HIMMELSToRM
2017
Vi har glædet os meget og håber at I vil nyde musikken, dansen, stemningen, maden, øllen og hinanden, når vi nu for 7.
gang forvandler Økolandsbyens pileskov til et kalajdoskopisk
overflødighedshorn af spændende musik, fede nycirkusacts,
sjove workshops, dejlig økomad, hygge, dans og fest.
I folderen her finder du praktisk information om festivalen, et
kort over festivalområdet og et program for det væld af musik,
nycirkus, performances og workshops, du vil kunne opleve de
2½ dage festivalen varer.
Der er 4 scener på festivalen. Junglescenen er den permanente udendørsscene i området nord for indgangen. Sputnik er
et stort hvidt cirkustelt i den modsatte ende af festivalpladsen.
Det er på de to scener hovedparten af musikprogrammet vil
foregå.
Gøglerscenen er et hvidt cirkustelt, placeret i området skråt
over for det store blå bartelt. På gøglerscenen vil der være
workshops, performances og små intime koncerter. De aller
fleste ting målrettet børn foregår også i og omkrig gøglerscenen.
Midt på festivalpladsen har vi nycirkus-område, hvor man
under festivalen vil kunne opleve en række nycirkus-shows.

RøDDER
Temaet på årets himmelstorm er rødder.
Rødder eller entalsformen ”rod” har mange betydninger. Det
kan være roden på et træ, det kan være den nederste del af
et hår eller en tand, det kan betyde oprindelse/ udgangspunkt
eller være kilden/årsagen til noget og sidst, men ikke mindst,
kan det referere til en uopdragen, fræk eller uforskammet (ung)
person.
Himmelstorm vil i år udforske ordet i alle dets betydninger. Vi vil
få jer til at reflektere over egne rødder, menneskehedens rødder, verdens rødder og musikkens rødder. Vi ønsker at udfordre
og udforske de rødder vi selv har.
Vi vil lege med rødder, spille med rødder, drikke og spise
rødder – og udfordre normerne med uforskammede rødder i
musikkens og kunstens verden. Og vi vil vende blikket tilbage
til rødderne - til det oprindelige – det bæredygtige – det enkle…

PRoGRAM // fredag
15.00-15.15

Åbning

Junglescenen

15.15-16.30

MARC FACCHINI

Junglescenen

15.30-16.00

Japansk teater

Gøglerscenen

16.00-17.00

Didjeridoo v Arnt

Den 7. himmel

16.00-17.00

Linnea Færch Mavedans - workshop

Gøglerscenen

16.30-17.00

Guillaume Kapowicz
Diablo Show

Pladsen

17.30-20.00

Byg musikinstrumenter
v. Thomas Tor

Kreateltet

17.30-18.30

IDA KUDO

Sputnik

17.30-20.00

Makershirt Tekstil workshop

Gøglerscenen

18.30-19.30

Haka- workshop

I pilen

19.00-20.00

KING AYISOBA(GHA)

Junglescenen

20.00-02.00

Djs: Ras Money +
Stunngunn + Adullah S

Barteltet

20.00-20.30

Luigi CiottaGadekunstner

Pladsen

20.30-21.30

ALTIN GÜN (TUR)

