
Miðvikudagur 1. júlí
20:00 Kyrrðar- og slökunarflot í Guðlaugu með 
Hildi Karen flotþerapista 
Skráning nauðsynleg vegna takmarkaðs pláss:  
hildurka@gmail.com. Verð kr. 2.500. Ljúf og nærandi  
stemning við upphaf Írskra daga.

Fimmtudagur 2. júlí
10:00-12:00 Gallerí Bjarni Þór Skólabraut 22
Sýningin „Rokkum feitt inn í Írska daga“.

14:00 Írskir dagar verða settir í skrúðgarðinum 
við Suðurgötu með þátttöku leikskólanna á Akranesi
14:00-17:00 Popp up í portinu með Heiðmari! 
Gamla kaupfélagið
14:00-18:00 10 ára afmæli Smáprents Dalbraut 16
15:00-20:00 Gallerí Bjarni Þór Skólabraut 22
Sýningin „Rokkum feitt inn í Írska daga“.

16:00-17:00 Grillveisla Húsasmiðjunnar
Hin árlega grillveisla Húsasmiðjunnar er fyrir löngu orðin fastur 
liður á hátíðinni. Tilvalið að líta við og fá sér eina með öllu.

16:00-21:00 Stúdió Jóka Skagabraut 17, opnar vinnustofur
17:00-18:00 Tónlistarsmiðja á Smiðjuloftinu
Fyrir alla fædda 2010 og eldri. Yngri en 14 ára séu í fylgd með 
fullorðnum. Klukkutími fullur af tónlist sem hressir, bætir og 
kætir. Trommuhringur, söngur og fjör. Allir geta tekið þátt, vanir 
og óvanir. Skráning á smidjuloftid@gmail.com eða í síma:  
623-9293. Þátttökugjald: 1.500 kr.

18:00 Næturfærð sýnd í Bíóhöllinni 
Frumsýning á nýrri stuttmynd Fjöliðjunnar.

18:30 Álmaðurinn 2020
Keppni hefst við bílastæði við Akraneshöll. 
Keppt er í náttúruparadísum Akraness.

18:30 FC Ísland - Akranesúrvalið,  
knattspyrnuleikur við Jaðarsbakka
Stöð 2 tekur upp leikinn þar sem fyrrum leik-
menn úr boltanum mætast. Til styrktar góðu 
málefni.

20:00-23:00 Hreimur 1997-2020 á Gamla Kaupfélaginu
Hreimur ásamt 7 manna hljómsveit spilar öll vinsælustu lög 
Hreims frá 1997-2020. Miðasala á tix.is.

Írskra daga 2020

SKRÁNING Í 

RAUÐHÆRÐASTA 

ÍSLENDINGINN:

irskirdagar@akranes.is

Föstudagur 3. júlí
10:00-12:00 Gallerí Bjarni Þór Skólabraut 22
Sýningin „Rokkum feitt inn í Írska daga“.

12:00-13:30 Hádegisperlur á Café Kaju
Tónlistarkonan Valgerður Jónsdóttir flytur blöndu af ljúfum 
lögum. Bláskels pastað verður komið á matseðilinn, eitthvað 
sem margir hafa beðið eftir.

13:00-16:00 Líf og fjör við Akratorg
Boðið verður uppá blöðrulist og aðrar uppákomur. 

14:00 Mest skreytta gatan
Úrslit tilkynnt á facebook síðu Írskra daga.

14:00-16:00 Slackline, Orkuveitugarðurinn við 
Þjóðbraut
Klifurfélag ÍA býður gestum að prófa að ganga 
á línum og verða á svæðinu til að aðstoða. 

14:00-17:00 Basar hjá Rauða krossinum 
Skólabraut 25a
Prjónahópurinn hefur verið á fullu í allan vetur 
og því verður handavinnubasar. Lopapeysur, 
peysur, húfur, vettlingar og ýmislegt fleira. 
Allur ágóði rennur til góðgerðarmála.

