4. -8. juli 2018
Dansen i musikken – musikk i dansen var årets tema i Førde. For alle som elsker den grenseoverskridende
folkemusikken og de rike dansetradisjonene knyttet til denne musikken, var årets Førdefestival nok et
høydepunkt. Vi kan spørre oss hvert år, kan dette nå bli bedre? Men når teamet skifter, er det stadig nye
oppdagelser å gjøre. Slik også i år.
Årets festival var den 29. i rekken og nå etter at festivalbruset har lagt seg, er det beste denne reporteren kan
gjøre å sende en oppfordring til alle danse- og musikkglade folkedansere om å planlegge for deltakelse på
jubileumsfestivalen neste år. Sett av datoene 3. – 7. juli 2019 i kalenderen!
Årets festival over 5 dager og arrangement på 30 arenaer med 300 artister, er for lengst historie og det er etter
denne deltakerens vurdering ikke behov for vurdering av arrangementene eller artistene. Alt var en stor
opplevelse, selvsagt med noen variasjoner.
Det er heller fristende å løfte blikket over de enkelte arrangementene og reflektere over Førdefestivalens
betydning som kulturbygger ikke bare nasjonalt, men også over landegrensene. Dette ble tatt opp i en kronikk i
avisa Firda den 5. juli av Arild R. Sætre. Kronikkforfatteren mener at Førdefestivalen er viktig som fredssymbol
og at symbolverdien for festivalen bare vil øke.
«Verda kjem til Førde»
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Slik understrekes nettopp at dette er en festival med et stort artistoppbud fra det nære og fjerne utland. Møtet
mellom ulike kulturer er en del av programmet og det er travelt å få til så mange møter som mulig! Og for de
som ikke kan rekke å komme til Førde, var flere arrangement lagt andre steder i fylket: bl.a. Haavebua, Florø;
Sunnfjord museum, Movika; Kjellaren, Gloppen Hotel, Sandane.
Bare kort om åpningsforestillingen torsdag 5. juli i Idrettshallen, Førdehuset.
Åpningstalen ble holdt av kulturminister Trine Skei Grande:
Forestillingen gav et storslått inntrykk av bredden i
det som ble presentert på festivalen, og det er ett ord
som dekker hva vi hadde av følelser etter
åpningskonserten: bergtatt!
Den dansende konferansier Silje Onstad Hålien bidro
også til dette. Og det er forståelig når hennes motto
er «Får eg ikkje danse, så døyr eg.» (Det skal også
nevnes at hun hadde det kunstneriske ansvaret for
forestillingen «Dei gamle er eldst», som var ett av
høydepunktene under årets festival.)
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