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Arendal Vinterfestival 
arrangeres for sjette 
gang, og i fem dager 
blir det en rekke  
forskjellige vinter- 
aktiviteter som passer 
for folk i alle aldre. 
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Tango, isskulpturer, fotoutstil-
ling, mye forskjellig mat, isba-
ding, drageverksted, skirenn, 
padling, pub-til-pub-stafett, 
konserter og luftige svev på 
snowboard er bare noe av det du 
kan oppleve under Arendal Vin-
terfestival.

Festivalen starter allerede i 
dag, men den offisielle åpningen 
er i morgen, torsdag 28. januar. 

– Tanken med festivalen er at 
noe skal skje om vinteren og at 
folk bruker byen. Arendal Vin-
terfestival favner bredt og skal 
være for alle, sier festivalsjef 
Hans Birger Nilsen.

Noe for alle
Styremedlem Susanne Irgens 
Ommundsen, som driver 
Drømmplassen, har ansvaret for 
aktivitetene på Torvet.

– Her blir det familiedag på 
Torvet, aktiviteter for barn, vin-
terbowling og mye mer. Og den 
populære Bringsverdbakken 
skal også settes opp, sier hun.

Dette skjer lørdag, og samme 
dag er det også barneskirenn, 
som starter ved Torvet og går 
gjennom byens gater.

Senere på dagen er det klart 
for den populære pub-til-pub-
stafetten (for dem over 18 år). 

Her kan lag med opptil ti person 
delta, og det skal løses oppgaver 
underveis. Det gis premier for 
flest poeng, beste kostyme, beste 
sangfremføring og beste stafett-
lag,

Utfyllende program finner du 
på festivalens nettsted, www.
arendalvinterfestival.no.

70.000 liter vann
På Sam Eydes plass har festival-
gjengen fått hjelp av brannvese-
net til å lage en isbane. Hans 
Birger Nilsen anslår at rundt 
70.000 liter vann har gått med 
til å lage banen. 

Nå krysser han fingre og tær 
for at den ikke smelter bort i lø-
pet av festivalen. Det er nemlig 
meldt plussgrader gjennom hele 
festivalen.

– Vi krysser fingrene og sjek-
ker yr.no hele tiden. Vinter i 

Arendal er en omskiftende af-
fære, humrer festivalsjef.

Men snøen er han ikke be-
kymret for.

– Det er såpass mye snø her, 
og den forsvinner garantert ikke 
dersom det blir mildere vær.

Dersom det ikke hadde kom-
met snø i byen før festivalen, for-
teller Nilsen at de ville fått hen-
tet den fra andre steder.

– I fjor hentet vi for første 
gang snø fra Myra. Kanskje vi 
måtte ha hentet snø helt fra 
Hovden, men det ville blitt gan-
ske dyrt.

 Drevet på dugnad
Hans Birger Nilsen er strålende 
fornøyd med hvordan vinterfes-
tivalen, som ble arrangert for 
første gang i 2012, er blitt mot-
tatt. 

I år sitter sju lokale ildsjeler i 

styret, og Nilsen sier at det  
ligger mye jobb bak arrange-
mentet.

– Det er alltid mer jobb enn 
folk tror. Bare det å sy sammen 
programmet er en omfattende 
jobb. Vi startet planleggingen av 
årets festival allerede i fjor som-
mer. Det tar mye tid, men det er 
uka før festivalstart det er mest 
hektisk, sier han.

Nilsen forteller videre at festi-
valen er drevet på dugnad, og det 
er lokale lag og foreninger som 
står bak de fleste arrangemen-
tene. 

– Mange av arrangørene er 
veldig flinke, men vi skulle gjer-
ne hatt med oss enda flere. For-
skjellige konsertarrangører bur-
de vært representert. Og det er 
også mange spennende restau-
ranter som burde prøve å få til 
noe under festivalen.

Hans Birger Nilsen (f.v.), Susanne Irgens Ommundsen og Roger Einhaug i styret i Arendal Vinterfestival er klare til å gi folk mange gode vinteropplevelser 
i byen.

Her blir det blant annet luftige svev på snowboard.Rundt 70.000 liter vann har gått med til isbanen. Pub-til-pub-stafetten er populær og starter her.

Nå er det vinterfest i byen