14:00-19:00 Popp up í portinu með DJ 
Marinó og fleirum! Gamla kaupfélagið
15:00-18:00 Gallerí Bjarni Þór Skólabraut 22
Sýningin „Rokkum feitt inn í Írska daga“.

15:00-18:00 Hindrunarbraut við Kirkjubraut 
Eitthvað sem enginn ætti að láta fram hjá sér  
fara, 50 metra löng þrautabraut.

15:00-18:00 Fótboltapíla og Disney 
hoppukastali við Kirkjubraut 
15:00-18:00 Búbblubolti við Suðurgötu 62

15:00-18:00 Stúdió Jóka Skagabraut 17, opnar vinnustofur
16:00-19:00 Karnival á Merkurtúni
18:00 Götugrill út um allan bæ
Skráðu þína götu ef þú vilt fá óvænta gesti 
í heimsókn á irskirdagar@akranes.is. Mest 
skreytta gatan fær sendan glaðning í grillið. 

Laugardagur 4. júlí
08:00-13:00 Opna Guinness á Garðavelli 
Texas scramble mót með glæsilegum vinningum.

10:00 Ratað um Akranes 
Nýr snjallsímaratleikur um Akranes tekinn í gagnið. 
Tilvalið fyrir alla fjölskylduna að taka þátt, hjól eru tilvalinn 
ferðamáti en það má nýta það sem hentar hverjum og einum. 
Þátttökuverðlaun verða veitt við lokastopp frá kl. 10 á meðan 
birgðir endast. Hægt er að sækja Ratleikja Appið í Google play 
og App store.

11:00-12:00 Töfraskóli Einars Mikaels í  
íþróttahúsinu Jaðarsbökkum 
Einar Mikael töframaður hefur notið ómældra 
vinsælda meðal yngstu kynslóðarinnar.  Á síðustu 
10 árum hefur Einar Mikael ferðast víða um heim með  
sýningar og töfraskólann.
11:00-12:00 Helgasund til minningar um Helga Hannesson
Sjóbaðsfélag Akraness stendur fyrir sjósundi frá 
Sementsbryggju að Langasandi. Nánari upplýsingar 
er að finna á Facebook síðu félagsins. Siglingafélagið 
Sigurfari verður með kajaka og seglbáta á floti og hvetur aðra 
til að gera slíkt hið sama.

11:00-13:00 Sandkastalakeppni á Langasandi í 
boði Hans og Grétu
Verðlaun verða veitt í fjórum flokkum: Besti  
kastalinn, fallegasta listaverkið, yngsti keppandinn og  
fjölskyldan saman.

12:00-16:00 Gallerí Bjarni Þór Skólabraut 22
Sýningin „Rokkum feitt inn í Írska daga“.
12:00-17:00 Markaður við Akratorg
Skráning á irskirdagar@akranes.is
12:00-17:00 Vatnaboltar og Lasertag við Suðurgötu 91-95
12:00-20:00 Karnival á Merkurtúni
13:00-14:00 Froðurennibraut við þyrlupall á Akranesvelli
13:00-16:00 Stúdió Jóka Skagabraut 17,  
opnar vinnustofur
13:00-17:00 Andlitsmálun við Akratorg

13:00-17:00 Veltibílinn Stillholti 23
Gefur notendum kost á að finna hversu mikilvægt er að nota 
bílbelti, hvort sem það er í framsæti eða aftursæti.
13:00-23:00 Popp up í portinu með DJ Marinó 
og Heiðmari ásamt fleirum! Gamla kaupfélagið
14:00 Fornbílasýning fram eftir degi 
Bílaklúbburinn Krúser verður með sýningu á bílum á bílaplani 
Blikksmiðju Guðmundar og Eðallagna við Akursbraut. 

