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KYNNINGARBLAÐ

Viðburðir

50 ár verða liðin frá
opnun Norræna hússins
á næsta ári. Að því tilefni
er nú verið að rifja sögu
þess upp.
Viðburðir ➛4

Jurtir, steinefni
og vítamín

Skipuleggjendur hátíðarinnar eru f.v.: Ólafur Páll Gunnarsson, Henný María Frímannsdóttir og Tómas Ragnarsson. Hún er nú haldin í fjórða sinn. MYND/STEFÁN

Heimilislegt er lykilorðið
Fæst í næsta apóteki eða
heilsuvöruverslun

Heima er líklega heimilislegasta tónlistarhátíð landsins. Flestir tónleikarnir
fara fram í heimahúsum í Hafnarfirði þar sem fjöldi listamanna kemur fram í
kvöld. Þetta er í fjórða skiptið sem tónlistarhátíðin er haldin í bænum. ➛2

2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK
Framhald af forsíðu ➛

T

ónlistarhátíðin Heima hefst
í Hafnarfirði í dag, síðasta
vetrardag. Þetta er fjórða
skiptið sem hátíðin er haldin en
hún er hluti af Björtum dögum,
fyrstu bæjarhátíð sumarsins, sem
haldin er í Hafnarfirði dagana
19.-23. apríl. Heima hefur fest sig í
sessi sem skemmtileg og öðruvísi
tónlistarhátíð enda er boðið upp
á aðra upplifun og meiri nánd en
gestir og listamenn eiga að venjast,
að sögn Ólafs Páls Gunnarssonar,
eins af þremur skipuleggjendum
hennar. „Sem fyrr munu nokkrar
fjölskyldur opna heimili sín í
miðbæ Hafnarfjarðar en á hverju
þeirra munu tveir listamenn eða
hljómsveitir koma fram. Fríkirkjan
í Hafnarfirði hefur ákveðið að opna
dyr sínar fyrir okkur auk þess sem
sviðið í Bæjarbíói verður notað
eins og stofa þar sem tónleikagestir
umkringja listamennina á sviðinu
og þeir snúa baki í salinn.“ Auk
Ólafs koma þau Henný María Frímannsdóttir og Tómas Ragnarsson
að skipulagi hátíðarinnar.

Hugmynd frá Færeyjum

Ólafur segir hugmyndina fengna
að láni frá frændum okkar
Færeyingum. „Fólkið sem stendur
að G! Festival í Færeyjum setti á
laggirnar Hoyma í Götu í Færeyjum haustið 2013. Einn af
aðstandendum Hoyma, Jón Tyril,
sagði okkur Kristni Sæmundssyni
(Kidda í Hljómalind) frá þessari
skemmtilegu hugmynd á Airwaves
sama ár. Við ákváðum þá að setja
upp Heima í Hafnarfirði og nú er
hátíðin haldin í fjórða sinn. En
Færeyingar voru ekki að finna
upp hjólið vegna þess að þeir
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fengu hugmyndina frá Listahátíð
í Reykjavík nokkrum árum fyrr.
Hvaðan Listahátíð fékk hana veit
ég ekki, en það hefur þekkst í aldir
að flutt sé músík heima í stofu.“

Allir spila tvisvar

Heima er líklega heimilislegasta
tónlistarhátíð landsins enda fara
flestir tónleikarnir fram í heimahúsum. „Allir tónleikar eru í
kringum 40 mínútur og allir spila
tvisvar og á tveimur stöðum, í
tveimur mismunandi húsum.
Fólkið sem býður heim til sín
býður líka flest upp á einhvers
konar veitingar, snakk og drykki.
Heimilislegt er lykilorðið.“
Hann segir alla listamenn sem
koma fram vera sérstakt og gott fólk
og auðvitað sé alltaf lögð áhersla á
að hafa Hafnfirðinga með. „Hafnfirðingarnir í ár eru Sóley, Marteinn
Sindri, Andrés Þór tríó og Auður.
Svo hafa færeyskir tónlistarmenn
alltaf verið með enda Færeyjar
fullar af frábæru tónlistarfólki.“ Auk
fyrrnefndra listamann koma fram
Gunnar Þórðarson, Soffía Björg,
Helgi Hrafn Jónsson, Skítamórall,

Allir tónleikar eru í
kringum 40 mínútur og allir spila tvisvar og
á tveimur stöðum, í
tveimur mismunandi
húsum. Fólkið sem býður
heim til sín býður líka
flest upp á einhvers
konar veitingar, snakk og
drykki. Ólafur Páll Gunnarsson

