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TIRSDAG 10. JULI
Melbukonferansen 2018 arrangeres i Melbu samfunnshus kl 
10.00-17.00. Årets konferanse bygger på konferansen fra 2017 
som hadde tittel Arktisk dialog - der folk bor. Denne gang 
har vi valgt å fokusere på Næringsutvikling i Nordområdene - 
med lokalsamfunn som plattform. Innledere fra inn- og utland. 
Pris: Kr 300,-/450,- med lunsj.

Tankkonsert med Ola Kvernberg og Kirsti Huke kl 20.00. 
Duoen startet sitt samarbeid i 2010 og hadde sin første 
konsert på Victoria nasjonale jazzscene i Oslo. Siden den gang 
har de samarbeidet med ulike prosjekter som Trondheim jazz 
orkester og Mechanical Fair. Fiolinisten Kvernberg og vokalisten 
Huke kommer nå til Melbu for å utfordre publikum og Tanken 
med sitt musikalske univers. Kr 350,-. Billetter selges på nett, 
www.hoopla.no, og i døra.

ONSDAG 11. JULI
Tanglab for barn og unge arrangeres på Neptun. På med 
støvler, forskerfrakk og briller! Her skal det sankes, smakes og 
forskes! Tiu Similä er fagansvarlig for dagen. Læring gjennom 
lek og utforsking er viktig i Nordland Akademis satsing på barn 
og unge. Gratis. Påmelding www.nordland-akademi.no.

Åpent akademi: Forelesning kl 17.00 på Neumanns Røykeri & 
Supperclub med emeritus Andreas Steigen (UiB):
 «Trelldyrets fole i vår sivilisasjon». Om eselets rolle i 
utviklingen av vårt samfunn. Gratis inngang.

TORSDAG 12. JULI
Åpent akademi: Den tyske filosofen Karl Otto Apel hedres 
med Apelforelesninger torsdag. Innledere er bla. Siri Granum 
Carson NTNU. Melbu samfunnshus kl 14.00. Gratis inngang.

Grunnpilaren i stiftelsen Nordland Akade-
mi for Kunst og Vitenskap sin virksomhet 
er formidling av kunst, kultur og kunn-
skap. Akademiet har som mål å være et 
nettverk for forskere, kunstnere, fagfolk, 
barn og voksne. 

Vi arbeider med prosjekter som befinner 
seg i skjœringspunktet mellom kunst og 
vitenskap, der vi ønsker å berøre både 
overflate såvel som dybde. Vi ønsker 
deltagelse som åpner opp for undring og 
utforskning i et rom der levende og for-
nyende tanker og konsepter får mulighet 
til å vokse.
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2018 er Nordland Akademis jubileumsår: 
Vi ønsker nye og gamle venner av 
akademiet velkommen til å feire tretti år 
med kulturformidling! Nordland Akademi 
har siden oppstarten i 1988 presentert et 
program som har inspirert og berørt 
mange, både lokale og tilreisende. 
Sammen har vi skapt unike møteplasser. 

Sommer-Melbu er en festivalbauta i norsk 
sammenheng og vever seg inn i vår 
historie. Sommer-Melbu er fremdeles en av 
våre viktigste formidlingsplattformer og i år 
vies spesielt første helga til jubileet: Sett av 
datoene 6. - 8. juli og feir sammen med 
oss. Nye minner skal skapes!

FREDAG 6. JULI
I Felleslageret presenterer fotokunstner Trym Ivar 
Bergsmo bildeserien Stories from the North. Åpning fredag 
kl 18.45. Åpen utstilling 12-17 daglig til og med 14. juli. 
Kunstneren vil være tilstede deler av perioden, og ha 
omvisning begge lørdagene. Gratis inngang.

LØRDAG 7. JULI
Åpent Akademi: Velkommen til Tjønnelandforelesning, i 
biologiprofessor Audfinn Tjønnelands ånd. Kl 10.00 i biblioteket i 
Melbu samfunnshus. Andreas Steigen, emeritus ved UiB, 
holder foredraget «Kampen om evolusjonsteorien: Darwin, 
Wallace og FitzRoy». Ledes av journalist Stein Sneve. Gratis 
arrangement.
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Nordland Akademi viser glimt av sin egen fortelling gjennom 
utstillingen Ellevill kulturformidling gjennom 30 år, som åpner 
lørdag 7. juli kl 14.00. Utstillingen vises på Melloftet på Neptun, 
Norsk Fiskeindustrimuseum. Åpen utstilling i Museum Nords 
åpningstider. Gratis inngang.

Festkveld i Melbu samfunnshus lørdag 7. juli kl 19.00: 
Akademiet ønsker alle velkommen til konsertshow med det 
internasjonale sangkompaniet Randolfi Singing Waiters fra 
Edinburgh i Skottland. De presenterer perler fra West Side 
Story, Merry Widow, Guys and Dolls og swing fra førtitallet, 
Route 66, Seasons of love og som de selv sier «light operetta, 
pop and feel good music». Inngang kr 200,-. Salg av mat og 
drikke. 

Ei åpen dør inn i musikken er et tilbud til barn og unge, som 
får prøve instrumenter, møte musikere og høre musikk-
stykker. Det passer for barn fra 6 år og oppover, og arrangeres 
på Melbu skole fra kl 11.00. Instruktører er Pat Manwaring, 
Arnulf Steinsvik og Synnøve Volden. Avsluttes med huskonsert 
kl 14.00. Gratis arrangement.

SØNDAG 8. JULI
Kammerkonserten er en juvel i festivalhelga som smykkes 
med Nidaros strykekvartett, og cellist Synnøve Volden i spissen. 
Nidaros Strykekvartett ble startet i Trondheim oktober 2003. 
Nidaros Strykekvartett utforsker gjerne nye genre og har bak 
seg samarbeid med blant andre Herborg Kråkevik og Sissel 
Kyrkjebø. Kammerkonserten skal være i Arbeideren kl 19.00, og 
koster kr 200,-. Servering ved Arbeiderens venneforening.
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