14:00-16:30 Líf og fjör í miðbænum
Meðal atriða á dagskrá eru: BMX Bros, Einar Mikael töframaður, 
Rauðhærðasti Íslendingurinn 2020, Sirkus ananas og fleiri lista-
menn.
14:00-17:00 Basar hjá Rauða krossinum Skólabraut 25a
Prjónahópurinn hefur verið á fullu í allan vetur og því verður 
handavinnubasar. Lopapeysur, peysur, húfur, vettlingar og ýmis-
legt fleira.  Allur ágóði rennur til góðgerðarmála.

16:00-18:00 Hálandaleikarnir við Byggðasafnið í Görðum, 
Garðaholti 3
Hálandaleikar Hjalta Úrsus og annara heljarmanna.
17:00-21:00 Götubiti á hjólum
Matarvagnarnir Götubiti á hjólum mæta og verða staðsettir á 
bílastæðinu við Jaðarsbakka.

21:00 Brekkusöngur í streymi (vegna aðstæðna)

Sunnudagur 5. júlí
12:00-16:00 Gallerí Bjarni Þór Skólabraut 22
Sýningin „Rokkum feitt inn í Írska daga“.

12:00-16:00 Gamla kaupfélagið
Brunch í matstofunni. Borðapantanir á  
veislur@vogv.is eða í síma 868-1298/431-4343.
12:00-17:00 Karnival á Merkurtúni
14:00-15:30 Leikhópurinn Lotta í 
Garðalaundi: Bakkabræður 
Ókeypis er á sýninguna en til að tryggja að fjöldi gesta sé innan marka sóttvarnar- 
yfirvalda þurfa einstaklingar fæddir árið 2004 og fyrr að nálgast miða á sýninguna dagana 1.-3. 
júlí á Bókasafni Akraness milli kl. 12-18. Einstaklingar fæddir árið 2005 og seinna þurfa ekki 
miða. Grillin verða heit. Allir eru hvattir til að taka með sér á grillið og eiga notalega stund.

15:00 “Kellingarnar” ganga um svæði Byggðasafnsins í Görðum
Gangan byrjar við Írska steininn. Samstarf Leikfélagsins 
Skagaleikflokkurinn og Bókasafns Akraness.

16:00-17:30 Leikhópurinn Lotta í Garðalaundi: Bakkabræður 
Ókeypis er á sýninguna en til að tryggja að fjöldi gesta sé innan marka sóttvarnar- 
yfirvalda þurfa einstaklingar fæddir árið 2004 og fyrr að nálgast miða á sýninguna dagana 1.-3. 
júlí á Bókasafni Akraness milli kl. 12-18. Einstaklingar fæddir árið 2005 og seinna þurfa ekki 
miða. Grillin verða heit. Allir eru hvattir til að taka með sér á grillið og eiga notalega stund.

NÝJUSTU UPPLÝSINGAR VERÐUR ÁVALLT 
AÐ FINNA Á: WWW.SKAGALIF.IS OG 

Á FACEBOOK ÍRSKIR DAGAR Á AKRANESI

SKRÁNING Á MEST SKREYTTU GÖTUNNI:irskirdagar@akranes.is

VILT ÞÚ FÁ ÓVÆNTA GESTI Í GÖTUGRILLIÐ?SKRÁNING:irskirdagar@akranes.is

Dagskráin er birt með fyrirvara um að vegna aðstæðna gæti þurft að gera breytingar með litlum fyrirvara eða að í henni kunni að leynast villur.
Dagskráin er enn í vinnslu, ef þú vilt láta vita af viðburði hafðu samband á irskirdagar@akranes.is.

Kallabakarí verður með bakkelsi með írsku ívafi.

Örsýning bæjarlistamanns Akraness 2020, Tinnu Royal, 
í sýningarrými vinnustofu á Ægisbraut 30. 
Opið föstudag-sunnudag kl. 14-18.

Alla helgina

Kostar inn á viðburð

Dagskrá

VIÐ VEKJUM 
ATHYGLI Á ÞVÍ AÐ 

ÞAÐ ER 23 ÁRA 
ALDURSTAKMARK 
Á TJALDSTÆÐIÐ 
ALLA HÁTÍÐINA.


