PLAN IMPREZ NA DNI MARYNARZA W GRINDAVIKU 2018
Poniedziałek 28 maj
06:00-21:00- Godziny otwarcia basenu w Grindaviku.
10:00-17:00- Kvikan: muzeum produkcji ryby i Guðbergsstofa ( pokój poświęcony
islandzkiemu pisarzowi pochodzącemu z Grindaviku)- otwarte.
20:00-Kvikan: wykład o statku Jamestown co utknął na mieliźnie. 26 czerwca 1881 roku
żaglowiec Jamestown utknął na mieliźnie przy Hvalnes pomiędzy Hestakletts i Þórshafnar
naprzeciwko Kotvogi w Kirkjuvogshverfi.
Program na tydzień Dni Marynarza Towarzystwa archeologiczno- historycznego ze
współpracą Kvikan, zasoby i centrum kultury tam gdzie jest bezpośrednia koncentracja na
człowieku i morzu.

Wtorek 29 maj
06:00-21:00- Godziny otwarcia basenu w Grindaviku.
10:00-17:00- Kvikan: muzeum produkcji ryby i Guðbergsstofa ( pokój poświęcony
islandzkiemu pisarzowi pochodzącemu z Grindaviku)- otwarte.
Wystawa starych samochodów i ciągników: Hermann Th. Ólafsson z Stakkavíku ma duży
zbiór starych samochodów i ciągników, wystawę będzie można obejrzeć w tygodniu i w
weekend Dni Marynarza w sali Seljabót 7, drugie piętro. Wejściówka 1000 kr, dla dzieci
poniżej 12 lat wstęp bezpłatny.
17:15- Basen w Grindaviku: Benedikt S. Lafleur poprowadzi prezentację o zdrowiu w zimnej
kąpieli. Prezentacja jest dobrym przygotowaniem do dwóch wydarzeń, które odbędą się w
tygodniu. Mistrzostwa Islandii w zimnej kąpieli w czwartek i odświeżająca kąpiel morska w
niedzielę.
20:00- Kvikan: wykład na temat wykorzystania cyfrowych rozwiązań w zarządzaniu Vísir hf.
W firmie, która została ostatnio wybrana jako Þekkingarfyrirtæki (firma wiedzy) roku 2018.
Program na tydzień dni marynarza Towarzystwa archeologiczno-historycznego ze
współpracą Kvikan, zasoby i centrum kultury tam gdzie jest bezpośrednia koncentracja na
człowieku i morzu.

Środa 30 maj
06:00-21:00- Godziny otwarcia basenu w Grindaviku.
Wystawa starych samochodów i ciągników: Hermann Th. Ólafsson z Stakkavíku ma duży
zbiór starych samochodów i ciągników, wystawę będzie można obejrzeć w tygodniu i w
weekend Dni Marynarza w sali Seljabót 7, drugie piętro. Wejściówka 1000 kr, dla dzieci
poniżej 12 lat wstęp bezpłatny.
09:30- Kvikan: Joga dla mam z bobaskami, Margréti Pétursdóttur, nauczycielka jogi.
10:00-17:00- Kvikan: muzeum produkcji ryby i Guðbergsstofa ( pokój poświęcony
islandzkiemu pisarzowi pochodzącemu z Grindaviku)- otwarte.
17:00- Kvikan: otwarcie wystawy UNDRAVERÖLD VIÐ HAFIÐ – rybołóstwo oczami dzieci.
18:00- Spacer Kvenfélagskonur ( związek kobiet) przez Ingibjargarstíginn. Wyruszać będzie z
miejsca gdzie jest szyld ( Ingibjargar), który znajduje się przy drodze(Grindavikuvegur). Przy
pomniku Ingibjargar Jónsdóttur zostaną posadzone kwiaty dla uczczenia jej pamięci. Będzie
kawa i wypieki. Wszyscy mile widziani zarówno młodzi jak i starsi.
18:00- Gjáin (centrum sportowe)- rozgrzewka przed meczem o puchar na boisku

grindavickim.
19:15- Grindavíkurvöllur (boisko w Grindaviku), mecz mężczyzn o puchar, Grindavík - ÍA
20:00- Kvikan: historie Grindaviku pokazane będą w Kvikunni. Premiera na wideo
fascynującej i wyjątkowej historii Grindaviku, który zagrożony był kopalniami przybrzeżnymi.
Eyþór Eðvarðsson opowie o projekcie i powstaniu filmu.
Program na tydzień dni marynarza Towarzystwa archeologiczno- historycznego ze
współpracą Kvikan, zasoby i centrum kultury tam gdzie jest bezpośrednia koncentracja na
człowieku i morzu.

