
Havlek 2022
Tórshavn, Fäärsaaret



Alustava ohjelma

10.-11. heinäkuuta 2022
Mahdollisuus koulumajoitukselle yhdeksi tai 
kahdeksi yöksi maksua vastaan 
tarvittaessa

12. heinäkuuta 2022
Saapuminen Fäärsaareille
Varsinaisen yöpymisen ajankohta alkaa

13. heinäkuuta 2022
Avajaiset
Iltatanssit

14. heinäkuuta 2022
Tutustuminen alueeseen ja vierailuja 
paikallisiin tanssiseuroihin
Iltatanssit

15. heinäkuuta 2022
Luentoja, workshops, retkiä
Iltatanssit
Keskiyön jumalanpalvelus

16. heinäkuuta 2022
Tanssiesityksiä kaupungilla
Juhlaillallinen

17. heinäkuuta 2022
Lähtö Fäärsaarilta

18. heinäkuuta 2022
Mahdollisuus yhden yön koulumajoitukseen 
lähtöpäivä 18. heinäkuuta 2022



Kesäleiri/Nuorisoleiri

Harkinnassa on järjestää leiri 16-25 vuotiaille, ennen 
itse tapahtumaa, saapuminen n. 10. heinäkuuta

Korkeintaan 50 ulkomaalaista osallistujaa, toisin 
sanoen n. 8 jokaisesta maasta,Tanska, Norja, 
Ruotsi, Suomi, Islanti, ja 5 jokaisesta 
itsehallintoalueesta, Grönlanti ja Ahvenanmaa, 
(voidaan käyttää toisen maan kiintiöitä jos 
mahdollista).



Taphatumatilat
● Iltatanssit ovat kuten v. 
2008 Nordens Hus – 
talon tiloissa 

● Avajaiset 
ovatkeskustassa

● Juhlaillallinen on 
isossa liikuntasalissa

Nordens hus



Koulumajoitus, ruokailut jne.

Koulumajoitus ja ruokailut 
ovat samassa paikassa 
kuin v. 2008, koulussa 
Eysturskúlin. Yöpyminen 
on luokkahuoneissa. 
Suihkuhuoneita löytyy ja 
koulu on vartioitu 24/7.

Koulu sijaitsee n. 2 km 
kävelymatkan etäisyydellä 
Nordens hus-talosta



Hotellimajoitus
● Osallistujat huolehtivat 
itse hotellimajoituksesta  
– suunnitelmien mukaan 
veloitetaan alempaa 
osallistujamaksua heiltä 

● Huoneiden 
ennakkovarausta on 
tehty 4 hotellissa

Hotel Brandan, Hotel 
Føroyar, Hotel Djurhuus, 
Hotel 62N City.

● Varaukset tehdään itse 
suoraan hotellille ennen 
1. januar 2022 
mainitsemalla 
kuuluvansa Havleik 
2022 varaukseen.



Mukaan mahtuu n. 400 ulkomaalaista vierasta, alustavasti 
ehdotetaan alla olevat kiintiöt:

       Norja: 125  Islanti:   50

       Ruotsi: 100  Grönlanti:         25

       Tanska:   75  Ahvenanmaa: 25

       Suomi:   75

Mikäli osoittautuu joillakin mailla olevan tarve lisäpaikkoihin voi 
“lainata” käyttämättä olevia paikkoja toisilta ja harvinaisessa 
tapauksessa on ehkä pakko perua jonkun maan kiintiötä mikäli 
koko kiintiö on jo käytetty. 

Kiintiöt



Retket

● 14.07: Vierailua 
paikallisten 
tanssiseurojen luona

● 15.07: Mahdollisuus 
ostaa retki/retkiä

● Ennen tapahtuman alkua 
(ja jälkeen) on myös 
mahdollista ostaa 
muutamia retkiä.



Ilmoittautuminen ja muuta tietoa
● Jokaisella ryhmänjohtajalla on vastuu oman ryhmän 
ilmoittautumisesta 

● Enemmän tietoa ilmoittautumisesta ja hinnoista syksyllä.
● Virallisesti ilmoittauminen avautuu n 01.11.2022.
● Lisätietoa ohjelmasta (retkistä, luennoista jne. mihin on 
ilmoittauduttava) saadaan syksyn aikana.

● Tietoa laitetaan kotisivulle www.sr.fo  Havleikur 2022 –
otsikon alle oikealla ylhäällä.

http://www.sr.fo/
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