
ÞOLLÓWEEN
28. okt. - 3. nóv.

Þriðjud. 29. okt.

Miðvikud. 30. okt.

fimmtud. 31. okt.

föstud. 1. nóv.

laugard. 2. nóv.

Skammdegisbæjarhátíð fyrir alla fjölskylduna... eða þau sem þora! 

Skelfileg skrautsmiðja

Ónotaleg sundstund 

Kl. 17-19 í skólanum. Graskersútskurður
(komið með grasker!) Hræðilegar
skrautsmiðjur fyrir unga sem aldna!

Skuggar og skúmaskot
Kl. 18 Ratleikur fyrir börn í 5. bekk og eldri

mánud. 28. okt.
Hrollvekjur í svítunni/frístund
Kl. 13-15 fyrir alla í 1.-4. bekk í Frístund
Kl. 17-19 fyrir 5.-7. bekk í Svítunni
Kl. 20-22 fyrir 8.-10. bekk í Svítunni

Kl. 20-22 Mannasúpa í pottunum, hryllileg
tónlist og útibíó (aldurstakmark)

Kl. 18.30 í Skrúðgarðinum - komið
með börnin og vasaljós

Grafir og bein - vasaljósaleit fyrir þau yngstu

þollóween ball fyrir 7.-10. bekk
Kl. 20 í Grunnskólanum í Þorlákshöfn
10. bekkur heldur árlegt hrekkjavökuball

Kl. 20 Kynngimagnað nornaþing! 
Miðaverð á alla skemmtunina frá kl. 20 - 3900 kr.
Miðaverð í trúbbastuð með Guðrúnu Árnýju - 1500kr.
Miðasala á midi.is 

Nornaþing á hendur í höfn - midi.is (20+)

Grikk eða gott í Þorlákshöfn
Kl. 17-20 Draugar, afturgöngur og aðrar
kynjaverur ganga GRIKK EÐA GOTT í hús
þeirra bæjarbúa sem þora að bjóða þau velkomin
með því að merkja húsin sín með kertum,
miðanum á bakhliðinni og öðru skrauti

Komdu og skoðaðu í kistuna mína (flóamarkaður)
Kl. 13-17 í Ráðhúsi Ölfuss. Hér verða troðfullar
kistur, fleiri en í Fossvogskirkjugarði, fullar af
eigulegu góssi! Draugasögur og óvænt atriði

Draugahúsið að oddabraut 14 (fullorðins!) 
Kl. 18-21 Gefst fólki 14 ára og eldra kostur á að
upplifa draugaganginn á Oddabraut 14 á eigin
skinni. Komdu ef þú þorir!! ATH að börn yngri en
14 ára VERÐA að vera í fylgd með fullorðnum,
engar undantekningar! 

sunnud. 3. nóv.
Barna yoga með Hrafnhildi Hlín í jógahorninu
Kl. 13 fyrir 4-7 ára 
Kl. 14 fyrir 8-12 ára

Draugahús í skólanum - 200 kr. 
Kl. 17-19 fyrir börn í 1.-7. bekk (ath!
nauðsynlegt að fullorðnir komi með yngri
börnum).  Þetta er fjáröflun fyrir 10. bekk Pub quiz og grímuball á svarta sauðnum - 1500 kr.(18+)

Kl. 22 Pub Quiz með Bjarna Lár og seiðkarlinn
Óttar heldur uppi trúbbastemningu fram eftir nóttu

Skráni
ng!

Nánari upplýsingar um alla
viðburði er að finna á
facebook síðu Þollóween

Rökkur og ráðgátur
Kl. 20.30 Fullorðinsratleikur fyrir 14 og eldri

Skráning!

Skráning!




