
 

 
 

Weekend marynarza 

10-12 czerwca 2022 

Zróżnicowany program dla wszystkich grup wiekowych 

 

Piątek 10 czerwca 

 
11:00-22:00 Godziny otwarcia Centrum Kultury KVIKAN  

 W Kvikanie znajduje się cetrum informacyjne imprezy Sjóarinn síkáti, targowisko, sprzedaż gofrów 

zorganizowana przez  Stowarzyszenie młodzieży z Grindavíku UMFG  oraz wystawa solonej ryby i 

historii na pierwszym piętrze.   

 

19:00 Kolorowa parada 

 Kolorowa parada rusza spod sali gimnastycznej do  placu imprezowego obok centrum kultury 

Kvikan. Zachęcamy mieszkańców miasta to wzięcia udziału w paradzie i przebrania się w kolorowe 

stroje. 

  

19:30-20:00 Śpiewanie w porcie  

Pálmar Örn Guðmundsson poprowadzi zabawę w porcie na placu imprezowym. Każdy bierze udział 

we wspólnym śpiewaniu.   

 

20:00-20:30 EMMSJÉ GAUTI  

Emmsjé Gauti wystąpi na scenie i wykona wszystkie swoje najpopularniejsze utwory.  

 

20:30-22:00 Impreza w porcie z zespołem  STUÐLABAND 

Zespół Stuðlaband poprowadzi prawdziwą imprezę dla całej rodziny.   

 

22:00 GUÐRÚN ÁRNÝ w SJÓMANNASTOFA VÖR  

Piosenkarka Guðrún Árný Karlsdóttir i perkusista Egill Örn Rafnsson zagrają najpopularniejsze 

kawałki w Sjómannastofa Vör na zakończenie imprezy w porcie.  

 

 

 



23:00 PAPA BAL w  Bryggjanie 

Od ostatniego występu zespołu Papar minął bardzo długi czas, dlatego zespół poprowadzi świetną 

imprezę w restauracji Bryggjan w Grindaviku.  Przedsprzedaż na tix.is.  

 

23:00 Zespół NÝJU FÖTIN KEISARANS w FISH HOUSE 

 

Zespół zagra na nowej sali  w Fish house. 

 

 

SOBOTA 11 CZERWCA 

 
11:00-17:00 Godziny otwarcia Centrum Kultury KVIKAN 

W Kvikanie znajduje się cetrum informacyjne imprezy Sjóarinn síkáti, targowisko, sprzedaż gofrów 

zorganizowana przez  Stowarzyszenie młodzieży z Grindavíku UMFG  oraz wystawa solonej ryby i 

historii na pierwszym piętrze.   

 

11:30 Żegluga 

Żeglowanie dla całej rodziny z Miðgarð. Prosimy o stawienie się na miejscu na czas . Dawna łódź 

patrolowa Óðinn wypłynie z portu w Grindavíku .  

 

13:00-16:00 Malowanie twarzy 

Malowanie twarzy dla wszystkich dzieci w Kvikanie.  

 

13:00-17:00 Karuzela w porcie  

Darmowy wstęp na wszystkie karuleze z wyjątkiem wieży swobodnego spadania dzięki współpracy 

Stowarzyszenia rybaków i mechaników z Grindavíku oraz Związku zawodowego Verkalýðsfélag 

Grindavíkur. 

 

14:00 SJÓPYLSA w porcie w Grindavíku 

Przejażdżka na pontonie w porcie dla dzieci i innych śmiałków.   

 

14:00 Dawna łódź patrolowa ÓÐINN otwarta w porcie 

Dawna łódź patrolowa Óðinn zostanie wystawiona w porcie w Grindavíku. Statek będzie można 

zwiedzać w małych grupach.   

 

13:30-16:30 Program zabaw na scenie 

 

13:30 Ronja ræningjadóttir  

14:00 Jón Arnór og Baldur 

14:30 Latibær  

15:00 Danskompaní 

15:20 Wyniki zabawy szukania drzwi  

15:30 BMX brós 

 

 

 



15:00-18:00 Piosenki marynarskie w  Bryggjanie 

Rodzeństwo z Vísira wraz z zespołem zaśpiewa stare dobre marynarskie przeboje w restauracji 

Bryggjan. Wstęp wolny do wypełnienia sali.  

