
Fjölmenningarhátíðin var 
haldin um síðustu helgi. Var 
þetta í fimmta sinn sem hún er 
haldin en að þessu sinni var hún 
haldin í Félagsheimilinu Klifi. 
Tókst hátíðin mjög vel eins og 
alltaf áður og hentar Klifið mjög 
vel undir hátíðina sem stækkað 
hefur ár frá ári. 

Fulltrúar sex landa tóku þátt 
að þessu sinni Pólland, Bosnía, 
Rúmenía, Þýskaland, Noregur og 
Ísland, lögðu þátttakendur allt í 
hátíðina með mat og skreytingum. 
Félaga samtök og stofnanir tóku 
einni þátt og voru með kynningar
bása. Nemendur úr Grunnskóla 
Snæfellsbæjar sýndu einnig 
verkefnið Menningarmót sem 
unnið var í skólanum í vikunni 
á undan og sýnd formlega á 
föstudeginum í skólanum. 

Björn Hilmarsson, forseti 
bæjar stjórnar setti hátíðina en 
það var Marek Imgront sem sá 
um að kynna og gerði það mjög 
skemmtilega fékk hann ýmsa sér 
til aðstoðar og lét þau kynna á 
sínu eigin máli sem gerði þetta 
enn skemmtilegra. 

Að sögn Rebekku Unnars
dóttur sem heldur utan um fjöl
menningar hátíðina er hátíðin 
orðin að föstum menningar við
burði í Snæfellsbæ og verður 
haldin aftur á næsta ári í Snæ

fells bæ. Sagði hún einnig að 
öllum væri velkomið að taka þátt 
óháð búsetu en undanfarin ár 
hefðu aðallega Snæfellsbæingar 
tekið þátt. Vildi hún koma því 
á framfæri að þau vildu fá alla 
á Snæfellsnesi til að vera með 
og væri markmiðið fyrir næstu 
hátíð að ná enn fleiri þjóðum til 
að vera með. Enda búum við í 
fjölmenningarsamfélagi og eru 
nú um 30% íbúa á Snæfellsnesi 
af erlendum uppruna. 

Fjölmenningarhátíðin tókst 
mjög vel eins og alltaf áður og 
fylltist Klifið af fólki á öllum aldri 

sem kom til að kynna sér það sem í 
boði var. Fjölmenningarhátíðin er 
í stöðugri þróun að sögn Rebekku 
og alltaf verið að læra af því sem 
betur má fara á hverju ári og 
hvað er gott. Hátíðin er styrkt af 
Uppbyggingarsjóði Vesturlands 
og einnig styrkti Snæfellsbær 
hátíðina. Þess má einnig geta 
að hátíðin er samstarfsverkefni 
milli Snæfellsbæjar, Grunnskóla 
Snæfellsbæjar og Svæðisgarðsins 
Snæfellsnes, eru því haldnir 
opnir fundir fyrir hana til að 
gefa íbúum tækifæri til að koma 
að skipulagningu hennar og 
undirbúningi enda væri engin 
hátíð nema af því að það eru 

einhverjir tilbúnir til að koma að 
henni og síðast en ekki síst mæta 
á hana.   þa
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Fjölmenningarhátíð í Klifi

Kæru Snæfellingar

Nú er vetur konungur að ganga 
í garð og tíminn til að skipta yfir 
á vetrardekk nálgast.

Við hjá Vélsmiðju Grundarfjarðar bjóðum ykkur 
velkomin í dekkjaskipti, útvegum dekk frá Mítru og Kletti 
á sama verði og er í Reykjavík, engin flutningskostnaður.

