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SUMMARVIKA
KLAKSVÍK 7. - 12. AUGUST 2017

Vit vita, at føroyska veðrið má sær sjálvum 
ráða og tí kunnu broytingar í skránni koma 
fyri. Kunning um broytingar og annað fært 
tú á facebook hjá Summarfestivalinum 
og Norðoya Kunningar stovu.

Góða summarviku
Klaksvíkar Kommuna og

Summarfestivalurin

MÁNADAGUR 7. AUGUST

Festival work-shop í Leikalund
kl. 10.00 - 14.00    50 kr.  
Leikalund bjóðar øllum til hugnaliga og skapandi 
work-shop, har tú kanst gera tíni egnu festival- 
og karnevalklæðir. Í Miðstovu verður skipað fyri 
hugnaligari kafé, meðan handilin er opin. 

Bodyflow úti í Grøv
kl. 16.00 - 17.00    25 kr. 
Íðka bjóðar øllum áhugaðum til ein uttandura tíma 
við BODYFLOW, har vit benda og styrkja allan 
kroppin og fara heim við eini kenslu av sinnisró 
og gleði.

Fiskasøla í Klaksvíksgarðinum
kl. 16.00 - 19.00
Útróðrarmenn selja feskan fisk á keikantinum 
úti í Klaksvíksgarðinum. Ein grill verður sett 
upp og til ber at grilla fiskin við leiðbeining frá 
útróðrarmonnunum sjálvum. 

Venjing við Effo-liðnum hjá KÍ
kl. 18.45 - 20.00 
Effo-liðið hjá KÍ bjóðar øllum børnum í Klaksvík 
oman á vøllin at taka myndir saman við leik ar-
unum, at fáa autograf og at skjóta upp á mál hjá 
málmonnunum. Eisini verður møguligt at spæla 
dyst móti leikarunum.

TÝSDAGUR 8. AUGUST 

Festival work-shop í Leikalund
kl. 10.00 - 14.00    50 kr. 
Leikalund bjóðar øllum til hugnaliga og skapandi 
work-shop, har tú kanst gera tíni egnu festival- 
og karnevalklæðir. Í Miðstovu verður skipað fyri 
hugnaligari kafé, meðan handilin er opin

Bodyflow úti í Grøv
kl. 16.00 - 17.00    25 kr. 
Íðka bjóðar øllum áhugaðum til ein uttandura tíma 
við BODYFLOW, har vit benda og styrkja allan 
kroppin og fara heim við eini kenslu av sinnisró 
og gleði.

Legubál á Akursmørk
kl. 19.00 - 21.00
Gamlir skótar bjóða øllum í býnum at vera 
vælkomin til legubál á Akursmørk. Vit fara at 
sita kring legubálið og syngja góðar og kendar 
skóta sangir, meðan til ber til at grilla sneiðbreyð 
afturvið. Tit eru vælkomin at taka termokannu 
og siti undir lag við oman. Eisini eru gamlir skótar 
vælkomnir at lufta skótabúnan – tí minst til: 
“Einaferð skóti – altíð skóti!”

Altjóða sálmakvøld í 
Christianskirkjuni
kl. 19.30 - 20.30
Christianskirkjan bjóðar til altjóða sálmakvøld. 
Marjun Lómaklett, prestur, verður litturgur og 
hevur eina stutta andakt. Kirkjuráðið bjóðar 
ein drekkamunn í kirkjukjallaranum aftaná 
sangløtuna. 

Konsert á vágni
kl.  21.00 - 23.00
Summarfestivalurin bjóðar øllum til ókeypis 
konsert á vágni við festligum og livandi tónleiki.

MIKUDAGUR 9. AUGUST

Bootcamp á Akursmørk
kl.  17.00 - 18.00    25 kr. 
Fullpower skipar fyri bootcamp á Akursmørk. 
Hetta verður rátt, festligt og avbjóðandi. Venjingin 
er fyri øll.

Modelbátar uppi á Hálsi
kl. 16.00 - 19.00
Norðoya R.C.-felag bjóðar øllum áhugaðum niðan 
á Háls til tjørnina at sigla við modelbátum. Jørgin 
Ellingsgaard, telefon 21 50 63, skipar fyri.  

Fiskasøla í Klaksvíksgarðinum
kl. 16.00 - 19.00
Útróðrarmenn selja feskan fisk á keikantinum 
úti í Klaksvíksgarðinum. Ein grill verður sett 
upp og til ber at grilla fiskin við leiðbeining frá 
útróðrarmonnunum sjálvum.

