
INVITASJON TIL  

SALGSMARKNAD  

8.-9.juni 2012 
v/Kronebutikken 
i Sørkjosen, Nordreisa 

PÅMELDING TIL MARKNADEN: 
 
Alle standplassene er på gresslettene utenfor Kronebutikken. 
Du må selv ha med bord, stoler og evt. telt. Vi har tilbud om 
strøm, men husk å ta med jordet kabel. 
 
Priser: 
3 x 3 meter    300 kr   
3 x 6 meter    600 kr 
Bil/vogn inntil 7 meter  700 kr 
Strøm:     150 kr 
 
Alle priser er inkl mva. Standleie refunderes ikke ved evt. 
avbestilling. 
 
PÅMELDINGSOPPLYSNINGER: 
 
Navn:  
Produkt: 
Adresse: 
Telefon: 
E-post: 
 
PÅMELDING SENDES PÅ E-POST TIL: 
inger.birkelund@ihana.no 
Telefon: 92055728 
 
Standleie innbetales til konto: 4740.13 66802,  
merk med ”standleie”.  Påmelding er registrert 
når standleie er betalt. 
Påmeldingsfrist: 1.juni 2012 
 
OVERNATTINGSMULIGHETER: 
Reisafjord hotell  77766000 
Henriksen gjestestue  77767677 
Norlandia Storslett  77765200 
Sandnes camping  77764915 
Fosselv camping  77764929 

Åpningstider 
Fredag 8.juni 16-21 
Lørdag 9.juni 10-18 

Velkommen til  
Paaskiviikko 2012 
-kvenfestivalen i Nord-Troms 



INVITASJON TIL MARKNAD 
Håndverk—mat –antikviteter 
 
Etter hvert er det blitt tradisjon å invitere til marknad under 
Paaskiviikko. Årets marknad vil som alltid først og fremst  
ha fokus på salg av lokalproduserte kvalitetsvarer.  
 
Stort program: 
I år er festivalprogrammet større enn noen gang før. Vi håper på 
gode besøkstall, og med det gode salgsmuligheter for de som  
deltar på marknaden. Dere er hjertelig velkommen til ei helg med 
mye liv og røre: konserter, utstillinger, film, seminarer,  
fortellerteater, forfatterbesøk, hesteridning med mer. Program vil 
etter hvert bli lagt ut på www.kvenkultursenter.no 
 
KveenIdol 
Fredagskvelden blir det KveenIdol - talentkonkurranse for barn 
og unge i to klasser: sang/ musikk og åpen klasse. Mer info på 
www.kveenidol.no. 
 
Auksjon 
Som tidligere arrangerer vi auksjon på lørdag  
ettermiddag. Flere av samarbeidspartnerne til  
festivalen har gitt gaver til auksjonen,  
dette blir spennende! Ellers blir det auksjonert bort  
antikviteter fra Kronebutikken. Hvis andre ønsker å 
melde på gjenstander, så er det bare å ta kontakt! 
 
Salg av fiskekort: 
Nytt i år er at marknaden arrangeres  
sammen med Reisa Elvelag som  
selger fiskekort  fra festivalområdet 
denne helga!  
 
Vi gleder oss! 
Hilsen Inger Birkelund,  
marknadsansvarlig     Tlf: 92055728 

8.-9.juni 2012 


