ÞJÓÐHÁTÍÐ
2011

Þjóðhátíðarnefnd vill senda
eftirfarandi mikilvæg skilaboð til
þjóðhátíðargesta:
Þjóðhátíðargestir,
forðumst biðraðir
Við viljum minna alla, sem mögulega geta, að sækja
sér armbönd á fimmtudegi frá kl. 13.00 til miðnættis.
Þetta er mikilvægt til að forðast biðraðir á föstudegi.

Tertan í tjaldið fyrir eitt
Vinsamlegast ljúkið við að koma þjóðhátíðardóti í
tjaldið tímanlega. Hátíðarsvæðinu verður lokað við
hlið fyrir bílaumferð kl. 13.00 föstudag. Stranglega
verður gengið eftir, að gestir virði þessa ákvörðun.

Armbönd - Aðgöngumiðar
Armbönd verða eingöngu afhent í afgreiðsluskúr.
Sérstök eftirlitssveit verður á þjóðhátíðarsvæðinu
alla dagana og skoðar armbönd. Vinsamlegast
sýnið okkur skilning og takið vel á móti eftirlitsfólki.
Slitið armband eða týndur aðgöngumiði er glatað
fé.

HÚKKARABALL 2011
Í Týsheimilinu
28. júlí
frá 23.30 - 03.00
Friðrik Dór,Blaz Rocha
og fleiri þeyta skífum

• Aðgangseyrir kr. 2000,- (má borga meira)
• Ársmiði á Húkkaraball kostar kr. 69.990
- ath aðeins 10 miðar í boði
• Gestur nr. 1613 fær 4” pizzu
með rabbabarasultu og hrossabjúga
• Ef þú mætir ekki þá missir þú af ballinu.......
........fíflið þitt.
• Ef þú hagar þér ekki vel, verðurðu laminn
með sel!!!
• Stelpur þetta er frábært tækifæri....
....það er gott að hætta með kærastanum á
húkkaraballi - og finna sér nýjan
• Strákar ef að þær láta verða af þessu þá verður
nóg af guggum á svæðinu

Bílastæði

z Kynnir:
Bjarni Ólafur
Guðmundsson

Þar sem bílastæði eru takmörkuð er fólki
bent á bílastæði við Týsheimilið, Íþróttahúsið
og Golfskálann. Einnig á skipulögðum tjaldsvæðum (Sjá kort bls. 6)
ATH.: Þeir sem tjalda á golfvellinum
þurfa að rýma tjaldstæðin fyrir kl. 18.00 á
mánudeginum. Æskilegt er að tjaldað sé á
skipulögðum tjaldsvæðum

z Dagskrárstjórn:
Þjóðhátíðarnefnd.
z Sviðsstjóri stóra sviðs:
Viktor Hólm
z Sviðsstjóri litla sviðs:
Viktor Ragnarsson
z Miðaverð kr. 16.900,-

Baðaðstaða
er í Íþróttamiðstöðinni sem opin er alla
þjóðhátíðardagana kl. 10-17.

Munavarsla
á hátíðarsvæðinu er í Herjólfsbænum.

Hundahald
í Dalnum er stranglega bannað

Gæsla
Lögreglan ásamt ÍBV íþróttafélagi sjá um
gæslu á svæðinu og sjúkrahjálp ásamt læknum.

Öll ökutæki eru bönnuð
á hátíðarsvæðinu í
dalnum, þ.m.t. húsbílar,
fellihýsi og tjaldvagnar

Fermingarbörn
athugið
Þið getið nálgast
armbönd ykkar í
rukkunarskúrnum á
fimmtudaginn 28. júlí
á milli 1 og 4 gegn
framvísun gjafabréfs
og skilríkja.

z Þjóðhátíðarnefnd 2011
skipa:
Birgir Guðjónsson,
Tryggvi Már
Sæmundsson,
Páll Scheving Ingvarsson
Guðjón Gunnsteinsson
z Opinber heimasíða
Þjóðhátíðarnefndar er:
dalurinn.is
z Þjóðhátíðarnefnd
áskilur sér rétt til breytinga á dagskránni.
Ljósmyndir:
Addi í London

TAKA TIL EFTIR SIG. . . .
Tjaldeigendur eru hvattir til að taka til
eftir sig þegar tjöldin eru tekin niður
og skila tjaldstæðinu snyrtilegu

. . . TAKK FYRIR

Dósa- og flöskusöfnun
Þjóðhátíðarnefnd vill benda gestum á,
að á nokkrum stöðum á hátíðasvæðinu
eru sérstakir gámar fyrir flöskur og dósir,
hagnaður af þeim rennur í yngri flokka
starf ÍBV.
Ennfremur vill nefndin benda á, að foreldrar yngri iðkenda sjá um hreinsun í
Herjólfsdal alla dagana. Stór hluti af söfnunarfé hreinsunarhópsins eru dósa- og flöskuhreinsun.
kuhreinsun Við viljum eindregið benda
öðrum þjóðhátíðagestum á að virða þá staðreynd.