Czwartek 31 maj
06:00-21:00- Godziny otwarcia basenu w Grindaviku.
Wystawa starych samochodów i ciągników: Hermann Th. Ólafsson z Stakkavíku ma duży
zbiór starych samochodów i ciągników, wystawę będzie można obejrzeć w tygodniu i w
weekend Dni Marynarza w sali Seljabót 7, drugie piętro. Wejściówka 1000 kr, dla dzieci
poniżej 12 lat wstęp bezpłatny.
10:00-17:00 Kvikan: muzeum produkcji ryby i Guðbergsstofa ( pokój poświęcony
islandzkiemu pisarzowi pochodzącemu z Grindaviku)- otwarte.
10:00-17:00- Kvikan: wystawa UNDRAVERÖLD VIÐ HAFIÐ – rybołóstwo oczami dzieci.
17:00- Basen w Grindaviku: Mistrzostwa Islandii w zimnej kąpieli 2018. Spotkanie o 17:00,
zawody zaczynają się o 17:30. Zapisy u Benedykta pod telefonem 659 3313 lub na stronie
Facebook- Íslandsmeistaramótsins í ísbaði.
17:15- Mecz w koszykówkę pomiędzy dzielnicami na boisku przy Hópsskóla. 5 w drużynie,
zawsze 2 kobiety i 2 mężczyzn na boisku w jednym. Opiekun: Jóhann Árni Ólafsson.
Trzeba zgłosić drużynę do 30 maja na sjoarinnsikati@grindavik.is
17:00-Kvikan: Wystawa-BORGIR( Miasta)– Pálmar Örn Guðmundsson. Artysta, który
spaceruje z gośćmi po znanych i nieznanych zabytkach miast, które odwiedził.
20:00- Kościół w Grindaviku: Grindavíkurkirkja: Berta Dröfn Ómarsdóttir- sopran i Sigurður
Helgi Oddsson- pianista wykonają parę klasycznych arii i pieśni islandzki i marynarskich.
Wstęp wolny.

Piątek 1 czerwca
06:00-21:00- Godziny otwarcia basenu w Grindaviku.
Wystawa starych samochodów i ciągników: Hermann Th. Ólafsson z Stakkavíku ma duży
zbiór starych samochodów i ciągników, wystawę będzie można obejrzeć w tygodniu i w
weekend Dni Marynarza w sali Seljabót 7, drugie piętro. Wejściówka 1000 kr, dla dzieci
poniżej 12 lat wstęp bezpłatny.
10:00-17:00 Kvikan:muzeum produkcji ryby i Guðbergsstofa ( pokój poświęcony
islandzkiemu pisarzowi pochodzącemu z Grindaviku)- otwarte.
10:00-17:00- Kvikan: wystawa UNDRAVERÖLD VIÐ HAFIÐ – rybołóstwo oczami dzieci.
10:00-17:00- Kvikan: Wystawa-BORGIR( Miasta)– Pálmar Örn Guðmundsson.
18:00- Gril uliczny w całym miasteczku. Grindavík jest podzielony na cztery dzielnice (części) i
każda dzielnica ma swój kolor i swój motyw. Zachęcamy mieszkańców do przystrojenia
domów , ulic w swoim kolorze. Zachęcamy również do udziału w grillu , który będzie na
ulicach.
20:00-22:00- Kvikan: w ramach zbiórki, (reprezentacja Grindaviku w piłce nożnej dziewcząt)
dziewczęta będą sprzedawać gofry i kawę.

20:00- Kolorowy pochód wyrusza ze swojej dzielnicy( cztery dzielnice) na ulicę Hafnargata.
Spotkanie w wyznaczonym miejscu nie później niż 19:45, pochód wyrusza o godzinie 20:00.
PROGRAM WIECZORU: w miejscu świętowania przy Kvikan
- Slysavarnarfélagið Þórkatla(stowarzyszenie zapobiegania wypadków) będzie miało w
sprzedaży różności: wata cukrowa, słodycze, balony itp.
PROGRAM BALU NA MOLO W MIEJSCU ŚWIĘTOWANIA:
-Trubadurzy z każdej dzielnicy zaśpiewają piosenkę.
-Ingó Veðurguð z muzyką gdzie wszyscy śpiewają razem.