Endilega bjallið á okkur í síma 849 7276

vegr@vegr.is   vegr.is
S: 849-7276  Remek og 898-5463 Þórður



Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og 
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og 
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.100

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 

               Sandholt 22a, Ólafsvík

               355 Snæfellsbæ

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Rökkurdagar 2019 standa nú 
yfir í Grundarfirði og standa þeir 
yfir 18. til 26. október. Er þetta í 
18. skiptið sem Menningarnefnd 
Grundarfjarðar stendur fyrir 
þessari  hátíð.  Fjölmargir 
viðburðir eru á hátíðinni á ári 
hverju og hafa þeir viðburðir sem 
eru að þessu sinni verið vel sóttir 
þegar þetta er skrifað. Meðal þess 
sem boðið hefur verið uppá er 
leiksýningin ðe lónlí blú bojs, 
sem sýnd hefur verið í Bæjarbíói 
í Hafnarfirði en hún var sýnd í 
Samkomuhúsi Grundarfjarðar 
á síðasta laugardagskvöld og 
var mikið fjör þar. Einnig voru 

leikskólabörn á Leikskólanum 
Sólvöllum í Grundarfirði með 
listasýningu, spiluð voru borðspil 
og gætt sér á pizzum á Kaffi 59 
á mánudagskvöldið. Bleik messa 
var í Grundarfjarðarkirkju, Haust
markaður Kvenfélagsins Gleym
mérey verður fimmtu daginn 24. 
október, söngur, lestur svo fátt 
eitt sé nefnt. Eru bæjarbúar mjög 
ánægðir með þessa skemmtilegu 
hátíð sem fyrir löngu hefur fest 
sig í sessi í Grundarfirði en henna 
lýkur á laugardaginn með árshátíð 
Grundarfjarðarbæjar.

þa

Rökkrið tekur völdin

Í byrjun vikunnar unnu þessir 
hressu menn við að setja hliðið 
að Sjómannagarðinum í Ólafsvík 
á sinn stað, hliðið var tekið niður 
þegar framkvæmdir hófust við 
garðinn og hefur verið hreinsað 
upp og varið.

Í framhaldi af þessu verður 
farið í að ganga frá svæðinu 
fyrir framan hliðið með því að 
m.a. steypa stæði og setja upp 
upplýsingaskilti.

Myndina tók Pétur Steinar 
Jóhannsson.

Hliðið komið á 
sinn staðkirkjanokkar.is

Ólafsvíkursókn óskar að ráða 
hljóðfæraleikara í 21% starf. 

Umsóknarfrestur er til og með 30. október. 
Allar nánari upplýsingar eru á vefsíðu, 

auk þess hjá sóknarpresti sr. Óskari Inga, s: 844-5858 
eða formanni sóknarnefndar Gunnsteini, s: 861-8582.

Sóknarnefnd Ólafsvíkurkirkju.

Efni og auglýsingum í Jökul þarf að 
skila fyrir kl. 16, þriðjudag fyrir útgáfu.

Það er í lagi að skila fyrr.

Upplýsingar um auglýsingaverð 
á www.steinprent.is



Krakkar í æskulýðsstarfi 
kirkjunnar í Snæfellsbæ stóðu 
fyrir kærleiksmaraþoni um 
síðustu helgi. Tilgangurinn með 
því var að safna sér fyrir landsmóti 
ÆSKÞ sem fram fer hér í Ólafsvík 
um næstu helgi. Höfðu þau í lok 
september safnað áheitum og fóru 
svo um síðustu helgi og gerðu 
ýmis kærleiksverk. Skiptu þau sér 
í hópa og voru þau meðal annars 
á þvottaplaninu hjá söluskála ÓK 
og á Hellu á Hellissandi þar sem 
þau buðust til þess að þvo bíla 
hjá þeim sem komu við. Önnur 
fóru í verslanirnar Kassann í 
Ólafsvík og Hraðbúð Hellissands 
þar sem þau reyndu að hjálpa 
til til dæmis með því að bera 
poka fyrir viðskiptavina út í bíl. 
Enn önnur fóru á hjúkrunar og 

dvalarheimilið Jaðar þar sem 
þau ræddu við heimilsmenn 
og jafnvel spiluðu. Að lokinni 
hugljúfri kvöldguðsþjónustu í 
Ólafsvíkurkirkju á sunnu dags
kvöldinu buðu krakkarnir upp 
á kaffihús, bingó, andlitsmálun 
og bocchia endurgjaldslaust 
eins og allt hitt sem boðið var 
uppá og fengu allir sem þau 
hittu í kærleiksverkunum og 
maraþoninu hjarta að gjöf með 
áletrun. 