Sputnik

21.30-22.00

Linnea Færch
Mavedans -Show

Pladsen

22.00-23.00

FRIBYTTERDRØMME

Junglescenen

23.30-01.00

DØDSSEJLEREN

Sputnik

PRoGRAM // lørdag
dag
9.30-11.30

Breathwork workshop

v. svedehytten

10.00-11.00

Yoga v. Sanum Yoga

Sputnik

10-00-11-00

Guillaume Kapowicz
Diablo Show

På Pladsen

10.00-11.00

Zumba v. Jeanette Arp

Gøglerscenen

10.00-12.00

Akustiske pilekoncerter:
Verdensstjerner
Cathrin Barkholz
Norr

Et sted i pilen

10.00-12.00

Magic in Pure WoolUldworkshop

Kreateltet

12.00-13.00

Fælles hypnose
v. Dorrit Brøndum

Den 7. himmel

12.00-13.00

Historiefortælling v.
Alex Opazo

Gøglerscenen

12.00-13.00

Luigi CiottaGadekunstner

Pladsen

13.00-14.00

TROLLE & TORMOD

Sputnik

13.00-14.00

Mandala workshop
v. Anne-Marie Jones

Kreateltet

13.00-14.00

Haka Workshop

I pilen

13.30-14.30

Kalimba Duo

Den 7. Himmel

14.00-16.00

Den farvestrålende fjer
- Rollespil/skattejagt

Pladsen

14.00-16.00

The Bug Lady
-Insektmad

Gøglserscenen

PRoGRAM // lørdag
Aften
14.30-15.30

Capoeira

I pilen

15.00-18.00

Tegneworkshop med
Tormod

Kreateltet

15.00-16.00

PASBORG/JOBARETH

Sputnik

16.00-17.00

Japansk fløjte

Den 7. Himmel

16.00-17.00

Tai Fu - Karate workshop

Gøglerscenen

17.00-18.00

TULEGUR (CHI)

Sputnik

17.30-18.30

Dilmana Folk Dance

Gøglerscenen

18.00-19.00

La Industrial Teatrera
Nycirkus

Pladsen

19.15-20.30

KAREN MUKUPA

Sputnik

19.00-20.00

Rebeca Muñoz
Flamenco Workshop

Gøglerscenen

20.00-02.00

DJs: Sacha, Funkatek
Bongo Stallone

Barteltet

20.30-21.30

THE REVEREND
PEYTON´S BIG DAMN
BAND (US)

Sputnik

22.00-23.15

IDA NIELSEN

Junglescenen

23.30-00.30

THE MAUSKOVIC
DANCE BAND (NED)

Sputnik

01.00-02.00

MAMES
BABEGENUSH

Junglescenen

PRoGRAM // søndag
9.00-10.00

Yoga v. Sanum, Yoga

Sputnik

9.00-10.00

Capoeira

I pilen

10.00-11.00

Anne-Marie Kuzeluh
Stemmemeditation

Den 7. Himmel

10.30-11.30

ELIKSIR

Gøglerscenen

11.00-12.00

VERDENSSTJERNER

Pladsen

12.00-13.00

TROLSKA POLSKA

Sputnik

MUSIKKeN
Vi kan i år præsentere om muligt et endnu mere diverst musik
program end nogensinde før. Vi har arbejdet målrettet på at
finde musikere og bands der vil kunne udfordre og inspirere
alle jer Himmelstormere, uden dog helt at give køb på den gode
ukomplicerede fest.
Med rødder som udgangspunkt har vi bla. været ude i den
store verden og finde musikere der arbejder med deres lands
musikalske rødder. Vi er derfor stolte af at vi kan præsentere
jer for:
TULEGUR fra indre mongoiiet der kobler oprindelige mogolsk
strubesang med indie toner og elektroniske beats.
KING AYISOBA fra Ghana der spiller musik som var den trukket direkte op af vestafrikas jord.
ALTIN GÜN fra tyrkiet der med deres crossover af anatolske
tone forløb og 70’er rock leverer både en god fest og en helt
særlig musikalsk oplevelse.
THE REVEREND PEYTON’S BIG DAMN BAND fra USA
fortolker den amerikanske folkemusik på deres egen rå og
autentiske facon - glæd jer!
I år har vi også et nyt og spændende musikalsk tiltag i pileskoven.
Kl. 10:00 lørdag morgen mødes vi og går en tur i pileskoven
hvor I vil kunne opleve 3 unikke akustiske, intim koncerter.
Og så er der jo meget meget mere - På vores hjemmeside kan
du læse om alle de musikalske oplevelser på årets
Himmelstorm festival

DEN 7. HIMMeL
Den 7. himmel er Himmelstormens epi-center.
Det er festivalens oase med wellness, feelgood stemning,
omsorg, space, chillout... og fodnus
Vores behandlerteam har i år skruet helt op for charmen med
både Healingsmassage, Body-sds, Manuvision, Hypnoterapi,
4-hånds massage, Thai-Yoga-massage, Breathwork workshop,
Engle-tarot, og engle-hår!
Og på den 7. himmels mini-scene akkompagnerer vi din pause
med eksklusive og intime workshops og livekoncerter.