Listamenn koma sér fyrir á ólíklegustu stöðum, t.d. við stiga heimilisins. MYND/MUMMI LÚ

Bambaló, Kött Grá Pje, Lay Low,
Kronika, Konni Kass og Heidrik.
Aðstandendur Heima vilja sjá
hátíðina þroskast og eflast í rólegheitunum næstu árin. „Við höfum
séð hvernig hátíðir á borð við
Eistnaflug í Neskaupstað, Aldrei
fór ég suður á Ísafirði og Bræðsluna
á Borgarfirði eystri hafa þróast á
undanförnum árum. Við viljum
sjá Heima þróast í Hafnarfirði með
sambærilegum hætti á næstu árum
og verða árlegur og spennandi
viðburður í öflugri tónlistarflóru
landsins.“

Útvarpað á Rás 2

Plokkfiskur

- Hollur kostur tilbúinn á 5 mín.

[

Hollt og
fljótlegt

]

Veru
gáfuð m
o
borðumg
fisk

PRENTUN.IS

ÁN MSG

Ekkert er slegið af fjörugri sviðsframkomu þótt spilað sé í stofunni.
MYND/MUMMI LÚ

Kveðja Grímur kokkur • www.grimurkokkur.is

FÖSTUDAGA KL. 19:45

MARGFALT SKEMMTILEGRI

1817

365.IS

Heimamenn skreyta og merkja með sínum hætti. MYND/MUMMI LÚ

Sem fyrr segir er Heima hluti af
Björtum dögum sem hefjast í dag.
Sumardeginum fyrsta verður fagnað á Víðistaðatúni á morgun, söfn
og vinnustofur listamanna verða
opnar upp á gátt á föstudagskvöld
og Bræðralag, stórtónleikar Friðriks Dórs og Jóns Jónssonar í samstarfi við Tónlistarskóla Hafnarfjarðar og Lækjarskóla, verða
haldnir á laugardaginn þar sem um
200 manna hljómsveit mun flytja
þrettán lög þeirra bræðra.
Heima verður sett með stuttri
athöfn í anddyri Bæjarbíós kl.
19.00 í dag og þar munu handhafar
aðgöngumiða fá armbönd afhent
og kort af hátíðarsvæðinu, Heimahúsunum sem spilað er í og dagskrá.
Fyrstu Heima-tónleikarnir hefjast
kl. 20 og þeim síðustu lýkur um kl.
23. Rás 2 verður á staðnum og mun
útvarpa hluta dagskrárinnar.
Miðasala fer fram á tix.is og
nánari upplýsingar má finna á
Facebook undir Heima tónlistarhátíð.
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Gestum boðið að deila
reynslu og minningum
50 ár verða liðin frá
opnun Norræna
hússins 2018. Af
því tilefni er nú
verið að rifja sögu
þess upp.

Á

kveðið hefur verið að efna til
opinna húsa í Noræna húsinu á miðvikudagskvöldum
næstu vikur og mánuði og verður
gestum og gangandi boðið að deila
reynslu sinni úr húsinu og rifja upp
gamla tíma. Þeim gefst kostur á að
skoða gömul skjöl, sýningarskrár
og hinar ýmsu ljósmyndir. Opnu
húsin standa út júní og verða svo
tekin aftur upp haust.
„Það er fólkið sem skapar söguna,“ segir í tilkynningu frá Norræna húsinu. „Til er fjöldinn allur
af gömlum ljósmyndum, skjölum
og sýningarskrám í kössum. Þessa
kassa á að opna, skoða og greina
hvaða saga og minningar finnast

Starfsfólk Norræna
hússins hvetur þá
sem eiga minningar úr
húsinu að deila þeim.
í þeim, skrásetja hvaða fólk er á
myndunum og heyra hvernig það
var að vera í Norræna húsinu á
þeim tíma sem myndin var tekin.
Þannig verða gögnin verðmætari
og við verðum margs vísari um
fólkið og sögurnar sem húsið
geymir.“
Starfsfólk Norræna hússins
hvetur þá sem eiga minningar úr
húsinu til að deila þeim: „Ef þú ert
einn af þeim sem eiga minningar úr
Norræna húsinu hvort sem þær eru
skemmtilegar, alvarlegar, spennandi eða vandræðalegar viljum við
gjarnan fá að heyra þær. Við viljum
einnig taka söguna þína upp á
myndband svo hún geti lifað áfram
í skjalasafni hússins og orðið hluti
af lifandi sögu hússins. Vel valdar
sögur munu svo verða hluti af
afmælissýningu Norræna hússins á
næsta ári.“

Þema apríl er
1960+, í maí er
það 1970+.