Fyrirtæki á svæðinu styrktu 
unglinganna með myndarlegum 
vinningum fyrir bingóið og var 
mikil spenna og fjör þar, auk 
þess stóðu þau fyrir kökubasar 
í kirkjum sóknanna þann 6. 
október síðastliðinn. Hafa alls 
safnast yfir 280 þúsund krónur 

vegna landsmótsins og enn hægt 
að styrkja þau með því að leggja 
inn á reikning 0194  05  401623, 
kt. 4301110350. 

Vildi æskulýðsfélagið fá að 
koma á framfæri þakklæti fyrir 
stuðninginn og velvildina þetta 
kemur að góðum notum um næstu 

helgi en þá verður landsmót ÆSKÞ 
haldið í þriðja sinn í Ólafsvík en 
það var áður haldið í Ólafsvík árin 
2003 og 2008. Mun því bærinn 
fyllast af ungu fólki en um 250 
manns verða á mótinu þar af 28 
unglingar frá Snæfellsbæ.

þa

Kærleiksmaraþon

UMSÓKNIR UM STYRKI

Fjárhagsáætlun Snæfellsbæjar 
og stofnana 2020

Ha�n er vinna við gerð �árhagsáætlunar Snæfellsbæjar fyrir árið 2020. 

Hér með er auglýst eftir umsóknum um styrki.

Þeir aðilar sem vilja koma með styrkumsóknir er varðar næsta �árhagsár Snæfellsbæjar eru 
hvattir til að skila þeim á bæjarskrifstofuna til bæjarritara fyrir 8. nóvember 2019.

Þau félagasamtök sem fengu styrki á árinu 2019 
þurfa að senda inn ársreikning með áframhaldandi styrkbeiðni.

Athugið, að engir styrkir fást greiddir nema um þá sé sótt og bæjarstjórn samþykki þá.

bæjarritari



Fulltrúar Borgarverks og 
Grundar fjarðarhafnar skrifuðu 
undir verk samning um lengingu 
Norður garðs í Grundar fjarðar
höfn föstudaginn 18. október. 
Borgarverk átti lægsta tilboð af 
þeim fimm sem bárust í verkið í 
september þegar það var boðið 
út. Hljóðaði tilboð Borgarverks 
upp á um 247 milljónir króna 
eða 0.6% yfir kostnaðaráætlun. 
Þess má geta að Borgarverk hefur 
höfuðstöðvar sínar í Borgarnesi 
og er m.a. að vinna að miklum 
vegabótum á Fróðárheiði.

Það var Vegagerðin sem 
hannaði lengingu hafnargarðsins 
og sá um útboðsgerð og Elfa verk
fræði stofa sem sá um að gera 
útboðsgögn fyrir rekstur stál
þilsins. Mun Vegagerðin aðstoða 
Grundarfjarðarhöfn við verk
eftirlit. Framkvæmdir hefjast 
svo seinna í þessum mánuði en 
byggingu garðsins á að vera lokið 
eigi síðar en 15. janúar næst kom
andi og verkinu að fullu lokið þann 
1. júní 2020. Í verkinu felst meðal 
annars að byggja 90 metra langan 

brimvarnargarð, en lenging 
garðsins er í heild 130 metrar. 
Reka á niður 122 stálþilsplötur, 
steypa ankerisplötur auk þess 
að setja upp stög, festingar og 
jarðvinnu. Verður einnig steyptur 
183 metra langur kantur, settir 
upp pollar og kantré, stigar og 
þybbur. Lokaáfangi við lengingu 
garðsins sem verður svo boðin út 
og unnin seinni hluta næsta árs 
og mun hann fela í sér að steypa 
þekju, leggja lagnir og setja upp 
lýsingu. 

