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Året 2021 var framleis eit redusert Hareids
stemnaår grunna coronapandemien, men ulik 
2020, fekk vi alle fall til ein del arrangement, 
og vi fekk prøvd ut stemnefest i digitalt 
format. Stemnefestfilmen vart lansert og vist 

frå og med stemnefesttidspunktet og var til
gjengelig i ei veke etter. Grunna Tonoavgifter 
var det ikkje mogeleg å la den bli liggande ute 
lenger. Meir om dette lenger nede. 

Oppsummering av programpostane i stemneveka 2021

Programkomiteen: Kari Riise, Kjerstin Ringstad, 
LillMarte Apelseth Solbakken og Astrid 
Hagberg Grimstad.

Vi har idémyldra i lag og fordelt enkelte 
oppgåver oss i mellom. Kari har oppretta 
dei ulike eventa på Facebooksida til Hareids
stemna. Kjerstin og Astrid har oppdatert 
Facebook med postar og innlegg om ulikt 
som skjer gjennom veka. LillMarte vart hyra 
inn med sitt filmselskap til å lage digital 
stemnefilm.

Arrangementa i løpet av stemneveka har i år 
vore i regi av Hareidsstemna, Hareid folke
bibliotek, Hareid kunstlag, Ishavsmuseet, samt 
ein musikal i samarbeid mellom Hareid musikk 
og kulturskule og Hareid ungdomsskule.

Hareid mållag har tradisjonelt ei balljegove 
under stemneveka, denne utgjekk i år grunna 
pandemien. Mållaget arrangerte likevel ein 
kvisskonkurranse som vart delt ut under 
balljedag ved Ishavsmuseet.

Vi i programkomiteen har opplevd eit særleg 
positivt og godt samarbeid med biblioteket 
i år. Dette er ein fin plass å arrangere intim
konsert!

Stemnekunsten var i år laga av Therese Røyset 
Hjelmeseth.

Representant frå Hareidstemna stiller ved dei 
arrangementa som vi har regien på og deler ut 
stemnekunst. I tillegg til kunst gav vi også ein 
blomsterbukett til Hareid kunstlag og talaren. 
Vi hadde også ein krans som vart lagt ned ved 
bysta av Johan H. Grimstad.

16. oktober

Opning av Hareidsstemna og kunstutstillinga i 
Hareid kunstlag sine lokaler i Kjøpmannsgata 
kl 14.00.

Tale ved ordførar Bernt Brandal og song ved 
Helena LannerholmUlstein og Gøril Daltveit. 
Roger Wagland presenterte stemnekunstnaren 
og opna utstillinga.

Den tradisjonelle opninga med song av Hareid 
Blandakor ved bysta til Johan H. Grimstad 
måtte dessverre utgå i år.

Utdeling av stemnekunst og blomar: Kjerstin/
Astrid. Krans ved bysta av Johan H. Grimstad: 
Kjerstin/Astrid

STEMNEKUNSTNAR Kristine Hareide.

Inngangsbillett kr 40. Medlemmer i Hareid 
Kunstlag gratis. Adresse: Kjøpmannsgata 58, 
Hareid

Laurdag 16/10 kl 14–17 Søndag 17/10 kl 
12–15

Mandag 19/10 – fredag 22/10 kl 18–20 
Laurdag 23/10 kl 14–17

Søndag 24/10 kl 12–15

Laurdag 23/10 kl 14.30 var kunstnaren 
tilstades for samtale om bileta.

INTIMKONSERT på Hareid folkebibliotek i regi 
av Hareidsstemna med Maria Petra, Oscar og 
Sofie.

Billettsalet/publikum var ca 130 og vi greidde 
å få plass til alle på ein konsert. Pris på billett 
kr 300,

Vi opplevde dette som ein suksess, og 
voner det blir fleire liknande arrangement 
ved biblioteket i framtidige stemneveker. Vi 
hadde eit veldig godt samarbeid med Hareid 
Folkebibliotek.

Utdeling av stemnekunst: Kari

Henting og bringing av artistar til og frå Vigra: 
Kjartan Grimstad.



18.oktober

«Godt at du er til.» Eit arrangement i regi av 
Øystein Orten, Odd Goksøyr og Ronald Øvrelid 
i samarbeid med Hareid folkebibliotek.

Ei lita helsing til broder Andreas i ord og tonar 
med Elise Gjærde, Odd Goksøyr, Øystein Orten 
og Ronald Øvrelid.

Utdeling av stemnekunst: Kari

20. oktober

JUNGELBOKEN med Hareid musikk og kultur
skule og Hareid ungdomsskule kl 18.00 

i Hareidhallen. I regi av musikkskulen og 
ungdomsskulen.

