
 

STÍLL 2010. 

verður haldin í Vetrargarði 

Smáralindar laugardaginn 20. 

nóvember kl 12 – 15.  Forkeppni 

SAMSUÐ verður væntanlega 

22. október.  

Þema í ár er: TILFINNINGAR. 

Mjög mikilvegt er að gera góða 

lýsingu af heildarferli 

hönnunarinnar og skrá það 

niður í þar til gerða möppu 

sem dómarar nota við mat sitt.  

Skráningarfrestur í forkeppnina 

er til 20. október. Nánari 

upplýsingar hjá starfsmönnum 

Þrumunnar. 

Búið er að skipa nýtt 

Þrumuráð sem er 

skipað eftirtöldum 

aðilum: 

Nína María Ragnarsdóttir, for-

maður. 9.b. 

Valgerður Þorsteinsdóttir. 8.b. 

Lena Rut Gunnarsdóttir. 8.b. 

Birta Rós Sigurðardóttir. 9.b. 

Kristín Margrét Ívarsdóttir. 9.b. 

Ásdís Björk Sigurðardóttir. 9.b. 

Unnar Hjálmarsson. 8.b. 

 

Þrumuráðið er búið að setja 

saman dagskrá fyrir 

haustönnina og má finna hana 

á heimasíðu Þrumunnar á 

www.grindavik.is/thruman  

Á döfinni: 

nammikvöld 

Spilakvöld 

Halloween-party(ball) 

Bíókvöld 

Billjardmót 

Borðtennismót 

Kaffihúsakvöld 

Tölvuleikjamót 

Vakin er athygli á:  

Þruman skal vera 

opin öllum börnum og 

unglingum sem áhuga 

hafa á að taka þátt í 

starfseminni.  

Gestum Þrumunnar ber 

að koma fram af 

prúðmennsku og háttvísi.  

Þruman vinnur 

markvisst með unglinga-

lýðræði 

Danssmiðja að Flúðum 

Félagsmiðstöðin Þruman—fjölbreytt dagskrá á döfinni. 

Helgina 22.-24. október verður boðið uppá danssmiðju á Flúðum þar sem hugmyndin er að safna saman unglingum á aldrinum 13-16 

ára víðs vegar af landinu, með mismunandi áhuga og reynslu, og bjóða þeim að stunda dansinn saman eina helgi. Smiðjan er 

samvinnuverkefni félagsmiðstöðvarinnar Zero og Samfés.  Allar skráningar skulu koma í gegnum starfsfólk félagsmiðstöðvanna.  

Kostnaður er 5.000 kr. pr. þátttakanda. Innifalið í því er rúta til og frá Reykjavík, gisting, sund/sturta, 6 máltíðir og leiðbeinendur. 

Fyrir nánari upplýsingar hikið ekki við að hringja í Zero, 483-1836 / 774-0015 / 774-0017 eða senda póst á zero@fludir.is. 

 
VIRKNI        VELLÍÐAN  

 
VIRÐING         VÍÐSÝNI 

Þruman—fréttabréf 13.10.2010 

mailto:zero@fludir.is


Þruman vinnur að uppbyggilegu uppeldis-, fræðslu- forvarnar- og frístundastarfi 

og í nánu sambandi við alla þá aðila er koma að málefnum barna og unglinga  

Bls. 2 Þruman—fréttabréf 

Ætlunin er að bjóða upp á eftirtalda klúbba ef næg 

þátttaka fæst:  

 

Borðtennisklúbbur: Markmið: fyrst og fremst að 

æfa og spila borðtennis. Verður annan hvern 

þriðjudag milli kl. 20:00 - 22:00. Fyrsta skipti 26. 

október. Umsjón: Heiðar Már. 

 

Billjardklúbbur:  
Markmið: fyrst og fremst að æfa og spila billjard. 

Verður annan hvern þriðjudag milli kl. 20:00 - 

22:00. Fyrsta skipti 26. október. Umsjón: Heiðar 

Már. 

 

Stelpuklúbbur: 
Markmið: fyrst og fremst að stelpur fái útrás fyrir 

sínum áhugamálum og umræðuefnum. Umsjón; 

Kristín Eva og Guðrún Ásta.  

Kynning 19. okt 

Förðunarfræðingur kennir bæði kvöld- og dag- 

förðun 9.nóvember. 

Pizzukvöld, við búum okkur til pizzu 23.nóv 

Stelpukvöld, bío/náttföt/nammi/kósý 7.desember. 

 

Kvikmyndaklúbbur / Stuttmyndagerð: 

-hugmyndavinna og undirbúningur 

-skoðað uppbyggingu bíómynda eða tónlistarvideo 

-kikja á handrit og "screenplay" 

-stílar og vinnubrögð leikstjóra,leikara,tökuliðs 

ofl. 

-skoða létt sjónlist, fjarvídd og fókus 

-skoða lengd skota, skothorn,ljós. 

-notkun zoom og hvar á að klippa 

-samvinna- og vönduð vinnubrögð.  

Fyrsta skipti þriðjudaginn 19. október.Verður á 

hverjum þriðjud. Milli 20 - 22. Umsjón, Óskar 

Kristinn 

Tónlistarklúbbur: 

-farið verður í gegnum uppbyggingu laga. 

-farið í möguleika hljóðfæra 

-möguleikar einnar nótu 

-rannsakað hljóð og möguleika míkrófóna 

"micA" 

-farið verður í eitt stórt samstarfsverkefni 

-röð upptaka, tekið upp live og hvert og eitt 

hljóðfæri. 

-kennt grunn á upptökuforrit, tæki og tól. 

-skoðað misjafna músík.  

Fyrsta skipti þriðjudaginn 19. október. Verður á 

hverjum þriðjudegli milli kl. 17 - 19. Umsjón 

Óskar Kristinn Vignisson. 

 

Listasmiðja/klúbbur. 
Markmið: að vinna að skapandi list á sem fjöl-

breyttastan hátt. Unnið að sameiginlegu lista-

verki. Einstaklingar í fjölsmiðju sérstaklega 

hvattir til að skrá sig. Geta áfram unnið að sínum 

verkefnum. Fyrsta skipti þriðjudaginn 19. októ-

ber. Verður á hverjum þriðjudegi milli kl. 16:30 - 

19:00. Umsjón: Anna Sigríður Sigurjónsdóttir. 

 

 

Ævintýraklúbbur:  

Markmið: Fyrst og fremst að uppfylla ævintýra-

þrá einstaklinga sem og að gefa einstaklingum 

smá adrenalínkikk. M.a.: skautaferð, skíðaferð, 

ævintýragarðurinn o.m.fl. Kynningarfundur 

fimmtudaginn 21. október kl. 20:00 

 

Fyrirhugað er að klúbbastarf hefjist í næstu viku. 

Tekið er við skráningu í Þrumunni miðviku-

daginn 13. október, föstudaginn 15. október og 

mánudaginn 18. október.  

 

Klúbbastarf: 

Þruman hittir í mark 