Það voru þeir Hafsteinn 

Garðars son hafnarstjóri og Óskar 
Sigvaldason framkvæmdastjóri 
Borgar verks sem undirrituðu 
samninginn. Kjartan Elíasson 

verk fræðingur á Siglingasviði 
Vega gerðar innar og Björg Ágústs
dóttir bæjar stjóri sem vottuðu 
undir ritunina. 

Skrifað undir verksamning

Ejub Purisevic hætti formlega 
störfum sem þjálfari U.M.F. 
Víkings/Reynis föstudaginn 
síðastliðinn. Ejub kom til 
Ólafsvíkur árið 2003 og er 
búinn að þjálfa fótbolta í tæp 
17 ár á Snæfellsnesi. Stjórn 
U.M.F. Víkings/Reynis vil koma 
á framfæri þakklæti til Ejubs 
og fjölskyldu hans fyrir hans 

ötullega starf.
Stjórn Knattspyrnudeildar 

Víkings Ólafsvík í samstarfi við 
stjórn U.M.F. Víkings/Reynis 
vinnur hörðum höndum að 
finna arftaka Ejubs og eru því 
spennandi tímar framundan.

Kær kveðja,
Stjórn U.M.F. Víkings/Reynis.

Ejub hættir sem 
þjálfari Víkings/Reynis

Veðrið hefur alls ekki leikið 
við landann undanfarna daga og 
aflabrögð eftir því enda margir 
dagar þar sem fáir sem engir 
komust á sjó. Dagana 14. til 20. 
október bárust alls 199 tonn í 47 
löndunum þar af 112 tonn í 21 
löndun í Rifshöfn og 87 tonn í 
26 löndunum í Ólafsvíkurhöfn. 
Engar landanir voru þó á 
Arnarstapa. 

Hjá dragnótabátunum landaði 
Saxhamar SH 24 tonnum í 
4, Magnús SH 18 tonnum í 4, 
Esjar SH 17 tonnum í 1, Ólafur 
Bjarnason SH 12 tonnum í 4, 
Matthías SH 11 tonnum í 3, 
Egill SH 8 tonnum í 2, Gunnar 
Bjarnason SH 6 tonnum í 3, 
Steinunn SH 2 tonnum í 1 og 
Sveinbjörn Jakobsson SH 1 tonni 

í 1 löndun. 
Hjá litlu línubátunum landaði 

Gullhólmi SH 15 tonnum í 3, 
Tryggvi Eðvarðs SH 15 tonnum 
í 3, Lilja SH 14 tonnum í 4, 
Stakkhamar SH 13 tonnum í 2, 
Signý HU 9 tonnum í 2, Kvika 
SH 8 tonnum í 2, Landey SH 8 
tonnum í 2, Rán SH 8 tonnum 
í 3, Brynja SH 7 tonnum í 2 og 
Sverrir SH 3 tonnum í 1 löndun. 

Fjórir bátar lönduðu í 
Grundarfirði dagana 14. til 20. 
október alls 228 tonnum í 4 
löndunum, allir á botnvörpu. 
Hringur SH landaði 71 tonni í 
1, Runólfur SH 60 tonnum í 1, 
Sigurborg SH 50 tonnum í 1 og 
Farsæll SH 47 tonnum í 1 löndun. 

þa

Aflabrögð

Ejub ásamt Garðari Kristjánssyni, meðstjórnanda og Margréti Sævars-
dóttur formanni.



AKSTURSSTYRKIR

Akstursstyrkir til íbúa í dreifbýli
Íbúar í dreifbýli Snæfellsbæjar geta sótt árlega um sérstakan akstursstyrk 

til að koma til móts við kostnað vegna aksturs barna 
til Ólafsvíkur í íþrótta- og tómstundaiðkun.