Fyrsta opna húsið var haldið
þann 5. apríl og þá var skjalasafnið
formlega opnað. Þemað fyrir apríl
er sjöundi áratugurinn (1960+).
Þeir sem eyddu tíma í húsinu á
þeim tíma fylgdust með byggingu

þess og langar að hjálpa til við að
fara í gegnum myndir og gögn frá
þeim tíma eru sérstaklega velkomnir.
Framvegis verða svo opnaðir
nýir kassar í hverjum mánuði sem

hér segir: maí: 1970+, júní: 1980+,
september: 1990+, október: 2000+
og nóvember: 2010. Í desember
verður svo spáð í framtíðina og
framtíðarhlutverk hússins.
Opnu húsin standa frá kl. 19-21.

Mikið úrval af vönduðum miðalda- og
víkingabúningum og leikföngum.

Teygjubyssa með
10 mjúkum kúlum 2.495 kr.

Tölvuúr með sterkri
pappírs-ól sem má
skreyta eftir eigin
höfði 1.495 kr.
Lærðu að binda hnúta 1.550 kr.

Forvitnir ferðalangar, valkyrjur og víkingar

Sumargjöfin fæst
í Safnbúðinni
Njósnapenni 850 kr.

Sippuband 1.495 kr.

Origami
hundar og kettir
1.295 kr.

Suðurgata 41 · 101 Reykjavík · Sími 530 2203 · www.thjodminjasafn.is
Hverfisgata 15 · 101 Reykjavík · Sími 530 2210 · safnahusid.is

Gott með
kvöldkaffinu
S
ætindaþörfin segir oft
til sín eftir kvöldmat.
Þá er gott að geta
skellt í fljótlegan og nánast
hollan eftirrétt. Hráefnin
eru til á flestum heimilum
og því jafnvel ekki þörf á
að fara út í búð. Hér er að
mestu leyti slumpað og því
hægt að laga hlutföllin að
smekk.

1 grænt epli, smátt skorið
1-2 tsk. kanill
50 g smjör
2 dl haframjöl
50 g 70% súkkulaði, saxað
Möndluflögur, heslihnetuflögur,
salthnetur eða aðrar hnetur sem
eru til
Kókosflögur eða kókosmjöl
Þeyttur rjómi
Skerið eplin í hæfilega bita.
Bræðið smjör í potti. Bætið haframjölinu við og hrærið þar til það er
blautt í gegn. Hér er hægt að bæta

við smá sykri, hlynsírópi eða annarri sætu en það er í raun óþarfi.
Súkkulaðið, kanillinn og bökuðu
eplin gefa alveg nægilega sætu.
Dreifið eplunum í botninn á
eldföstu móti, sáldrið kanil yfir.
Hellið haframjölsblöndunni yfir
eplin. Dreifið súkkulaði yfir ásamt
hnetum að eigin vali. Skreytið með
kókosflögum.
Bakið við 180 gráður þar til
hneturnar og kókosinn taka á
sig gylltan lit. Berið fram með
þeyttum rjóma.

TRI VERSLUN er umboðsaðili CUBE á Íslandi

CUBE
AIM
27,5” 2017 - 69.990kr

CUBE 200

CUBE 240

CUBE 240

WWW.TRI.IS
#cube_your_life!
Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík
Verslunin er opin:
Alla virka daga kl. 10:00 til 18:00
Laugardaga kl. 11:00 til 16:00

Smáauglýsingar

512 5000

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Bílar óskast

Bílar
Farartæki

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

33” MEÐ HÚSI

TOYOTA HILUX m/ húsi 33”. Árgerð
2007, ekinn 179þ.km., dísel,
sjálfskiptur. Heithúðaður pallur,
krókur, virkilega gott eintak! Verð
3.390.000. Til sýnis og sölu á Bílalíf
S:562-1717 Rnr.129069.

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net

Bílar til sölu

Hjólbarðar

STAÐGREIÐI BÍLA 0-750 ÞÚS!