 

16:00-18:00 Zjeżdżalnia z pianą 

Obok budynku straży pożarnej na górce założona będzie zjeżdżalnia z pianą dla młodzieży w każdym 

wieku.  

23:00 Zespół SWISS w restauracji Salthús  

Zespół Swiss zagra stare i nowe kawałki, islandzkie i zagraniczne. Cena biletu  2.500 kr. 

 

00:00 Bal marynarza na sali gimnastycznej  

W końcu odbędzie się prawdziwy bal marynarza na sali gimnastycznej. Pojawią się Auddi i Sveppi, 

Jón Jónsson, ClubDub og BB Brothers. Cena biletu to 4.900 kr. Przedsprzedaż w sklepie Palóma.  

 

Niedziela 12 czerwca 

 
8:00 Zawieszenie flag 

Zawieszenie flag. Zachęcamy mieszkańców do zawieszania flag z okazji dnia marynarza.  

 

11:00-17:00 Godziny otwarcia Centrum Kultury KVIKAN 

W Kvikanie znajduje się cetrum informacyjne imprezy Sjóarinn síkáti, targowisko, sprzedaż gofrów 

zorganizowana przez  Stowarzyszenie młodzieży z Grindavíku UMFG  oraz wystawa solonej ryby i 

historii na pierwszym piętrze.   

 

12:30 Msza święta z okazji dnia marynarza w kościele w Grindavíku 

Pastor Elínborg Gísladóttir poprowadzi mszę. Chór kościelny zaśpiewa pod dyrekcją organisty Erli Rut 

Káradóttir. Solo zaśpiewają uczniowie szkoły muzycznej w Grindavíku: Bergsveinn Ellertsson, Jón Emil 

Karlsson i Olivia Ruth Mazowiecka. Prelegentem będzie Sigurður Sverrir Guðmundsson. Czytania 

poprowadzi małżeństwo  Júlíus Magnús Sigurðsson i Hólmfríður Karlsdóttir. Andri Karl Júlíusson 

Hammer  złoży wieniec pod pomnikiem upamiętniającym Von. 

 

Na koniec mszy zostaną uhonorowani marynarze. Po uhonorowaniu odbędzie się pochód pod 

pomnik upamiętniający rybaków, którzy zgineli poprzez utonięcie i tam zostaną złożone kwiaty ku ich 

pamięci.   

13:00-17:00 Karuzela w porcie  

Darmowy wstęp na wszystkie karuleze z wyjątkiem wieży swobodnego spadania dzięki współpracy 

Stowarzyszenia rybaków i mechaników z Grindavíku oraz Związku zawodowego Verkalýðsfélag 

Grindavíkur. 

 

13:00-17:00 Obrotowy samochód 

Popularna atrakcja przed Kvikanem - obrotowy samochód. 
 

  



14:00-17:00 Program świętowania na scenie 

Świętowanie z okazji dnia marynarza. Program: 

 

14:00 Uroczyste przemówienie – Sigurður Ingi Jóhannsson, minister infrastruktury 

14:30 Chór Grindavíkurdætur  

14:45 Latibær 

15:15 Rybackie zabawy 

 

14:00-17:00 Przedstawienie działalności  SLEIPNIR 

Klub motocyklowy Sleipnir MC opowie o swojej pracy charytatywnej  wspierającej Umhyggju w Fish 

House. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą pooglądać motocykle i wypić kawę.   

 

19:00 Kolacja Stowarzyszenia rybaków i mechaników  SJÓMANNA- OG VÉLSTJÓRAFÉLAGS 

GRINDAVÍKUR 

Kolacja w  Sjómannastofa Vör.  

 

Przez cały weekend 

Wata cukrowa, popkorn, hotdogi i wiele innych pyszności na sprzedaż w  Ellubúð 

Slysavarnadeildarinnar Þórkötlu. 

 

Gofry, kawa i kakao na sprzedaż w Kvikanie. Dochod zostanie przeznaczony dla drużyny piłki nożnej 

mężczyzn 3 ligii. 
 

Stanowiska z robótkami ręcznymi ludzi z Grindavíku, 66°Norður, Óli Prik  w Kvikanie i obok.  

 

Program publikowany może ulec zmianie. Bądź na bieżąco na sjoarinnsikati.is. oraz na  Facebooku i 

Instagramie. 