Utdeling av stemnekunst: Kari

21. oktober

POTETBALL PÅ ISHAVSMUSEET i regi 
av Ishavs museet Kl 14.0018.00. Den 
tradisjonelle balljegova til Hareid mållag 
utgjekk i år. Mållaget hadde likevel laga 
ein kviss konkurranse som vart delt ut til 
middagsgjestar ved Ishavsmuseet.

Lyrikkafé på Vonheim klokka 18.00

Utdeling av stemnekunst: Kjerstin

Songstund med Grimstadkoret på Hadartun 
kun for personale og pårørande grunna 
besøksrestriksjonar ved sjukeheimen.

22 .oktober

NORSKE KORPSTONAR kl 18.00 i Hareidhallen.

Konsert med Melshorn og Hjørungavåg Brass

Utdeling av stemnekunst: Kari?

23. oktober

Forfattarmøte med Bår Stenvik på Hareid 
folkebibliotek i regi av biblioteket.

Kl 13.00 Ti utrulege oppfinningar. Eit 
arrangement som passar for born frå 6–12 år.

Kl 15.00 Menneske og maskin. Foredrag for 
ungdom og vaksne om algoritmar og kunstig 
intelligens og korleis denne teknologien 
påverkar kvardagen vår.

Utdeling av stemnekunst: Kjerstin

DIGITAL STEMNEFEST

Våren 2021 samla programnemnda seg att 
for å sjå korleis vi kunne gjennomføre årets 
Hareidsstemna. Etter noko diskusjon og 
brainstorming kom vi fram til at vi ikkje torde 
ta sjansen på ein fullblåst vanleg stemnefest 
med 800 i publikum, sidan Corona framleis 
var ein realitet i kvardagen, og vi ikkje kunne 
forutsjå korleis hausten kom til å bli. Vi kunne 
då risikert å måtte avlyse heile festen berre eit 
par dager i forvegen, utan noko alternativ, og 
det var vi ikkje villige til å gjere. Vi var heller 
ikkje veldig glade i ideen om å ha ein digital 
stemnefest, men med fysisk framvisning i dei 

ulike krinsane, då det hadde vorte dobbelt 
opp med arbeid og ville krevd fleire frivillige 
på kvar stad. Valet fall då på ein heildigital 
stemnefest, produsert på førehand, og sendt 
«live» kl. 19.00 på den vanlege dagen, på 
Hareidsstemna si heimeside.

LillMarte og hennar firma, Innimylla AS, 
fekk i oppdrag å produsere den digitale 
stemnefesten.

Då sommaren var på hell vart det sendt 
ut eit infoskriv til fleire aktørar som plar 
bidra på stemnefesten, med informasjon om 



korleis årets stemnefest ville bli gjennomført, 
korleis ein skulle produsere den i forkant, 
og med moglegheit til å melde på sin aktør. 
Infoskrivet ligg vedlagt. 11 aktørar, i tillegg til 
stemnetalar, vart med på filmen. 19 infoskriv 
vart sendt ut. I starten på september sette vi 
opp ei «lydinnspelingshelg» der kvar aktør 
møtte på Hareid Barneskule og tok lydopptak 
av det dei skulle opptre med. Utover resten 
av månaden, og litt inn i oktober, vart alle 
aktørane filma ute på ein location i Hareid 
kommune, nokre inne og nokre ute, på kvar 
sin plass. Her vart det berre filma, og dei song 
eller spelte til sitt eige lydopptak. Vi opplevde 
at dei fleste synest dette var både kjekt og 
spennande, og annleis enn noko dei hadde 
gjort før, ikkje minst. Vi har fått mange kjekke 
tilbakemeldingar på denne prosessen.

Stemnetalar Therese Falk vart tatt opptak 
av på eit videosamtale der ho heldt talen 
sin for oss. Innslaget om stemnekunstnar 

Kristine Hareide vart laga den første helga i 
stemneveka, etter at kunstutstillinga hadde 
opna.

Det vart brukt opptak frå tidligare stemne
festar til allsongane, og teksta kom på 
skjerm. I pausa vart det vist ein sponsorfilm 
frå Sparebanken Møre, som er ein av hovud
sponsorane.

Filmen vart regissert og produsert av Lill
Marte Apelseth Solbakken, og filma og klipt/
redigert av Andreas Solbakken, begge frå 
Innimylla AS.

På sjølve dagen, 23. oktober, vart filmen 
publisert kl. 19.00 på heimesida til 
Hareidsstemna. På laurdagen vart filmen sett 
838 gongar. Totalt vart filmen sett 1523 
gongar. Filmen låg ute på heimesida i ei veke 
slik at ein kunne sjå den seinare om ein ikkje 
hadde høve på dagen, eller sjå den fleire 
gongar.

24. oktober

onser t med Grimstadkoret på Kyrkjelydshuset 
kl 18.00.

Utdeling av stemnekunst: Astrid