Óska eftir að kaupa bíla á allt að 500
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast
lagfæringa helst ekki eldri en ‘05,
skoða allt er með pening og pappíra
klára og get gengið frá kaupum strax,
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Bátar

Varahlutir

SUMARTILBOÐ

RENAULT Kadjar awd. Árgerð 2016,
ekinn 46 Þ.KM, dísel, 6 gírar. TILBOÐ
2.990.000. Rnr.224032. bilinn er á
BILAMARKAÐNU 5671800

EKINN AÐEINS 129Þ.KM!!

TOYOTA HILUX Árgerð 2008, ekinn
aðeins 129þ.km., dísel, sjálfskiptur,
pallhús, glæný dekk og 17” álfelgur,
algjör moli að norðan. Verð
3.890.000. Til sýnis og sölu á Bílalíf
S:562-1717 Rnr.250758.

SUMARTILBOÐ

HONDA Cr-v. Árgerð 2016,
ekinn 45 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur TILBOÐ 3.990.000.
Rnr.109541 Billinn á staðnum á
BILAMARKÐNUM.5671800

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir
og áreiðanlegir. Eigum flestar
stærðir á lager.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

EKINN AÐEINS 139Þ.KM!!

EK. AÐEINS 92 ÞÚS - 100%
LÁN Í BOÐI

Rnr.234037

SUZUKI GRAND VITARA LUXURY
12/2005 ek.92 þús, sjáflskiptur,
leður, dráttarkrókur, heilsársdekk,
sk.18, ásett verð 1290 þús TILBOÐ
990 ÞÚS möguleiki á 100% láni
s.841 8955

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga
www.bilalif.is

PEUGEOT

500-999 þús.

Save the Children á Íslandi

TOYOTA HILUX Árgerð 2008, ekinn
aðeins 139þ.km. dísel, sjálfskiptur,
krókur, palllok. Flott eintak!
Tilboðsverð 3.390.000. Til sýnis og
sölu hjá Bílalíf S:562-1717. Rnr.128222.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

BMW 330E PLUG IN HYBRID

Luxury line, hlaðinn búnaði. Ekinn
13 þkm. 02/16. Tilboð 4,99m. Ásett
5.3m. Tvö sett af felgum. S: 6638981

PEUGEOT

308 109hö

107 Trendy 1.0i

Nýskráður 9/2008, ekinn 138 þús.km.,
dísel, 5 gírar.

Nýskráður 7/2007, ekinn 107 þús.km.,
bensín, 5 gírar.

Tilboð kr. 590.000

Tilboð kr. 590.000

BÍLL DAGSINS

Tilboð dagsins kr.

Honda Stream ES 2.0i-vtec
Nýskráður 2/2005, ekinn 166 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur 5 gírar.

PEUGEOT

490.000

PEUGEOT

207XR 1.4HDi 70hö

307SW

Nýskráður 1/2007, ekinn 204 þús.km.,
dísel, 5 gírar.

Nýskráður 9/2005, ekinn 135 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Tilboð kr. 400.000

Tilboð kr. 450.000

VOLVO

VOLKSWAGEN

PEUGEOT

V40 Station

1007 Dolce sjálfskiptur 1,4

Nýskráður 4/2004, ekinn 165 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 1/2008, ekinn 87 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur 5 gírar.

Tilboð kr. 740.000

Tilboð kr. 390.000

Opnunartími

HONDA

Golf Comfortline 8v

CR-V ES

Nýskráður 9/2003, ekinn 118 þús.km.,
bensín, 5 gírar.

Nýskráður 6/2005, ekinn 255 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Tilboð kr. 390.000

Tilboð kr. 599.000

Tilboðsverð miðast við bein kaup og enga uppítöku, fjölbreytt lánakjör í boði.

Mánudaga - föstudaga
milli kl. 10:00 og 18:00
Opið á laugardögum
milli kl. 12:00 og 16:00
Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is
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Þjónusta

Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur
og stofnun fyrirtækja. Fagleg
vinnubrögð á sanngjörnu verði.
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511
2930.

Pípulagnir

Hreingerningar

SÁ SÍMASPÁ Í
S. 844 6845 / 462 4564

Óskast keypt

Frá kl. 14:00. Spái í spil og bolla.
Leiðb. Geymið auglýsinguna. Er á
facebook: SÁ

Hreingerningar - Bónun Bónleysing Flutningsþrif - Þrif
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir
menn.

