
En gang i året
samles tusenvis av
mennesker i en 
ørken i USA for 
å slå seg løs. 

ØRKENFEST: I leiren Glans, som er en av over hundre tematiske leire under Burning Man-festivalen, handler det 
deltatt flere ganger og sier det er bare én regel i leiren: Ingen får lov til å kroppsmale seg selv og man må be en ann

Ø R K E N F E S T

Det finnes mange rare, morsomme og originale fes

I USA
Scott 
London
reise@dagbladet.no

BLACK ROCK DESERT/NEVA-
DA (Dagbladet): Festivalen Bur-
ning Man har på to tiår opparbeidet
seg et ry for å være en av verdens
mest sofistikerte og overveldende
sammenkomster. Og det hele

finner sted i en ørken nord i delsta-
ten Nevada i USA.

Det er ikke enkelt å gi et svar
på hva slags festival Burning
Man er. Men det er en miks av
kunstfestival, ørkenfest og et
sosialt eksperiment.

NOK EN REKORD. Årets ukelange
festival ble avsluttet 1. september
og tiltrakk seg 50 000 deltakere fra
hele USA og en rekke andre land,
blant annet Norge. Tross økte
reisekostnader, usikre økonomiske
tider og lavere forbruk hos den
jevne amerikaner, kunne arran-
gørene notere ny besøksrekord.

Tusenvis av mennesker, mange
av dem førstegangsdeltakere, tok
den lange turen ut i ørkenen, lok-
ket av de ekstatiske festene som
ruller døgnet rundt. 

Blendende ildkunstnere, eggen-
de dans, pulserende rytmer og
oppsiktsvekkende parader var
omgitt av gigantiske kunstinstalla-
sjoner. 

Det hele ble avsluttet med
brenningen av en 12 meter høy

festivale
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R E I S E Q U I Z
Sven-Erik Rise er Dagbladets
reisequizmaster. Rise står bak
spørrespillene 
Airport og 
Passport.
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NORDSJØVEGEN.
Fra Stavanger til
Egersund, kan du
kjøre ytre kystriks-
vei, riksvei 44,
som også kalles
Nordsjøvegen. En
fantastisk rute for
sykkeltur, der du
blant annet kan
besøke Hå Gamle Gjestegård. Odd Roar Lange,

Reiselivsjournalist

R E I S E T I P S E T

Hva vet du
om Serbia?

1. Hvilken elv pryder hovedstaden Beograd?
a) Elben, b) Stavros, c) Donau
2. Hvilken frukt lages brennevinet Slivovitsj av?
a) Pærer, b) Epler, c) Plommer 
3. I hvilket år vant Serbia Melodi Grand Prix?
a) 2006, b) 2007, c) 2005

Fasit:c), c), b)

!
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Slå deg løs i ørkenen
Neste års Burning Man-festival arrangeres fra 24. til 31. august. 50000 krea-
tive mennesker går gjennom en selvrealiseringsprosess i løpet av en uke i en
ørken. Nettside: www.burningman.com

Sving seidelen
Oktoberfestene i München samler tusenvis av mennesker mellom 20. sep-
tember og 5. oktober. Da hyller man feit mat og skyller det ned med massevis
av øl. Nettside: www.oktoberfest.de

Høyt til værs
Under Albuquerque International Balloon Fiesta i New Mexico i USA svever
over 700 varmluftsballonger på himmelen mellom 4. og 12. oktober. Man kan
bli med opp om man betaler. Nettside: www.balloonfiesta.com

Skrekk og gru
31. oktober er det Halloween. Den største festen er i New York, men dra heller
til grøsserfeiringens hjemsted, nemlig Irland. Sentrum av Derry forvandles til
en skrekkens by med parader, karneval, fyrverkeri og musikk.

Nettside: www.derrycity.gov.uk

Elefantenes fest
Surin Elephant Festival arrangeres i
den thailandske byen Surin, noen
timers busstur nord for Bangkok. 22.
og 23. november kan du oppleve
elefanter spille fotball, løpe om kapp,
løfte tømmerstokker og underholde
publikum under landets største ele-
fantfestival. 