DAGSKRÁ ÞJÓÐHÁTÍÐA
FÖSTUDAGUR

LAUGARDAGUR

14.30 Setning þjóðhátíðar

10.00 Létt lög í dalnum

Þjóðhátíðin sett: Jóhann Pétursson
Hátíðarræða: Baldvin Kristjánsson
Hugvekja: Séra Kristján Björnsson
Kór Landakirkju
Lúðrasveit Vestmannaeyja
Bjargsig
15.00 Barnadagskrá á Tjarnarsviði
Frjálsar íþróttir, Ungmennafélagið Óðinn
Fimleikafélagið Rán
Brúðubíllinn
Barnaskemmtun- Páll Óskar
20.30 Kvöldvaka
20.30
20.45
21.00
21.15
21.45

El Camino
Kolfinna Mist Austfjörð
Ari Eldjárn
Bjartmar og bergrisarnir
Páll Óskar,
frumflutningur þjóðhátíðarlags
22.10 Minningartónleikar
Oddgeirs Kristjánssonar
23.10 Mannakorn

14.30 Barnadagskrá á Brekku- og Tjarnarsviði
Brúðubíllinn
Söngvakeppni barna, Dans á rósum
Eldfærin - Gói
Barnaball heldur áfram
20.30 Tónleikar á Brekkusviði.
20.30
21.00
21.30
22.05
22.40

Hvanndalsbræður
Jón Jónsson
Fjallabræður
Ingó úr Veðurguðunum
Dúndurfréttir ásamt Eiríki Haukssyni

00.00 Flugeldasýning.
00.15-01.30 Dikta
01.30-05.00 Dansleikir á báðum pöllum
Brekkusvið: Steindi Jr., Hvanndalsbræður og
Buff
Tjarnarsvið: Tríkot, Dans á rósum

Þjóðhátíðargestir athugið:

00.00 Brenna á Fjósakletti
00.15 Dansleikir á báðum pöllum
Brekkusvið: Páll Óskar, Friðrik Dór og Blaz
Rocha – ÁMS
Tjarnarsvið: Tríkot og Dans á rósum

Alla dagana hefst dagskráin kl. 14.30
Kvölddagskrá hefst kl. 20.30

ÐAR

2011

SUNNUDAGUR
10.00 Létt lög í dalnum
14.30 Barnadagskrá á Brekku- og Tjarnarsviði
Þröstur Leó og Gói
Sveppi
Söngvakeppni barna, Dans á rósum
20.30 Kvöldvaka á Brekkusviði
20.30
20.45
20.55
21.15

Dans á Rósum
Sigurvegarar úr sönvakeppni barna
Mamma mia
Buff ásamt Ragnhildi Gísla, Agli Ólafs
og Andreu Gylfa.
22.20 Bubbi Morthens
23.00 Brekkusöngur
Árni Johnsen, Sæþór Vídó,
Jarl Sigurgeirsson
24.00 Dansleikir á báðum pöllum.
Brekkusvið: Agent Fresco, Buff og Páll Óskar
Tjarnarsvið: Dans á rósum, Tríkot
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GÓÐA
SKEMMTUN

SJÚKRA
SKÝLI

MUNAVARSLA

BÍLASTÆÐI
TJALDSVÆÐI
STRÆTISVAGNAR
Boðið er upp á tjaldsvæði
utan við Herjólfsdal,
við Þórsheimili og við
Áshamar. Þar verður
aðstaða og þjónusta
fyrir gesti þessara
tjaldsvæða en greiða þarf
sérstaklega fyrir aðgang
að þessum tjaldsvæðum
utan Herjólfsdals.
Aðstaða er fyrir húsbíla,
fellihýsi og tjöld.
Bílastæði eru fyrir gesti
þessara tjaldsvæða við
Þórsvöll og við Áshamar.
Vinsamleg tilmæli til
gesta tjaldsvæðanna eru
að taka tillit til annarra
gesta og íbúa og ganga
vel um og geyma
verðmæti í munavörslu í
Herjólfsdal. Allur akstur á
tjaldsvæði óheimill.
Kortið sýnir tjaldstæði,
bílastæði og leiðakerfi
ÍBV strætó

GÆSLU
SKÝLI

TJARNAR
SVIÐ

KLÓSETT
WC

VEITINGA
TJALD

BREKKU
SVIÐ

ÞJÓÐHÁTÍÐARLAG 2011

La Dolce Vita

Nú er ég búinn ad gera mig sætan
Sjóðheitur ég verð ad mæta og upplifa
La Dolce Vita
Nú er ég búinn að reima skóna
til ad dansa i nótt við töfratóna í
La Dolce Vita

Svo hvað viltu sjá?
Og Hvað viltu heyra?
Ma bjóða þér meira?
Að standa og þegja
er ömurleg iðja
þú þarft að biðja

Aha
Ég segi það satt
hef unnið of mikið
svo ég á það skilið
að gleyma mér aðeins
og bilast í friði
med bjútifúl liði

Ég veit hvað ég vil
og næ líka í það
ég nenni ekki að bíða
í dag vil ég dansa
og nú kemur bassinn
hristu á þér rassinn
Nú er ég búinn að gera mig sætan....

Ef röðin er löng
og dalurinn hlaðinn
eg mæti á staðinn
því þegar ég dansa
er eins og ég svífi
ég er á lífi
Nú er ég búinn ad gera mig sætan
sjóðheitur eg verð að mæta og upplifa
La Dolce Vita
Nú er ég búinn að reima skóna
til ad dansa i nótt við töfratóna í
La Dolce Vita

Trúa, treysta, bara á það besta.
Trúa, treysta, bara á það bes

Lag: Trausti Haraldsson
Texti: Páll Óskar Hjálmtýsson
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1 Sundlaugin 2 Lögreglan 3 Verslunin Kjarval 4 Krónan 5 Vöruval

SKIPALYFTAN ehf.
Vestmannaeyjum

EYJATÖLVUR