Málarar
POPETURSSON/HÚSAMÁLUN

Inni og útimálun - fagmennska
og vönduð vinnubrögð. Fáðu frítt
tilboð og gerðu verðsamanb.
S:8587531

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Keypt
Selt

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Til bygginga

WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

Heilsa

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S:
564-6500

Heimilið

Nudd
TANTRA NUDD

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301
www.tantratemple.is

Barnavörur

Húsnæði

Búslóðaflutningar
PÍPULAGNIR

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 663 5315

Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

Til sölu

Húsnæði óskast
ÓE snyrtilegri íbúð í Rvk meðmæli
og fyrirfr.gr. Reglusamur. Uppl. s.
777 3454

Húsaviðhald

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA. SJ
S Á NÁNAR
Á: VIDUR.IS

Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
parket, útihurðir, ofl. Gæði á
góðu verði. Nýkomnar Eurotec
A2 harðviðarskrúfur. Penofin
harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi
í símum 660 0230 og 561 1122.

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

V GNSTYKKI, KERRUSTYKKI
VA
OG SKIPTITASKA

Verð frá kr. 99.900. Barnið Okkar
Hlíðasmára 4, 201 Kóp. Barnidokkar.is

Skemmtanir

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

LOK Á HEITA POTTA OG
HITAVEITUSKELJAR.
IT
ITAVEITUSKELJAR.

Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

Spádómar
SPÁSÍMINN 908 5666

Stærðir í cm: 200x200, 210x210,
220x220, 235x235, 235x217,
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola
1000 kg jafnarðarþunga af snjó.
Vel einangruð og koma með
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt.
Opnarar til þess að auðvelda opnun
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

Hamraborg 11 • 200 Kópavogur • Sími 554 2166 • www.catalina.is

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Rúnar Þór & Klettar
spila í kvöld frá kl. 00-03

Atvinna

HAPPY HOUR
alla föstudaga
16-19

Langar þig í krefjandi og
skemmtilegt starf ?
Byggingafélagið Dalhús ehf leitar nú
að öflugum verkefnastjóra í
framtíðarstarf.
Hæfniskröfur:
Menntun á sviði húsbyggingafræða
Þekking og reynsla í verkstjórn og
mannaforráðum
Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
Hæfni í mannlegum samskiptum
Vera lausnamiðaður, víðsýnn og
geðprúður
Upplýsingar veitir:
Garðar í síma 8650433 eða á
netfangið gardar@dalhus.is
Dalhús ehf er stöndugt og metnaðarfullt byggingafélag sem
byggir á áratuga reynslu eiganda og helstu stjórnenda.
Við byggjum íbúðir frá grunni og seljum fullbúnar til kaupenda.
Verkefnastjórastarfið er metnaðarfullt, og fjölbreytt starf,
þroskandi og gefandi í senn.
Verkefnastjóri er hluti af stjórnendateymi og nýtur mikils
stuðning þess í starfi.

BYGGINGAFÉLAG

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel
og steikur. www.myranaut.is s. 868
7204

Allir

mnir

velko

Heimilismatur í hádeginu virka daga • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilinn

Námskeið

Létt og skemmtileg spænskunámskeið
Verða haldin í Stórholti 18. Kennarar eru Jakobína Davíðsdóttir og Carmen Nogales.
Gestakennari með fyrirlestur um Spán og spænska menningu eru Kristinn R. Ólafsson.
Meiri áhersla er lögð á tal og minni á málfræði. Námskeiðinu lýkur svo með tapaskvöldi.
Námskeiðin standa í 4 vikur. Boðið er uppá byrjendanámskeið og framhaldsnámskeið.

Byrjendanámskeið
Þriðjudaga og fimmtudaga 10:00 - 11:30
Þriðjudaga og fimmtudaga 17:30 - 19:00
Mánudaga og miðvikudaga 19:15 - 20:45
Framhaldsnámskeið spænska II
Mánudaga og miðvikudaga 13:00 - 14:30
Mánudaga og miðvikudaga 17:30 - 19:00
Námskeiðin hefjast 24. apríl og 25. apríl
Framhaldsnámskeið spænska III
Þriðjudaga og fimmtudaga 13:00 - 14:30 og líkur 18. maí.
Verð á mann 25.500.Framhaldsnámskeið spænska IV
Mánudaga og miðvikudaga 10:00 - 11:30 Upplýsingar í síma 698 5033 eða
Facebook: Spænskuskólinn Háblame

spaenskuskolinnhablame@gmail.com

