
 
 
 

Skráin 

Hósdag 25. januar 

Kl. 17.00: Stearinljós-workshop í Miðstovu 

Kl. 20.00: Bókacafé á Bókasavninum v/ Steintóri Rasmussen 

 

Fríggjadag 26. januar 

Kl. 18.30: Útibiografur við Djúpumýru 

Kl. 21.00: Disko Borðoyarvík 

 

Leygardag 27. januar 

Kl. 10.00: Mentanarmorguntúrur við ferðaleiðara 

Kl. 14.00: Málningalist á uppboðssølu 

Kl. 17.00: Ljósgonga gjøgnum Klaksvík 

Kl. 20.00: Listavirðisløn Nólsoyar Páls verður handað 

Kl. 22.00: Konsert í Spaniastovu 

 

Sunnudag 28. januar 

Kl.16.00: Konsert í Atlantis 

Kl. 20.00: “Mentanarhúsið” - framløga í Atlantis 

 

Hósdag 25. Januar 

Kl. 17.00: Stearinljós-workshop í Miðstovu 



 
 
Vit varpa ljós á ljós, tá ið Elin Lindenskov hevur stearinljós-workshop í hugnaligu Miðstovuni, 

sum liggur millum Leikalund og Spaniastovu. Á workshoppini fara vit at gera stearinljós 

saman. 

Tiltakið er ókeypis og øll eru vælkomin. 

 

Kl. 20.00: Bókacafé á Bókasavninum v/ Steintóri Rasmussen 

Hann er víðagitin og royndur sum tónleikari, yrkjari og fyriskipari, men seinnu árini er hann 

eisini farin at gera um seg sum rithøvundur – seinast við “Hevndin úr havsins dýpi”, sum er 

onnur í krimirøðini um bindiklubban í Norðvík. Á bókacaféini í Bókasavninum fer Steintór 

Rasmussen at greiða frá sínum skaldskapi og harumframt ber hann eisini fram yrkingar og 

sangir úr sínum egna dýrgripasavni.  

Bókacaféin er ókeypis og øll eru vælkomin. 

 

Fríggjadag 26. januar 

Kl. 18.30: Útibiografur við Djúpumýru 

Hevur tú nakrantíð verið í uttandura biografi? Ljóðar hugnaligt, ha? Tað verður tað nevniliga, 

tá vit hittast við vøllin til teknifilm á stórskermi fríggjakvøldið á Norðurljósi. Filmurin á skránni 

er Disney-klassikarin Lion King, sum eisini er millum best umtóktu sangleikirnar á Broadway, 

so høvið er gott at syngja við eisini. Filmurin verður vístur á vøllinum og skermurin vendir 

beint móti áskoðaraplássunum í skýlinum.  

Útibiografurin er ókeypis og øll eru vælkomin – minst til kavadrakt ella teppi. 

 

Kl. 21.00: Disko Borðoyarvík 

Tónleikur og dansur er framúrskarandi háttur at hita likamið, og fríggjakvøldið er forkunnugt 

høvi til tess, tá Urbanus diskar við tunnilin, sum knýtir Kráargøtu og gamla oyrarvegin saman 

undir Mækjuvegi frammi við Borðoyarvík. Øðrvísi og stuttligt verður tað – og kanska eitt 

sindur kalt, so ver væl ílatin! 

 

Leygardag 27. januar 

Kl. 10.00: Mentanarmorguntúrur við ferðaleiðara 



 
 
Dagurin kann valla byrja betri enn við einum frískum gongutúri, og í samband við Norðurljós 

er upplagt at leggja morguntúrin til rættis sum eina mentanarrundferð í býnum. Sum 

savnsleiðari, trompetistur og garvaður frásøgumaður er Andras Sólstein sum skaptur at 

ganga fremst á túrinum, sum millum annað leggur leiðina framvið gamla býlinginum í Vági og 

Spinnarínum. 

Túrurin byrjar við garðin hjá Nólsoyar Páll á Biskupsstøð kl. 10 og er ókeypis. Øll eru 

vælkomin. 

 

Kl. 14.00: Málningalist á uppboðssølu 

Nú Posthúsið í framtíðini verður mentanarmiðdepil í Klaksvík, sleppur kjallarin at venja seg 

við angan av máling og mentan. Nøkur av Føroya fremstu listafólkum hava nevniliga latið 

málningar til uppboðssølu til frama fyri mentanarhús-verkætlanina.  

Innkomni peningurin fer til grunnin Mentanarhúsið, og harvið gevur tiltakið tær ein 

forkunnugan møguleika fyri at stuðla verkætlanini saman við listafólkunum við at keypa list í 

heimsflokki. 

Uppboðssølan verður í Posthúskjallaranum, og øll eru vælkomin. 

 

Kl. 17.00: Ljósgonga gjøgnum Klaksvík 

Finnið ljóssvørðini, blinkiskógvarnar, lummalyktirnar og sjálvlýsandi oyralokkarnar fram! 

Leygardagin fara vit at lýsa býin upp við at ganga ljósgongu frá Býráðshúsinum á Nólsoyar 

Pálsgøtu 32 til Posthúsið. Har fara vit saman at gera og avdúka eitt listaverk, og hita okkum 

við grýturætti frá Gepetto. 

Tiltakið er ókeypis og øll eru vælkomin - minnist til at hava ljós við. 

 

 

Kl. 20.00: Listavirðisløn Nólsoyar Páls verður handað 

Reyði leyparin verður rullaður út í Atlantis leygarkvøldið, tá Listavirðisløn Nólsoyar Páls 

verður handað lokalum listafólki, ið skarar framúr og hevur stóra viðurkenning uppiborna.  

Kvøldið og pallurin eru ognað vinnaranum, sum tó ikki verður avdúkaður, fyrr enn 

áskoðararnir eru væl og virðiligar undirhildnir og upphitaðir til stóru avdúkingina.  



 
 
Tiltakið er ókeypis, men vegna avmarkað pláss er neyðugt at bíleggja atgongumerki á 

www.atgongumerki.fo. Til ber at bíleggja atgongumerki frá mikudegi 24. januar kl. 16.00. 

 

Kl. 22.00: Konsert í Spaniastovu 

Spaniastova er karmur um eina rimmar konsert, tá ið Pól Arni og John Áki úr 

fólkarokkbólkinum Hamradun fara at siga frá og framføra egin løg og tulka ymiskan 

útlendskan fólkatónleik.  

 

Atgongumerkini kosta 150,- og kunnu keypast á www.atgongumerki.fo og í Leikalund. 

 

Sunnudag 28. januar 

Kl.16.00: Konsert í Atlantis 

Høvdingar hittast sanniliga á palli, tá Hans Andrias Jacobsen og Hallur Joensen fara at tulka 

og framføra sangir hjá hvørjum øðrum.  

Atgongumerkini kosta 275,- og kunnu keypast á www.atgongumerki.fo frá mikudegi 24. 

januar kl.16.00. 

 

Kl. 20.00: “Mentanarhúsið” - framløga í Atlantis 

Vit runda vikuna av við eini framløgu av verkætlanini “Mentanarhúsið”, har Jógvan Skorheim, 

borgarstjóri fer at greiða frá verkætlanini og tilgongdini við tekningum og myndum.  

Framløgan byrjar kl. 20 og er ókeypis. Øll eru vælkomin. 

 

Til ber at kunna seg nærri um Norðurljós og tiltøkini á skránni á facebooksíðuni “Norðurljós” 

og heimasíðuni www.klaksvik.fo/nordurljos. 
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