Árlegur akstursstyrkur er kr. 30.000.-

Umsóknir skulu berast bæjarritara í tölvupósti.

Í umsókn þarf að koma fram nafn foreldris/forráðamanns, nafn barns/barna, 
kennitala og reikningsnúmer þar sem leggja á styrkinn inn.

Einnig þarf að fylgja vottorð/staðfesting frá þjálfara um að barnið sé skráð í íþróttir norðan heiðar.

Nánari upplýsingar gefur bæjarritari í síma 433-6900 eða netfangið lilja@snb.is

Skriða féll úr Kaldnasa
Nú á dögunum féll skriða úr fjallinu Kaldnasa. Ekki var um stóra skriðu að ræða en hún sást vel þar sem nýbúið var að snjóa þegar hún féll. Orsökina má 
líklega rekja til mikillar vætutíðar að undanförnu. Kaldnasi er yfir 988 metra hátt fjall sem tilheyrir Helgrindum sem er stærra svæði.

þa



Héraðssýning lambhrúta 
2019 fór fram um síðustu helgi 
og var sýningin tvískipt milli 
varnarhólfa, fyrri sýningin fór 
fram á Haukatungu Syðri 2 
Kolbeinsstaðarhreppi og þar 
mættu 23 hrútar til keppni og 
skiptust í þrjá flokka sem eru 
hyrndir hvítir, kollóttir og svo 
mislitir hrútar.

Bestu hrútarnir á sýningunni í 
Kolbeinsstaðahreppi kepptu svo 
við bestu hrúta vestan girðingar 
daginn eftir á sýningu sem fór fram 
í Bjarnarhöfn, Helgafellssveit.

Í Bjarnarhöfn mættu 38 
hrútar sem skiptust í sömu 
flokka og á sýningunni daginn 
áður. Heildarþátttaka á báðum 
sýningum voru 84 hrútar sem er 
mjög góð þátttaka. Mannfólkið 
var einnig duglegt að mætt á 
sýningarnar og má nefna að 
í Bjarnarhöfn voru rúmlega 100 
manns sem mættu til að berja 
glæsilega hrúta augum. 

Eins og á öllum almennilegum 
skemmtunum var svo hægt að 
kaupa happdrættismiða sem var 
dregið úr og í verðlaun voru tvær 
gimbrar.

Verðlaunahafar í kollóttu 
hrútunum voru þessir: Í fyrsta 
sæti Guðbjartur á Hjarðafelli, 
öðru sæti Ólafur Tryggvason 
Grundarfirði og þriðja sæti 
Kristján á Fáskrúðarbakka.  

Verðlaunahafar í mislitu 
hrútunumvoru þessir: Í fyrsta sæti 
Snæbjörn Neðri Hól, Dalsmynni í 
öðru og Berg í þriðja. Þess má geta 
að hrútur Snæbjarnar er undan 
skjaldarhafanum í fyrra sem var 

einnig í eigu Snæbjörns, sá hrútur  
heitir Hnykill og er undan Tvist 
sæðingarstöðvarhrút, Snæbjörn 
fær því skjöldinn aftur upp á vegg 
hjá sér. Þetta er glæsilegur hrútur 
hjá honum, mjög holdmikill og 
vel gerður í alla staði, fékk hann 
88,5 stig.

Verðlaunahafar í hvítu hyrndu 
hrútunum voru: Í fyrsta sæti var 
Sigga í Bjarnarhöfn, öðru sæti 
Elísabet og Arnar Haukatungu 
Syðri 2 og í þriðja Guðmundur 
Ólafsson Ólafsvík.

Dómarar voru Lárus Birgisson 
og Anja Mager. Myndirnar tók 
Her dís Leifsdóttir.

Góð þátttaka í hrútasýningu

kirkjanokkar.is

Landsmótsguðsþjónusta og 
kirkjuskóli

Guðsþjónusta verður í Ólafsvíkurkirkju kl. 11 
sunnudaginn 27. október. 