Summarfestival-karneval
kl. 20.00 - 22.00
Summarfestivalurin bjóðar øllum í býnum 
til stuttlig karneval. Í góðum lag byrja vit í 
Klaksvíksgarðinum og fara dansandi víðari til 
Akursmørk, har skpað verður fyri hugnaløtu og 
fýrverki. Urbanus Olsen verður DJ og møguligt 
verður at keypa sær okkurt gott í hugnaligu tipi’ini 
á økinum. 

HÓSDAGUR 10. AUGUST

Morgunfimleikur á Akursmørk
kl. 07.00    25 kr. 
Fullpower skipar fyri uttandura morgunvenjing til 
tey morgunfrísku. Dentur verður lagdur á bæði 
konditións- og styrkivenjing.

Fernisering í Spaniastovu
kl. 17.00
Listaframsýning við Anker Eli Petersen letur upp. 
Fernisering verður klokkan 17:00 við kaffi og 
tónum frá Kim Hansen, Kaj Johannesen og 
Eyðuni Nolsøe. Til ber eisini at hitta listamannin 
sjálvan til eitt hugnaligt prát.

CGFC Performance Group 
í gomlu brandstøðini
kl. 18.00
Íslendski Performance Art -bólkurin CGFC bjóðar 
til eina øðrvísi framsýning í gomlu brandstøðini. 
Tey siga sjálvi, at tey eru ein “glitter-spreading 
disco-dance machine”, so spennandi verður at 
síggja og hoyra, hvat hetta er fyri nakað.

FRÍGGJADAGUR 11. AUGUST

Fernisering í Gamla Seglhúsinum
kl. 15.00
Listaframsýning við íslendska listamanninum 
Þorlákur Kristinsson, vanliga nevndur Tolli 
Morthéns, letur upp. Fernisering verður kl. 15:00. 
Umframt lættari ábit og okkurt leskandi kemur 
Jógvan Hansen at syrgja fyri tónleikinum.

KÍ - Víkingur
kl. 18.00    80 kr.  
Fótbóltsdystur í Djúpumýru millum KÍ og Víking.

LEYGARDAGUR 12. AUGUST

Uttandura talvkapping 
á Torginum
kl. 15.00
Hugnalig simultan talvkapping, har Helgi Dam 
Ziska, stórmeistari, bjóðar av.

ON MASS Føroyar og 
Marius Ziska á Akursmørk
kl. 15.00
Orkufull og stuttlig uttandura konsert við 30 
ungum tónleikarum, sum í eina viku hava verið 
á spennandi verkskeiði við yrkistónleikarum úr 
Bretlandi og Føroyum. Føroyski verkstaðsleiðarin, 
Marius Ziska, fer eisini at framføra nøkur av sínum 
løgum. Konsertin verður í hugnaligu tjaldbygdini á 
Akursmørk. Ókeypis atgongd er til tjaldingarøkið 
hesa løtuna. 

ALLAR DAGAR

7. - 10. august 

Klintring upp á Øldina
kl. 10.00 - 18.00    1.500 kr. 
Klintring við klintriferðaleiðara upp á Øldina. 
Øldan er ein drangur, sum liggur norðanfyri 
Kunoy. Vit sigla úr Klaksvík frá oljukeijuni við 
báta brúgvarnar. Góð klintrileið er løgd við 
boltaðum trinum heilt upp á toppin, so øll, ið 
megna at klintra upp í ein stiga, megna hendan 
túrin. Túrurin er við klintriferðaleiðara. Aldurs-
markið er 16 ár og í minsta lagi seks fólk skulu 
tekna seg til túrin. Tilmelding á telefon 26 89 84. 
Extreme Faroe Islands skipar fyri.
 
 
7. - 12. august 

Live Art 
Listamaðurin Jan Nystrøm fer við sínum 
eyðkenda penslastroki at umskapa betonggarðin 
niðan fyri sýslumanshúsini (gomlu politistøðina) til 
eitt mynd listaverk. Øll eru vælkomin at síggja og 
fylgja tilgongdini.

Við RIB-báti til kópakonuna
kl. 12.00 - 18.00    350 kr. 
RIB túrar til Kópakonuna. Siglt verður frá 
oljukeijuni við bátabrúgvarnar. Tilmelding á 
telefon 26 89 84. Extreme Faroe Islands skipar 
fyri.

Við RIB-báti út á Kallin
kl. 12.00 - 18.00    350 kr. 
RIB túrar út á Kallin. Siglt verður frá oljukeijuni við 
bátabrúgvarnar. Tilmelding á telefon 26 89 84. 
Extreme Faroe Islands skipar fyri.


