
 

 

Tydzien kultury w Grindavíku 12-20 marca 2016 

Sobota 12 marca 

Godz. 10:00-17:00 bezplatnie w Kvíkan.Hafnargata 12a.Wystawa na temat solonej ryby,wulkanu i 

pisarza Guðberg Bergsson.Wystawa obrazow na pietrze wyzej. 

Godz.11:00-16:00 Biblioteka,Ásabraut 2.Wystawa obrazow. 

Godz.12:00-20:00 Budynek Partii Postepu,Vikurbraut 46,Wystawa obrazow Rúnara Þór Þórðarson. 

Godz.12:00 Restauracja Salthúsið.Guðni Már Hennigsson dziennikarz radia Rás 2 bedzie z wystawa 

obrazow. 

Godz.13:00-17:00 Centrum handlowe,Vikurbraut 62, 1. i 2. Pietro.Przedszkole Krókur,Laut i 

grindavicka szkola podstawowa beda z wystawa prac swoich uczniow i wychowankow.Retrospekcja 

obrazow w posiadaniu miasta Grindavík. 

Godz.13:00-17:00 Zwiazek prac recznych Greip.Wystawa rzezb i obrazow na Skólabraut 8-10 (dawny 

budynek strazy pozarnej) w nowej Sali. 

Godz.14:00-17:00 Wystawa sztuki w budynku Zwiazkow Zawodowych,Vikurbraut 46 

Godz.14:00-16:00 Dom otwarty w kosciele grindavickim. 

Godz.17:00 Oficjalnie rozpoczecie Tygodnia Kultury w kosciele grindavickim.Nominacja artysty 

miasta.Przekaski po rozpoczeciu w sali kongregaycjnej. 

Godz.20:00 Szkola Muzyczna (Ásabraut ). Grupa uczniow przedstawi piekna muzyke na koncercie w 

sali grindavickiej szkoly muzycznej.Ásabraut 2. Cena biletu: 2.000 kr. 

Godz. 21:00 Restauracja Salthúsið.Mila i lekka grupa muzyczna z Vestmanaeyjum przedstawi swoje 

najlepsze utwory z Vestmannaeyjar w stylu swieta narodowego.Teksty piosenek wyswietlane beda 

na ekranie,aby mozna bylo spiewac razem. Cena biletu:2.500 kr.Bilety sprzedawane beda przy 

wejsciu.  

 

Niedziela 13 marca 

Wystawa obrazow i zdjec rozpoczyna sie o tej samej godzinie jak dzien wczesniej. 

Godz.11:00 Kosciol grindavicki.Msza dla mlodziezy. 

Godz. 10:00-17:00 Bezplatnie w Kvikan.Hafnargata 12a. Wystawa na temat solonej ryby,wulkanu i 

psarza Guðberg Bergsson. Wystawa obrazow na pietrze wyzej. 

Godz.13:00-18:00 Swieto prac recznych w Gjánni (nowa sala zebran w centrum sportowym).Prawie 

30 osob zajmujacych sie pracami recznymi,z Grindavíku jak i zewszad z Islandii,pokaze i bedzie 

sprzedawac swoje prace w pierwszym rzedzie. Wstep bezplatny. 



 

 

Godz.17:00 Kosciol grindavicki. Komponowanie i poezja na Poludniu :Sigvaldi Kaldalóns. Cena 

biletu 1.500 kr.sprzedaz przy wejsciu. 

Godz.18:00 Kino sasmochodowe. Zwiazek pochodzenia i historii bedzie mial wystawe zdjec na 

zakonczeniu firmy rybnej Þróttur,na rogu ulic Ægisgata i Verbraut naprzeciwko okna wystawowego 

Þorbjön hf. 

Godz.18:00 Wieczor poezji w hotelu Geo. 

 

Poniedzialek 14 marca 

Wystawy zdjec i obrazow otwarte caly dzien. 

Godz.14:00- 17:00. Biblioteka.Kurs „wnetrza“ i komiksow.Jean Posocco poprowadzi kurs dla lat 10 i 

starszych.Udzial jest bezplatny,nie trzeba sie zapisywac,tylko pojawic sie w bibliotece. 

Godz.17:30-18:15 Szkola Muzyczna,Ásabraut 2.Nastroj kawiarniany.Uczniowie i nauczyciele szkoly 

muzycznej wystapia na scenie i przedstawia roznorodne piosenki dla gosci .Wszyscy mile widziani. 

Godz.16:00-21:00. Centrum mlodziezy Þruman.Kurs  samowsparcia dla mlodych.Clopcy od 

godz.16:00-18:30.Dziewczeta  od godz. 18:30-21:00.Bezplatnie. 

Godz 19:00-22:00. Centrum mlodziezy Þruman.Kurs tworzenia muzyki elektronicznej dla uczniow 0d 

8 klasy do 18 lat.Prowadzenie: Björn Valur Pálsson, The Los Angeles Recordnig School.Wstep 

bezplatny. 

Godz.19:00 Kosciol grindavicki.Modlitwa ciszy. 

 

 

Wtorek 15 marca 

Wystawy zdjec  i obrazow otwarte caly dzien 

Godz. 14:00 Szkola Podstawowa w Grindavíku.Przedstawienie Corocznego Festiwalu stopnia 

najwyzszego ( pokaz przygotowany przez uczniow) 

Godz.20:00 Modlitwa ciszy w kosciele grindavickim.Wszyscy mile widziani. 

