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Endelig kan vi samles. Vi skal feire 
hverandre, livet og felleskapet i hele tre 
dager til ende! Gleden er til å ta og føle 
på både hos oss som har sydd sammen 
programmet,   hos alle som bidrar med 
produksjon på en eller annen måte, 
eller som ellers har en finger med i 
spillet. Årets Gjerdrumsfestival vil gå 
inn i historiebøkene av flere grunner: Vi 
kan endelig få være sammen og møtes 
etter en lang pandemi. Vi skal igjen 
feire livet og vise at vi kan ta hverdagen 
tilbake. Vi skal reise oss, stå sammen 
og være der for hverandre! Dette viste 
vi at vi kunne de tragiske timene 30. 
desember og ukene etter, og nå kan vi 
gjøre det igjen. Det er viktig å komme 
sammen, være til stede og få lov å ta 
en skikkelig fest med masse liv og 
røre i bygda vår. Programmet på årets 
festival hadde ikke vært mulig uten 

det store økonomiske bidraget vi har 
fått fra Næringslivet på Romerike. 
Næringslivsforening og Gjerdrum 
kommune er svært takknemlige for 
dette, og vi er glade for at vi kan dele 
det med alle innbyggerne i Gjerdrum. 
Et godt samarbeid mellom næringsliv 
og kommune er en viktig faktor også i 
årets festival. Vi gleder oss over hva vi 
får til sammen. Gjerdrumsfestivalen 
er startskuddet på åpning av kulturliv 
og samfunn etter pandemi og ras. 
Sammen skal vi løfte oss igjen og gå 
videre.
 
Anita Brennmoen Aasland, 
styreleder Gjerdrum 
Næringslivsforening
 
Sølvi Egner-Kaupang, 
kultursjef Gjerdrum kommune

Kjære alle sambygdinger

• Billetter: Billetter vil bli tilgjengelig 
på e-billett «Gjerdrum kulturhus» fra 
mandag 23.august kl. 12. Fra samme 
tidspunkt vil et være mulig å komme på 
Frivilligsentralen og hente ut en fysisk 
billett. Fra tirsdag 24. august kan billetter 
hentes ut på biblioteket i deres åpningstid.

• Alle arrangementer er i år gratis, 
men på grunn av smittervern har vi et 
begrenset antall plasser og må dele ut 
billetter.

• Alle arrangementer er åpent for alle, 
uansett alder.

• Hvis Covid-19 situasjonen endrer 
seg må vi være forberedt på å avlyse 
arrangementet på kort varsel.

Følg @gjerdrumsfestivalen:
• Kommunens hjemmeside:  

Gjerdrum.kommune.no
• Facebook: Gjerdrumsfestivalen
• Instagram: Gjerdrumsfestivalen 2021

Informasjon 
om billetter

Fredag 5
Lørdag
 ettermiddag 7
 kveld 9
Søndag 11

PROGRAM



• Hkeem
• VAD3R
• Rambow 
• Quickstyle Studio 

danseshow
• UNDERGRUNN
• Arif                              
• Oslo Ess
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Fredag kveld fra kl. 18 blir det 
konsert ved ungdomskolen 
med artistene:

FREDAG
KVELD

Muligheter for 
kjøp av mat 
og drikke 



• Kl. 12.00: Parade 
fra sykehjemmet til 
Kulturhuset med blant annet 
barnehagebarn

• Ca. 12.45: Konsert med 
Gjerdrum skolekorps ved 
Kulturhuset

• Kl. 13.00: Bare Egil og Aslags 
enda mer superpopulære 
barneshow ved Kulturhuset

• Fra kl. 13.00: Familiedisko i 
sirkustelt

• Kl. 13.00:  Framtidskafe for 
påmeldte deltakere

LØRDAG
FORMIDDAG
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Lørdag blir det liv og røre i 
Ask-sentrum med aktiviteter 
og program for hele familien:

Muligheter for kjøp av 
mat og drikke. Gode 
tilbud i butikkene.



• Bjørn Eidsvåg
• De Lillos
• Grand Prix show  

med lokale artister
• Silya med band
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Lørdag kveld fra kl. 18 blir det 
konsert ved ungdomskolen 
med artistene:

LØRDAG
KVELD

Muligheter for 
kjøp av mat 
og drikke 
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SØNDAG

• Fra kl. 12: Bondens marked 
utenfor Kulturhuset

• Kl. 14: Konsert med lokale 
artister

• Utdeling av lokale 
utmerkelser



I januar 2021 gikk Lillestrømbanken, Romerikes Blad og 
Kunnskapsbyen sammen for å samle inn penger til næringslivet 
i Gjerdrum. Sammen med Næringslivsforeningen i Gjerdrum ble 
initiativtakerne enige om at pengene skulle gå til innbyggerne 
i Gjerdrum. Dette gjør at næringslivsforeningen og Gjerdrum 
kommune v/ kultur kan invitere til storslått Gjerdrumsfestival i 
år. I tillegg strekker pengene til flere mindre arrangement utover 
høsten, så her er det bare å glede seg! I tunge tider er det lett å 
miste motet, men prøv alltid å huske at vi er sterkere enn vi tror! 
Og vi er alltid sterkere sammen. 

Vi gleder oss til å være sammen på festival og utover høsten. 

Anita og Sølvi 

Tusen takk til næringslivet
på Romerike

FOTO: Silya (Agnete Brun), Arif (Live Sørlie Jørgensen), Hkeem (Ida Bjørvik), De Lillos 
(Stian Andersen), Oslo Ess (ukjent), VAD3R (ukjent), Rambow (ukjent), UNDERGRUNN 
(ukjent), Bare Egil og Aslag (Live Sørlie Jørgensen), Gjerdrum skolekorps (Carsten H. 
Pihl), Løten karneval (ukjent), Bjørn Eidsvåg (Sara Angelica Spilling Pudder Agency), 
Grønt fra bondens marked (Shelley Pauls/Unsplash).