7th SKY > SPaCE BAR <

Som noget helt nyt slår den 7. himmel fredag aften kl 20-22
dørene op til festivalens helse-smugkro: ”SPACE BAR”, hvor vi
udelukkende serverer udvalgte urtelikører, der farver aftenen
og natten i dine yndlingsregnbuefarver. Vælg mellem farver
som Afslappet /Energisk / OP-løftet / Sensuel / Charmerende

KUNST & INsTALLATIONER

Installationskunstner og keramiker Thora Finnsdottir vil sammen med Monica Rosenville lave en smuk installation på
pladsen.
Billedkunstner Malte Klangenberg er kunsteneren, som står for
udsmykning af indgangsparti og hegn
Scenograf, Rebecka Gothen, som til dagligt laver scenografier
på det kongelige teater vil udsmykke vores to teltscener.
Bjarke Kyhn og Rasmus Bjerring vil pryde pladsen med smukke
rod- og lys installationer.
Snedkermester Sune Stendal, er gået i steam-punk-mode og
har bygget en vindmølle-drage, som vi stå på højen øst for
indgangen
Johnny Sybin, Lars Peter og Inga Hulda vil lave en lys installation med spejle og projektioner i træerne ved gøglerscenen.

PERFORMANCES
Nycirkus er en stor del af Himmelstorms DNA - I år præsenterer
vi 4 stærke og utroligt morsomme acts. Glæd jer til at opleve:
Den italienske gadekunster LUIGI CIOTTA,
Den spanske Nycirkus gruppe LA INDUSTRIAL TEATRERA
GUILLAUME KAPOWICZ fra Sverige der er diablo gonglør
og den danske gruppe VERDENSSTJERNER der både kommer med et show og en intim koncert i pilen
Lørdag vil der også være 4 andre performance-kunstværker
rundt omkring på festivalpladsen.
TOMAS LAGERMAND LUNDME vil medbringe dele af sit forfatter skab som han vil læse op af. (kl 13.30-14.30 på pladsen)
HARTMUT STOCKTER skaber transportable kunstværker, der
kan bruges til at udforske naturen med i fællesskab og for alle
aldre. (kl 11-13)
JESPER AABILLES værk handler om at lave mad ved at
bruge materialer, der allerede findes og skabe et fælleskab
omkring dette. (kl 16.30-18.30 ved bålpladsen)
Oplev også Dine Rødder er i Himlem, en performance/installation af SIMON HEBELTOFT OG ILON i pilen lørdag.

MaD & DRIKKe
Alt hvad I kan spise og drikke på Himmelstorm festival er nøje
udvalgt med øje for økologi, kvalitet og kærlighed til de gode
råvarer. I år kan du finde følgende gastronomiske oplevelser på
festivalen:

SOLSPIREN

Frederik og Alexander laver smagfuld vegetarisk mad af gode
økologiske og lokale råvarer. I vil i Solspiren kunne købe
Noodle Bowl, Bønne sandwich og Chili sin carne. Desuden
byder de til morgensulten på: Smoothies, grød og brød.
Åbningstider: Fredag:12-22, lørdag: 8-22, søndag: 8-14

JAKOBSENS PITA

I food trucken overfor kaffeteltet serveres der lækre gourmet
pitabrød og vildt pølser.
Åbningstider: fredag:12-24, Lørdag 11-04, søndag:11-14

NATMAD

Til den sene sult fredag nat serverer “Et gæstfrit Halsnæs”
Falafel og kebab fra den røde madvogn og Ole Beck laver
lækre gourmet toasts. - lørdag nat forkæler Jakobsen Pita
vores ganer.

HIMMELSTORM BARERNE

I de tre himmelstormbarer kan du købe specialbrygget økologisk øl fra Halsnæs bryghus, saft og sodavand og super lækre
håndmixede øko drinks fyldt med kærlighed og soldans.

JUST COFFEE

Det lille økologiske kafferisteri fra Roskildeegnen sørger, som
alle de andre Himmelstorm år, for den bedste kaffe du overhovedet kan opdrive i dette land. I år i deres helt eget kaffetelt.
Åbningstider: Fredag: 10-01, Lørdag: 8-01 og Søndag: 8-14.

SMÅBODERNE

Rundt omkring på pladsen vil du kunne finde et utal af mindre
boder. I år kan du bla drikke lækre økologiske vine og spise
fransk charcuteri i Petillants bod, Den lokale isfabrik Sommerfrost sælger autentisk is af lokale bær og i juicebaren vil
du kunne købe friskpresset rodfrugtsjuice. Den legandariske
Cykelmoothie, vaflerne, popcorn og pandekager vil du også
kunne opleve.