Sobota 2 czerwca
10:00-19:00- Godziny otwarcia basenu w Grindaviku.
Wystawa starych samochodów i ciągników: Hermann Th. Ólafsson z Stakkavíku ma duży
zbiór starych samochodów i ciągników, wystawę będzie można obejrzeć w tygodniu i w
weekend Dni Marynarza w sali Seljabót 7, drugie piętro. Wejściówka 1000 kr, dla dzieci
poniżej 12 lat wstęp bezpłatny.
10:00-23:00- Kvikan:muzeum produkcji ryby i Guðbergsstofa ( pokój poświęcony
islandzkiemu pisarzowi pochodzącemu z Grindaviku)- otwarte.
10:00-23:00- Kvikan: wystawa UNDRAVERÖLD VIÐ HAFIÐ – rybołóstwo oczami dzieci.
10:00-23:00- Kvikan: wystawa-BORGIR( Miasta)– Pálmar Örn Guðmundsson.12:00Przyjemny rejs statkiem dla całej rodziny. Wejście na statek na początku portu.
12:30- Radio Bylgjan, bezpośrednio o dniach marynarza z siedzibą w Kvikan.
14:00- Przejażdżka pompowany bananem w porcie. Dwa rodzaje przejażdżki: 13 lat i starsi.
Przejażdżka z młodszymi przy porcie ( w zależności od pogody).
14:00-17:00- Kvikan: w ramach zbiórki, (reprezentacja Grindaviku w piłce nożnej dziewcząt)
dziewczęta będą sprzedawać gofry i kawę.
14:00-17:00- Plac zabaw z Skemmtigarðinum na placu świętowania dla dzieci w każdym
wieku. Bezpłatnie z Skemmtigarðinum.
13:00-16:00- Malowanie twarzy w Kvikan. Bezpłatnie dla wszystkich dzieci.
13:00-17:00- Slysavarnardeidin Þórkatla(stowarzyszenie zapobiegania wypadków) będzie
miało w sprzedaży różności: wata cukrowa, słodycze, balony itp.
14:00-17:00- Program rozrywki na placu świętowania:
-Najsilniejszy człowiek na Islandii The Víking Challenge. Dlatego największa konkurencja.
Rywalizacja w czterech dyscyplinach przez dwa dni. Pierwsza i ostatnia rywalizacja będzie na
placu świętowania, inne przy miejscu gdzie są rozładunki lub na ulicy.
• Gunni og Felix
• Sunny Side Road
• Cyrk Islandia
• Leikfélag Keflavíkur
• BMXBrós
14:00- Grupowa jazda motocyklami z Northern Light Inn, przejazd w dół Víkurbraut,
Ránargötu ,Hafnargötu, w dół Ægisgötu i przystanek przy VIRKIÐ, przy klubie motocyklowym
Grindjána, motory będą ustawione w rzędzie do oglądania.
16:00-17:00- Grindjánar ( klub motorowy)przy Fiskmarkaðinn. Bezpłatna przejażdżka
motorem dla dzieci. Dzieci będą mogły zrobić rundkę siedząc z tyłu na motorze. Mamusie też
mogą ale później.
20:00-22:00- Kvikan: w ramach zbiórki, (reprezentacja Grindaviku w piłce nożnej dziewcząt)

dziewczęta będą sprzedawać gofry i kawę.
20:00-22:30- Koncert na molo.
20:00-21:00-Występ raperów
• Vikki Króna
• Herra Hnetusmjör, Joe Frazier og DJ Egill Spegill
21:00-22:30- Koncert na molo
• Zespół Grétars Örvarssonar
• Sigga Beinteins
• Friðrik Dór
• Eyþór Ingi
• Ágústa Eva
• Pálmi Gunnarsson
• Grétar Örvarsson
• Tómast Guðmundsson
• Íris Kristjánsdóttir
• Þorvaldur Halldórsson
23:30 – Sala sportowa: duża zabawa taneczna do czerwonej nocy. Oddział koszykówki
UMFG organizatorem balu i obiecuje dużo rozrywki:
Stuðlabandið
Salka Sól
Úlfur Úlfur
Big Baby
Sprzedaż biletów przy wejściu. Sala otwarta o godzinie 23:30

