
 
 

Foreløpig program: 
 
THE NORWEGIAN ELVIS FESTIVAL 2023 

3.,4. og 5.august.  
 

Torsdag 3.august:  
Kl.1300 

Måløy Sentrum åpner med festival stemning.  
-sentrum prydes med norske og amerikanske flagg  
-vindusutstillinger med festivalpreg  
 

Sene Nord:  
Show/ konsert hver time på sene nord (fra kl.1300-1700)  
 

Originale Elvis Effekter: 
Åpning av utstilling av original Elvis effekter. 
 

Festival Effekter  
-Salgsstand for The Norwegian Elvis Festival efefekter 
 
 

"Elvis in Movies":  
-Måløy Kino viser de klassiske Elvis filmer  (Kinoen er gratis !)  
  

Elvis In Church :  
-Elvis Gospel- konsert i Måløy Kirke kl. 1800 og 2030.  
-10 intersesjonelle, deriblant verdens beste ETA,  og nasjonale solister /Sideshow Bob 
m/korgruppe og Elvis Koret  
  

Festivalteltet “Graceland”  
«ALOHA»  (Hei) Ungdomskonserten 
-Ungdomskonsert  «ALOHA» fra 11 år og opp over…. 
  



 
ALOHA – Elvis Pub 
-Elvis Pub i festivalteltet “Graceland” med «Live» musikk og start etter første kyrkjekonsert 
ca. 1930. 
  
 

 
Fredag 4.august:  
Måløy Sentrum åpner med festival stemning.  
-sentrum prydes med norske og amerikanske flagg  
-vindaugsutstillinger med festivalpreg  
-stem på festivalens beste vindus utstilling.  
 

Sene sør:  
-Show/konsert hver time på sene sør.  
 
Sene Nord:  
-Show/ konsert hver time på sene nord.  
 
Restaurant «Graceland»  
-mat / forfriskninger serveres ved festivalteltet  Graceland.  
 
Cafe Boulevard   
-Norsk tradisjonsmat  / forfriskninger serveres ved sene sør.  
 
Kulatoppen Omsorgssenter:  
-Elvis konsert for beboerne og pårørende på Kulatoppen Omsorgssenter  
 

Flaming Star 
-Flaming Star åpner salgstand Elvis effekter, plater,osv 
 

Festival Effekter  
-Salgsstand for The Norwegian Elvis Festival effekter 
 
Elvis Karoke: 
-Karaoke fra egen scene 
 
Barnehagenes Elvis Parade  
-barnehagene i Elvis Parade igjennom  
 
Evis Show / konsert for utviklingshemmet  
-Elvis tribute artister i show  
 

Barnehagenes Elvis Show 
 -Elvis tribute artister i show  
 



 
The Young Ones: 
-ungdommer synger Elvis med mere. 
 

Comeback Spesial 68 
-stor sentrumskonsert med Comeback Spesial 68. (sitt down-delen) 
 

Skaratun Omsorgssenter:  
-Elvis konsert for beboerne og pårørende på Skaratun Omsorgssenter  
  
 

 Festivalteltet «Graceland» (kvelds arrangement):  
“A Great Tribute to Elvis – in Måløy”  
- med verdens beste ETA -artister 
-kveldens hoved show med 5 topp internasjonale/nasjonale artister m/live band  
-kor på 30 personer   
- 6 stk nye show med 10 -ti internasjonale/nasjonale artister m/live band og kor.  
  
  

Lørdag 5.august:  
Måløy Sentrum åpner med festival stemning.  
-Måløy sentrum prydes med norske og amerikanske flagg 
-Vindusutstilling i butikkene med Elvis stemning  
-stem på festivalens beste utstilling.  
 

AM-Car /Veteran-/ Gatebil utstilling.  
-utstilling av biler m/premiering  
 
Sene sør:  
-Show/konsert hver time på sene sør.  
 
Sene Nord:  
-Show/ konsert hver time på sene nord.  
 
Restaurant «Graceland»  
-mat / forfriskninger serveres ved festivalteltet  Graceland.   

 
Kafe Boulevard   
-Norsk tradisjonsmat / forfriskninger serveres ved sene sør.  
 
AM-Car /Veteran-/ Gatebil Parade.  
-bilparade i gjennom Elvis Presley Boulevard  
 

Flaming Star 
-Flaming Star åpner salgstand Elvis efekter, plater,osv 
 



Festival Effekter  
-Salgsstand for The Norwegian Elvis Festival effekter 
 
 

Comeback Spesial 68 
-stor sentrumskonsert med Comeback Spesial 68. (stand up-delen) 
 
Elvis Karaoke:  
-Elvis karaoke  
 

Elvis Parade:  
-den store Elvis Paraden 
-Elvis Tribute sangere i parade gjennom Elvis Presley Boulevard (Gate 1).  
 

Elvis og litt mer ! 
 «Elvis og litt mer»  Elvis sin musikk på en annen måte ! 
  

Elvis Barbeque Dinner:  
-Amerikansk barbecue i serveres i festivalteltet «Graceland» (i samarbeid med 
Måløyrestauranten Kadaver) 
-underholdning under Elvis Barbecue Diner  
  

Festivalteltet «Graceland» (kvelds arrangement):  

“Elvis on Tour”  
- med verdens beste ETA -artister 
  -«Elvis on Tour» som hoved show m/internasjonal solist, live band og korgruppe 
- 6 stk. nye show med topp internasjonale /nasjonale artister m/live 
band  
- MIL Cheerdans i Rock’n Roll 
-kåring av festivalens beste 60 talls antrekk  
-kåring av beste butikk utstilling. 
-finale “Johnny B Good”   
 

PS ! Detaljert program kommer senere ! 
 
Fenomenet Elvis lever i Måløy !! 
  

Velkommen til «The Norwegian Elvis Festival og Måløy»  !  
 
Festivalpass på Ticketmaster og Classic i Måløy ! 
  
 
 
 
 
 
  


