
Pressemelding: Torgdagen med båtkortesje
og livestreamsending laurdag 12. juni 2021

Styret i Torgdagen og Kystkultur.no inviterer til ein digital og smittesikker versjon av Torgdagen med
ei fire timar lang livestream-sending frå ein båtkortesje på Byfjorden i Bergen med MK Erkna som
studiobåt. Inkludert i sendinga vil det koma kulturelle innslag frå mange kommunar i Vestland fylke.
Sendinga frå Torgdagen vert sendt live frå klokka 10:00 i full HD på Youtube og på Kystkultur.no. Det
vert arbeidd med å få til god distribusjon via ei rad andre flater, slik at flest mogleg interesserte kan få
med seg det som vert ein interaktiv kystkulturell godbit frå store delar av Vestlandet. Alle innslaga
vert òg digitalt tilgjengelege både enkeltvis og som samla sending i etterkant.

Sendinga vil romma om lag 40 ulike innslag med både barn, ungdom frå UKM, lokale kor og band frå
mange kommunar i Vestland fylke, ordførarar og artistar på profesjonelt nivå. Publikum har høve til å
ta del i sendinga via sosiale media som Youtube-chat og Instagram. Programleiarar i Studio
Midtfjords vert Anita Heggholmen og Sigrid-Marthe Kleppevik. Gjester på studiobåten er
fylkesvaraordførar Natalia Golis og Alver-ordførar Sara Hamre Sekkingstad. I tillegg er Vivian
Steinsland og Marlen Kleppevik på fjorden for å fanga stemninga med Reporterbåten. I løpet av
sendinga vert det kåring av beste innslag og folkets favoritt, best kledte person og best restaurerte båt.
Mot slutten av sendinga vert det utdeling av Johannes Kleppeviks Minnepris, ein pris som skal gå til
einskildpersonar, lag og organisasjonar som på ein framifrå måte fremjar kystkulturen på Vestlandet.
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Fyrste innslaget kjem frå
Kinn kommune og det er 
Mannskoret Gammen 
som syng Mellom bakkar
og berg.

Me har fått innslag frå

mange av kommunane

på Vestlandet!
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Dette vert ein kystkulturell godbit
som mange bør få med seg!

Vil de formidla sendinga?
Sendinga er tilgjengeleg på Kystkultur.no

og på Youtube: https://youtu.be/hIhojlwmdaA

#torgdagen21


