
10:00 – 13:00 Þjóðlegur morgunn á Byggðasafninu:

• Opnun sýningarinnar Brúðir í Guðnýjarstofu. Sýningin verður opin alla daga milli kl. 10–17

• Kökuhlaðborð í Garðakaffi allan daginn, opið frá kl. 10–23

• Byggðasafnið í Görðum opið frá kl. 10–17, frítt inn

• Gestir í þjóðbúningi fá óvæntan glaðning

• Teymt undir börnum milli kl. 11–13

• Boðið verður upp á andlitsmálun

• Blöðrur og annað 17. júní dót til sölu

10:00 – 16:00 Akranesviti opinn
Sýning á verkum Sigfríðar Lárusdóttur.

11:00 – 17:00 Suðurgata 57, jarðhæð
Opnun á Safnara-SAFNI Skagamanna. Tímabundin sumarsýning. 
Um er að ræða sýningu á fjölbreyttum einkasöfnum einstaklinga sem eru búsettir á Akranesi.  
Í sumar verður opið frá kl. 10–16 alla daga vikunnar.

12:00 – 15:00 Samsteypan, Mánabraut 20
Listafólk opnar vinnustofur sínar og býður upp á kaffi og vöfflur. Áhugasamir geta 
jafnvel keypt fallega listmuni.

13:00 – 14:00 Akraneskirkja, Hátíðarguðsþjónusta
Sr. Þráinn Haraldsson þjónar. Sveinn Arnar Sæmundsson leikur á 
orgel. Nýstúdent FVA heldur ræðu.

14:00 Skrúðganga
Gengið verður undir dynjandi trommuslætti frá Brekkubæjarskóla fram 
hjá Akraneskirkju og endað við Akratorg.

14:15 – 16:30 Dagskrá við Akratorg:

• Fánahylling í umsjón Skátafélags Akraness

• Formaður menningar- og safnanefndar býður gesti velkomna

• Hrönn Ríkharðsdóttir flytur hátíðarræðu

• Ávarp fjallkonu

• Hanna Þóra Guðbrandsdóttir flytur þjóðsöng Íslands við undirleik Birgis Þórissonar

• Bæjarlistamaður Akraness 2016 heiðraður

• Félagar úr Slitnum strengjum koma fram 

• Inga María Hjartardóttir frumflytur frumsamið lag

• Nemendur úr Dansstúdíói Írisar sýna Freestyle dans

• Ungt hæfileikaríkt tónlistarfólk á Akranesi kemur fram

• Lína Langsokkur stígur á stokk kl. 16:00

14:00 – 17:00 Safnaðarheimilið Vinaminni – Hátíðarkaffisala
Kaffisala kirkjunefndar Akraneskirkju. Verð kr. 2.000 fyrir fullorðna og kr. 500 fyrir börn 6–12 ára. 
Athugið að enginn posi verður á svæðinu.

14:00 – 18:00 Merkurtún - Hoppukastalar fyrir börnin

20:00 og 21:30 Stúkuhúsið, tvennir tónleikar Travel Tunes Iceland
Íslensk þjóðlög og sitthvað fleira skemmtilegt. Valgerður Jónsdóttir og Þórður Sævarsson flytja 
45 mínútna þjóðlagadagskrá með kynningum á íslensku. Miðaverð 1.500 krónur. Takmarkaður 
sætafjöldi, pantanir á traveltunesiceland@gmail.com eða í síma 8417688. 
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Tímasetningar og staðsetningar gætu breyst. 
Nýjustu upplýsingar verður að finna í viðburðardagatali á 

akranes.is

Vinsamlega athugið að hundar eru ekki leyfilegir á 
útisamkomum á Akranesi, sjá 13. gr. Samþykktar um 

hundahald á Akranesi.