Godz.20:00 Pomniki naturalne w niebezpieczenstwie-walka-w Hópskóli.Zwiazek pochodzenia i 

historii zaprasza na konferencje na temat ochrony pomnikow naturalnych i ich wyniszczenie przez 

wplyw morza takich jak Selatangar. 

 

 



 

 

Sroda 16 marca 

 

Wystawy zdjec i obrazow otwarte caly dzien 

Galeria Spuna na Gerðavellir 17 (sklep prac recznych w Grindavíku) zaprasza na kurs Gimbu.Kurs 

bedzie sie odbywal 3 razy,16. I 30.marca i 6.kwietnia okolo 2-2,5 godz. Ilosc uczniow-8-10 osob.Zapisy 

w Galerii Spuna,tel.424-6500 lub na adres mailowy info@galleryspuni.is.Cena na osobe 18.500 kr. 

Godz.18:00-21:00 Warzywa-Salatki-Przyprawy i ziola.Örn Garðars mistrz kuchni z Soho Catering 

poprowadzi kurs na temat dan pelnych warzyw,uczniowie posila sie i zabiora swoje dokonania ze 

soba.Zapisy na bjorksv@hive.is (potrzebne imie i kennitala) Cena 5.500 kr. 

Godz.19:00-22:00 Kurs fotograficzny dla 7-10 klasy w centrum mlodziezy Þruman 

Godz.19:00 Kosciol grindavicki.Proba choru,otwarte dla wszystkich. 

Godz.20:00 Gjáin w centrum sportowym.Wieczor grindavicki biblioteki.Muzyka,czytanie i zabawa 

tak jak mieszkancy Grindavíku lubia. 

Godz.20:00 Szkola podstawowa w Grindavíku.Przedstawienie Corocznego Festiwalu stopnia 

najwyzszego.POKAZ Z MIASTA. 

 

Czwartek 17 marca 

Wystawy zdjec i obrazow otwarte caly dzien. 

Godz.15:00-17:00 Badanie pluszakow w przychodni,Vikurbraut 62,2 pietro.Masz 3-6 lat og twoj 

pluszak ulegl wypadkowi? Przyjdz z nim do nas. Bezplatnie. 

Godz.19:00-22:00 Kurs projektowania ubran w centrum mlodziezy Þruman dla uczniow od klasy 8 do 

lat 18.Wstep bezplatny. 

Otwarte do 21:00 w centrum handlowym na Vikurbraut 62.Wiele promocji. 

 

Piatek 18 marca 

Wystawy zdjec i obrazow otwarte caly dzien. 

Godz.20:00 Kosciol grindavicki.“ Jestesmy jedna caloscia-piosenki ktore kochaja wszyscy“  jest to 

haslo,pod ktorym wystapia wspaniali piosenkarze Sigga Beinteins,Jógvani Guðrún Gunnars.Cena 

biletu 4.500 kr 
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Sobota 19 marca 

Godz.9:30-13:00 Dom przy polu namiotowym.Kurs tekstylny.Ma on na celu przerabianie 

materialu,starych ubran i tworzenie nowych rzeczy jak torebki itp.Zapisy na adres mailowy 

rosabaldursdottir@gmail.com lub pod nr.tel.699-8050.Maksymalna ilosc osob-8. Cena 2.000 kr za 

kurs.Podstawowe materialy do pracy wliczone. Opieka: Rósa Signý Baldursdóttir,nauczyciel szkoly 

podstawowej. 

Godz.11:00-17:00 Otwarte w Kvikan.Trzy wystawy; Guðbergstofa,Energia ziemna i solona 

ryba.Wystawa obrazow na pietrze wyzej. 

Godz.13:00-18:00 Dom otwarty w pracowni Helgi Kritjánsdóttir malarki i artystki Grindavíku 2016 na 

Vörðusund 1. 

Godz.13:00-15:00 Warsztaty sztuki dla dzieci w Hópsskóli pod nazwa GORACO i ZIMNO.Projekt 

przeznaczony jest dla dzieci 05 lat w gore.Uczestnicy proszeni sa o zapisy na adres mailowy 

halldorag@grindavik.is ostatecznie do 16 marca.Bezplatnie 

Godz.15:00-21:00 Noc na basenie w Grindavíku.Wstep bezplatny. 

Godz.15:00-16:00 Otwarte na basenie.Nauka plywania w wolnym stylu dla zainteresowanych. 

Godz.16:00-17:00 Klub kajakarski bedzie pokazywal jak wioslowac i plywac na kajaku na basenie. 

Godz.17:30-18:15 Ozywczy taniec i slownia w wodzie na basenie dla kazdej grupy wiekowej. 

Godz.18:30-20:00 Basenowa dyskoteka. 

Godz.20:00-21:00 Spokojny,wieczorny nastroj na basenie. 

Godz.20:00 Kosciol grindavicki.Koncerty rockowe z artystami z Grindavíku.Wstep bezplatny. 

 

Niedziela 20 marca 

Godz.11:00-17:00 Otwarte w Kvikan.Trzy wystawy;Guðbergstofa,energia ziemna i solona 

ryba.Wystawa obrazow na pietrze wyzej. 

Godz.16:00 Kvikan.Dzien dunski sponsorowany przez skandynawski zwiazek z Grindavíku.Wstep 

bezplatny i wszyscy mile widziani. 

Godz.21:00 Kawiarnia Bryggjan,koncert.Bjartmar Guðlaugsson.Wstep bezplatny  
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