 12.00 - 16.00.

Det vil bli ansiktsmaling for
barna fra kl. 12.00-15.00

Vi vil også ha konkurranser 
med mange fi ne premier.

Kom å ta en hyggelig prat 
med lokalavisen din!

NANNESTADFESTIVALENNANNESTADFESTIVALENNANNESTADFESTIVALEN

TID 
Søndag kl. 13.30

Hele bygda, nesten hele uka!
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STED 
Festivalteltet, Trekanten

TID 
Søndag kl. 16.00

BILLETTER 
Under 12 år: Gratis 
12–18 år: 50,- + avgift 
Over 18 år: 100 + avgift

Billetter kjøpes i døra eller på nannestadfestivalen.hoopla.no

Festivalpasset gjelder ikke på denne konserten.

LARS LILLO-STENBERG

Ønsker du å donere ytterligere til Hjerterommet? 
Bruk Vippsnummer 18386 (Nannestad festivalforening  
Donasjon Hjerterommet) og gi valgfritt beløp.  
Billett må kjøpes i tillegg.

Lars LilloStenberg har gjennom hele karrieren også vært 
soloartist, og med både Prøysen, deLillossanger og gamle 
norske skolesanger på reportoaret, fenger han både unge 
og eldre. 

Konserten arrangeres av Nannestad fri villigsentral 
med støtte fra Stiftelsen Dam, og billettinntektene går til 
Hjerterommet. 

Hjerterommet er en bruktubutikk drevet av Kirken i Nan
nestad. Hjerterommet er en del av kirkens diakonale arbeid, 
og står også for utdeling av mat, klær og utstyr, utlån av bil 
og hytter og et gratis samtaletilbud.

Nannestadfestivalen 2022 avsluttes med 
god musikk til støtte for et godt formål!

VELDEDIGHETSKONSERT  

Nannestadfestivalen 2022
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Hele bygda, nesten hele uka!
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Arrangør: Jessheim Storsenter

KONSERTER » HANDEL » UTESERVERING » OPPLEVELSER » OG MYE MER!

Se programmet på jessheimdagene.no

11. - 22. 
AUGUST

KJØP BILLETTER PÅ 
www.ticketco.no 
eller Informasjonen på Jessheim Storsenter

Sikre deg 

billett 

nå!

VIOLET ROAD

DUMDUM BOYS

HELLBILLIES

Nannestadfestivalen 2022
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