Niedziela 3 czerwca
08:00- Wzniesienie flag. Zachęcamy również mieszkańców do wzniesienia flag.
Wystawa starych samochodów i ciągników: Hermann Th. Ólafsson z Stakkavíku ma duży
zbiór starych samochodów i ciągników, wystawę będzie można obejrzeć w tygodniu i w
weekend Dni Marynarza w sali Seljabót 7, drugie piętro. Wejściówka 1000 kr, dla dzieci
poniżej 12 lat wstęp bezpłatny.
10:00-19:00- Godziny otwarcia basenu w Grindaviku.
10:00-17:00- Kvikan: muzeum produkcji ryby i Guðbergsstofa ( pokój poświęcony
islandzkiemu pisarzowi pochodzącemu z Grindaviku)- otwarte.
10:00-17:00- Kvikan: wystawa UNDRAVERÖLD VIÐ HAFIÐ – rybołóstwo oczami dzieci.
10:00-17:00- Kvikan: Wystawa-BORGIR( Miasta)– Pálmar Örn Guðmundsson.
12:30- Msza na cześć marynarzy w kościele w Grindaviku. Chór kościelny wykona pieśni pod
przewodnictwem Erlu Rutar Káradóttur. Sr.Elínborg Gísladóttir odprawi mszę przy ołtarzu.
Nagłośnienie: Leifur Guðjónsson
Śpiew: Berta Dröfn Ómarsdóttir
Czytanie pisma świetego: Ásdís Ester Kristinsdóttir og Kristmundur Óli Jónsson.
Składać wieniec będzie: Tómas Darri Kristmundsson.
Po mszy oddanie hołdu marynarzom przed kościołem.
Na koniec będzie pochód do pomnika Von i złożenie kwiatów na cześć tych którzy utonęli.
Orkiestra dęta z Reykjaviku będzie towarzyszyć w ceremonii.
13:00- Odświeżająca kąpiel w porcie pod kierownictwem Benedikts S. Lafleur. Uczestnicy
mają mieć ze sobą ręczniki.

13:00-16:00- Malowanie twarzy w Kvikan. Bezpłatnie dla wszystkich dzieci.
13:00-17:00- Slysavarnardeidin Þórkatla(stowarzyszenie zapobiegania wypadków) będzie
miało w sprzedaży różności: wata cukrowa, słodycze, balony itp.
14:00-17:00- Kvikan: w ramach zbiórki, (reprezentacja Grindaviku w piłce nożnej dziewcząt)
dziewczęta będą sprzedawać gofry i kawę.
13:00-18:00- Muzeum ryb na molo. Organizatorzy dni marynarza przy współpracy z
fabrykami rybnymi zorganizowali wystawę rożnej wielkości ryb łowionych u wybrzeży
Islandii. W akwarium będą również kraby, rozgwiazdy i jeżowce co jest bardzo interesujące
do oglądania dla dzieci. W pojemnikach będą również tajemnicze ryby łowione przez
grindawickie statki.
15:00-17:00- Kawa w Gjánni – piekarnia Hérastubbur odpowiada za uroczystą kawę dnia
marynarza. Bezpłatnie dla dzieci poniżej 6 lat, 1000 kr dla dzieci 6-12 i 2000 kr za osoby
dorosłe.
14:00- Kvikan- świętowanie Dni Marynarza, przemówienie premier Islandii Katrín
Jakobsdóttir.
14:00-17:00- Plac zabaw z Skemmtigarðinum na placu świętowania dla dzieci w każdym
wieku. Bezpłatnie z Skemmtigarðinum.
14:00-15:00-Víðihlíð (dom seniora)-chór kościelny GRINDAVIKU wykona parę utworów z
Sigríði Thorlacius i kolegami.
15:00- Bitwa na poduszki, wiosłowanie w pojemnikach i biegi wodne. Pizza w nagrodę.
Zapisy na miejscu.
15:00-17:00- Program rozrywki na placu świętowania:
-Najsilniejszy człowiek na Islandii The Víking Challenge. Dlatego największa konkurencja.
Rywalizacja w czterech dyscyplinach przez dwa dni. Pierwsza i ostatnia rywalizacja będzie na
placu świętowania, inne przy miejscu gdzie są rozładunki lub na ulicy.
• Gunni og Felix
• Skoppa og Skrítla
• Leikhópurinn Lotta
• Íþróttaálfurinn
15:00-17:00- Jazda konna przy Kvikan. Dzieci będą miały możliwość spróbować jazdy konnej.
16:00-17:00- Grindjánar ( klub motorowy)przy Fiskmarkaðinn. Bezpłatna przejażdżka
motorem dla dzieci. Dzieci będą mogły zrobić rundkę siedząc z tyłu na motorze. Mamusie też
mogą ale później.
20:00- Uroczysta kolacja w restauracji Sjómannastofan Vör i Sjómanna- og vélstjórafélags
Grindavíkur ( związki zawodowe marynarzy i mechaników). Þórhallur Sigurðsson (Laddi)
zadba o przyjęcie i dobrą zabawę. Zaśpiewa Sigríður Thorlacius.