Himmelske smaker
Puerto Vallarta ved Stillehavskysten i
Mexio har klart å etablere en verdens-
kjent gourmetfestival for de mat- og
vinglade, Festival Gourmet Inter-
national. 13.-23. november samles
kokker fra alle verdens kjøkken for å
dele sine gastronomiske knep med
deg. 
Nettside: www.festivalgourmet.com

Kald fornøyelse
Snø, is og kulde er rammen rundt Carnaval de Québec i Canada mellom 30.
januar til 15. februar. Et av høydepunktene er snøvolleyballkamper hvor delta-
gerne bare har bikini på i kulden. Nettside: www.carnaval.qc.ca

Nå er det jul igjen
I løpet av seks uker, fra 14. november forvandles Tivoli i København til et gi-
gantisk julemarked. Rundt én million mennesker legger turen innom parken
før jul. Nettside: www.tivoli.dk

Italiensk maskerade
Om du ikke danser samba i Rio, kan du heller oppleve det vakre og stilfulle
karnevalet i Venezia mellom 13. og 24. februar neste år.

Nettside: www.carnevale.venezia.it

Ildfulle dager
Beltane Fire Festival i Edinburgh i Skottland er stedet for de som vil ha det litt
ekstra hett rundt ørene. Oldtidssymbolikk og mørke krefter går igjen som
tema, selv om det er en fargerik festival som arrangeres siste dagen i april og
oktober hvert år. Nettside: www.beltane.org

OPP I RØYK: Årets tema for
Burning Man var Den amerikans-
ke drømmen. En 12 meter høy
obelisk, som minnet om Washing-
ton-monumentet, ble satt fyr på
mot slutten av festivalen. 

Foto: Scott London

om metallik kroppsmaling, glitter og å stråle i kapp med ørkensolen. Wally fra San Luis Obispo i California har
en deltaker om å strø glitter over seg, slik at man kan vise seg i all sin glans. Foto: Scott London

tivaler rundt omkring på kloden. En av de særeste er Burning Man i ørkenen i Nevada.

statue i tre. Derav navnet Bur-
ning Man.

ØRKENFEST. Mangfoldet som
utspiller seg i ørkenen tar pusten
fra de fleste. Fritenkere, dansere,
kunstnere, musikere, designere,
hedonister og ekshibisjonister av
alle valører, utfolder seg i spekta-
kulære oppvisninger. 

Gjengangerne mener Burning
Man skiller seg ut med sitt unike, ja
nesten visjonære kulturelle særpreg.

Reglene er enkle. Man skal
realisere seg selv og føle seg
trygg på det man gjør.

KJØPEFRI SONE. Festivalen snur
opp ned på mye av det vi er vant
med fra dagliglivet. Mest synlig er
kanskje fraværet av penger i løpet
av en uke. 

Med unntak oppkvikkende
kaffe og kjølende is, er det ingen-
ting å kjøpe i ørkenen. Deltakere
må ha med seg alt de trenger for å
klare seg en uke i fellesskap med
andre i ørkenen. Og miljøaspek-
tet er svært synlig. Alt man har
med seg må tas med tilbake når
det er over. Ørkensanden skal
forlates i den stand den var da
man kom.

Deltakerne må også forplikte seg
til å delta i kreative kunstneriske
prosjekter, enten ved å male, spille
musikk, kle seg og andre opp, gå på
stylter eller rett og slett stråle all
sin skjønnhet utover området. 

Med andre ord: 
Det er ingen grunn til å melde

seg på festivalen hvis du ikke vil
bidra med noe artig, lekent eller
glamorøst.

er
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Lonely Planet ga nylig ut en festivalkalender kalt A Year of
Festivals. Den omtaler 192 internasjonale festivaler som
arrangeres årlig. 

Ny festivalguide

Festivaloversikt
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Foto: Edinburgh Inspiring Capital
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