BRUGSEN OG TARAXACUM

I Brugsen i Torup og Taraxacum (Dyssekildes helsekost) kan du
finde alt det du ellers lige mangler, lige fra tandbørster til kosttilskud. - Åbningstider: Brugsen: 8.00-21, Taraxacum: fredag:
10-17.30, lørdag & søndag: 10-14.

ALT DeT ANDET
FEDE
RUNDVISNINGER I DEN ØKOLOGISKE LANDSBY
Hvis du vil se de hemmelige hjørner af den økologiske landsby
og høre om tankerne bag byen, så tag med på en guidet tour
rundt blandt halmballehuse og multlokummer.
Få mere info om tidspunkter for rundvisningerne i festivalens
infobod.
WORKSHOPS
Som de øvrige år er der mulighed for at deltage i et væld af
workshops og træningssessions på festivalen. Vi nævner i
flæng: Haka, Diablo, Yoga, Zumba, Rollespil, Karate, Capoiera,
Bulgarsk folkedans, Insektmad!, Mandala, og meget meget
mere. - tjek programmet og festivalens hjemmeside.
KREATELTET
I det lille telt ved siden af gøglerscenen kan børn og voksne med hang til at bruge hænderne muntre sig med
filtning,tegning, ansigtsmaling, garn mandalaer og vævning.
DJS I BARTELTET
Vi har igen i år inviteret en række DJs til at lægge lyd til den
gode Himmelstorm stemning i barteltet. Du vil kunne høre Ras
Money, Stunngunn, Sacha, Funkatek, Bongo Stallone &

Abdullah S

ALT DET
PRaKTISKE
CAMPING

Det er muligt at slå telt op flere steder. På festivalområdet er
der 2 afmærkede campingpladser og derudover kan gæster
med behov for nattero slå telt op på Økobyens legeplads tæt
ved Dyssekilde station eller ved Torup Kirkes boldbane (følg
skiltene).
Campingvogne og mobilehomes kan benytte det afmærkede
område langs Hågendrupvejen (følg skiltene).
Søndag kl 12 bedes alle telte være taget ned.
Og husk at når I tager af sted så hjælp os med at aflevere
plænerne pænt og ryddet for skrald. Så bliver både vi og vores
naboer glade, og vi kan få lov til at bruge områderne igen
næste år

TOILETTER, VAND OG BAD

På Himmelstorm slipper du for kemifyldte plastik toiletter...Vi
har bygget vores egne små kompost toiletter. Brug toiletterne
med respekt -fyld kun i dem hvad jorden kan omsætte, resten
skal i skraldespanden. Fyld gerne høvlspåner i efter brug.
Vores kompost toiletter klarer vores festival bedst hvis der
ikke kommer alt for meget tis i. Derfor opfordrer vi til at vores
gæster tisser så meget som muligt ude i naturen! Mænd må
tisse i alle buske og kvinder må meget gerne bruge vores
kvinde pissoir.
Det er muligt at tage kolde brusebade i badekabinerne tæt ved
infoboden.

PARKERING

Festivalens gæster kan parkere deres biler på mark stykket 100
meter mod øst af Hågendrupvejen. det koster 50,- at parkere
sin bil under hele festivalen, 25,- for een dag. BEMÆRK: Ppladsen i Økosamfundet Dyssekilde er forbeholdt landsbyens
beboere.

MOBILOPLADNING

Det er muligt at oplade sin mobiltelefon i festivalens infobod.

BÅL

Det er ikke tilladt at bruge åben ild på festivalpladsen eller
campingområderne.

DEN ØKOLOGISKE LANDSBY

Det er den økologiske landsby, der ligger jord og luft til Himmelstorm festivalen hvert år. Du må meget gerne gå en tur i
landsbyen og se på de specielle huse, men bliv på stierne.
Du kan gå med på en af de guidede rundvisninger hvis du er
nysgerrig efter at se og høre mere om den økologiske landsby
(se mere længere fremme i hæftet).

Tak til vores SPONSORER

ØD

kosamfundet
yssekilde

HOTEL FREDERIKSVÆRK

HIMMELSTORM festival 2017
www.himmelstorm.dk