Er hún í samstar� við landsmót ÆSKÞ.

Kirkjuskóli (áður sunnudagaskóli) verður í 
Ólafsvíkurkirkju kl. 16:25 á miðvikudögum.

Snæbjörn með farandsskjöldin glæsi-
lega og hrútinn sinn.

Dóra Aðalsteinsdóttir og Halla Dís 
Agnarsdóttir unnu verðlaunagimbrarnar 
í happdrættinu.

Eigendur hrútanna biðu spenntir eftir að fá þá dæmda, frá vinstri Snæbjörn á Neðri Hól, Heiða á Gaul, Guðmundur Ólafsson 
og Kristinn Jónasson úr Ólafsvík.



Á Facebooksíðu Umhverfis
stofnunar kemur fram að 
Landhelgisgæslan flutti í síðustu 
viku samansafnað fjörurusl úr 
friðlandinu í Búðahrauni og 
úr Beruvík í Þjóðgarðinum 
Snæfellsjökli frá strandlengju og 
upp á veg þar sem þjóðgarðurinn 
mun láta flytja það í endurvinnslu 
í Ólafsvík. Verkefnið gekk 
vel að sögn þjóðgarðsvarðar, 
Jóns Björnssonar. Vill hann 
nota tækifærið og þakka Land
helgis gæslunni og þeim heima
mönnum sem lögðu lið við 
hreinsunina fyrir framtakið. Sér
staklega vill Jón þakka Sigurði 
Vigfússyni sem býr á Bjarnarfossi 
og hans fólki sem átti frumkvæði 
að hreinsunnini í Búðahrauni.

Meginkostur þess að nota 
þyrlu til sorphreinsunar við verk
efni eins og þessi er að umrædd 
svæði eru erfið yfirferðar og víða 
óaðgengileg. Alls flaug þyrlan 
átta ruslaferðir. Áætlað er að 
ruslið sé ríflega tvö tonn að 
þyngd.

Áfram verður unnið að því 

að hreinsa rusl úr fjörum þjóð
garðsins og nálægra frið landa, 
að sögn þjóðgarðs varðar.

Fjörurusl 
á ferð og flugi

Í síðustu viku fór fram 
Menningar mót í Grunn skóla 
Snæfells bæjar, menningar móts
verk efnið sem einnig er þekkt 
undir nafninu “Fljúgandi teppi” 
er þver fagleg aðferð í starfi með 
börnum og fullorðnum, er hún 
hugsuð til þess að varpa ljósi á 
fjöl breytileika menningarheima 
þátttakenda sem og styrkleika. 
Kristín R. Vilhjálmsdóttir kennari, 
menningarmiðlari og verk efna
stjóri fjölmenningar hjá Borgar
bókasafni er hugmynda smiður 
þessa verkefnis. Hefur hún 
mótað og notað Menningarmót 
með góðumárangri í kennslu 
á Íslandi síðan 2008. Kristín 
leiðbeindi starfsfólki sem og 
nemendum með innleiðingu 
verkefnisins og fór hún yfir 
hugmyndafræði þess og hvernig 
hægt væri að framkvæmda það 
á fjölbreytilegan hátt. Vinnunni 
lauk svo með menningarmóti þar 
sem nemendur sýndu afrakstur 
vinnu sinnar. Hófst sýningin með 
setningarathöfn, þar sagði Hilmar 

Már Arason skólastjóri meðal 
annars í ræðu sinni “ Nemendur 
hafa síðustu daga verið að skoða 
og greina menningarhugtakið, 
sem er eitt af þessum hugtökum 
sem erfitt er að festa reiður á en 
nemendur gerðu það lista vel. 
Á Menningarmóti sem þessu er 
leitast við að varpa ljósi á styrkleika 
og fjölbreytta menningarheima 
nemenda. Nemendur unnu með 
sjálfsmynd sína, tilfinningar og 
ímyndunarafl í útfærslu verkefna 
sem snerust fyrst og fremst um 
þau sjálf. Hver þau eru, hverjir 
hafa verið stærstu viðburðir í lífi 
þeirra og hvaða hlutir séu þeim 
kærastir. Þetta túlka þau og tjá 
á mjög mismunandi hátt hér í 
dag. Slagorð þessa verkefnis er: 
„Þegar einstaklingur blómstrar, 
blómstra samfélög“, sem á 
vel við en þetta er það sem 
við höfum í huga í öllu okkar 
starfi.” Við þetta sama tækifæri 
söng Skólakór Snæfellsbæjar 
tvö lög undir stjórn Veronicu 
Osterhammer og undirleik 

Nönnu Aðalheiðar Þórðardóttur. 
Samúel Jón Samúelsson nemandi 
í 5. bekk spilaði á harmoniku, 
Ágúst Ingi Kristínarson nemandi 
í 7. bekk spilaði á gítar og 
Hanna Imgront nemandi í 6. 
bekk söng. Að þessu loknu gafst 
gestum kostur á að skoða vinnu 
nemenda og sjá hvað er þeim 
kært. Stóðu nemendur sig mjög 
vel í allri þessari vinnu og mjög 
skemmtilegt að skoða afrakstur 

hennar, spjalla við nemendur 
og hlusta á þau segja frá. Við 
þetta sama tækifæri færði Kristín 
skólanum skjal til staðfestingar á 
því að Grunnskóli Snæfellsbæjar 
er nú orðin menningarmótsskóli. 
Menningarmót nemenda í Grunn
skóla Snæfellsbæjar á Lýsuhóli fór 
svo fram á mánudeginum þar sem 
þau sýndu afrakstur sinnar vinnu.

þa

Menningarmót

Auglýsingaverð 
í Jökli

Heilsíða  32.800 +vsk

Hálfsíða. 23.400 +vsk

1/4 úr síðu   13.900 +vsk

1/8 úr síðu 10.800 +vsk

1/16 úr síðu   8.100 +vsk



DAGSKRÁ

Föstudagur - 25. október

20.00 - 22.00  Opnunarhóf  og opnunarmyndir
22.00 - 23.30 Íslensk tónlistarmyndbönd
23.30 Opinn fónn - Gestir láta ljós sitt skýna á opnum mikrófón

Laugardagur - 26. október

11.00 - 12.00 Stuttmyndadagskrá
12.00 - 13.00 Súpa og brauð að hætti Gamla Rif
13.00 - 15.30 Stuttmyndadagskrá 
15.00 - 16.00 Pop up kaffihús - Gamla Rif
16.00 - 17.15 Meistaraspjall  með heiðursgestinum og kvikmyndatökumanninum Bergsteini 
Björgúlfssyni (Ófærð, Hross í oss, Kona Fer í Stríð), leitt af Steinunni Ólínu Þorvarðardóttur 
17.30 - 18.30 Stuttmyndadagskrá
20.00 - 22.00 Fiskiréttasamkeppnin: Keppendur fá fisk hjá hátíðinni og allir keppendur fá 
gæðagin frá Himbrima að gjöf. Skráningv á doggmo@northernwavefestival.com
23.00 - 01.00 Tónleikar með Óværu & AAIIEENN

Sunnudagur, 27.október

11.00 - 12.00 Stuttmyndadagskrá
12.00 -13.00 Súpa og brauð að hætti Gamla Rif
13.00- 14.40 Stuttmyndadagskrá
15.50 -16.20 Verðlaunaafhending
16.00 -17.00 Endursýning á verðlaunamyndum og tónlistarmyndböndum

Öll dagskráin fer fram í Frystiklefnum á Rifi. 
Hægt er að panta hátíðarleigubíl í Frystiklefanum.
Frítt inn á allar sýningar og viðburði.
Nánar á www.northernwavefestival.com.
Skannaðu QR kóðann á símanum til að skoða ítarlega dagskrá. 


