Listi yfir þætti Sjónvarps Víkurfrétta 2014
1. þáttur 13.feb 2014: Viðtal við Guðmund Rúnar Lúðvíksson listamann. Sýnt frá þegar Tónlistarskóli
Reykjanesbæjar flutti í framtíðarhúsnæðið í Hljómahöllinni og viðtal tekið við Harald skólastjóra. Sýnt
frá starfsgreinakynningu fyrir grunnskólanema sem haldin var í íþróttahúsinu við Sunnubraut. Fylgst
með snjómokstri flugþjónustudeildar á Keflavíkurflugvelli.
Fyrri hluti: http://www.youtube.com/watch?v=VxAm2Cyq-Mc&list=UUBrRCG2CpWU5B3ocR6QycdQ
Seinni hluti: http://www.youtube.com/watch?v=DkEj6hfCZ-M&list=UUBrRCG2CpWU5B3ocR6QycdQ

2. þáttur 20. feb 2014: Viðtal við aðstandendur Dirty Dancing sýningar í Ásbrú sem var sett upp af Vox
Arena, leiklistarfélagi Fjölbrautaskóla Suðurnesja (FS) og sýnt frá æfingu. Farið í þyrluflug yfir
Reykjanesið. Sýnt frá æfingu leiklistarfélags Keflavíkur í Frumleikhúsinu þar sem Ávaxtakarfan var sett
á svið, viðtal tekið við leikstjóra sýningarinnar. Sýnt frá degi Tónlistarskólanna í Grindavíkurkirkju.
Fyrri hluti: http://www.youtube.com/watch?v=mdyUu878PiI&list=UUBrRCG2CpWU5B3ocR6QycdQ
Seinni hluti: http://www.youtube.com/watch?v=kVA5Phy4bss&list=UUBrRCG2CpWU5B3ocR6QycdQ

3. þáttur 27. feb 2014: Sýnt frá bikarleik í körfubolta þar sem Grindvíkingar unnu titilinn.
Ævintýraleiðsöguskóli Keilis kynntur. Fjallað um loftrýmisgæsluna frá Noregi, Svíþjóð og Finnlandi en
þeirra fólk dvaldi í Reykjanesbæ. Sýnt frá Þemadögum í FS og viðtöl tekin við nemendur og kennara.
Fyrri hluti: http://www.youtube.com/watch?v=z1Wv8MVJZzI&list=UUBrRCG2CpWU5B3ocR6QycdQ
Seinni hluti:
http://www.youtube.com/watch?v=K7aReOkMh18&list=UUBrRCG2CpWU5B3ocR6QycdQ

4. þáttur 6. mars 2014: Sýnt frá Sandgerðishöfn þar sem bátar voru að landa og viðtal tekið við
verkefnisstjóra við höfnina. Litið við á Taekwondo æfingu og viðtal við aðalþjálfara deildarinnar. Sýnt
frá afhendingu útikennslusvæðis Myllubakkaskóla og viðtal við skólastjórann. Nettómótið í körfubolta
heimsótt en það er stærsta körfuboltamót fyrir yngri flokka á landinu. Sýnt frá veitingastaðnum Lava í
Bláa Lóninu þar sem Íslandsstofa hefur verið að markaðssetja íslenska saltfiskinn. Sýnt frá Codland
sem er grindvískt fyrirtæki sem sérhæfir sig í hámarksnýtingu á hráefnum þorsks og var tilnefnt til
menntaverðlauna atvinnulífsins. Sýnt frá öskudegi í Reykjanesbæ.
Fyrri hluti:http://www.youtube.com/watch?v=4mPsFdjeFB4&list=UUBrRCG2CpWU5B3ocR6QycdQ
Seinni hluti: http://www.youtube.com/watch?v=IiAKPtUjiYQ&list=UUBrRCG2CpWU5B3ocR6QycdQ
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5. þáttur 13. mars 2014: Sagt frá komandi menningarviku í Grindavík, tekið viðtal við sviðsstjóra
Grindavíkurbæjar. Einnig sagt frá komandi Safnahelgi á Suðurnesjum. Sýnt frá Íslandsmeistaramóti í
kraftlyftingum í Massa í Njarðvík og tekið viðtal við þjálfarann. Offiseraklúbburinn heimsóttur og
gamla starfsemin rifjuð upp. Viðtal við Fríðu Dís Guðmundsóttur úr hljómsveitinni Klassart. Viðtal við
júdóþjálfara í Vogunum, konu sem er komin 8 mánuði á leið.
Fyrri hluti: http://www.youtube.com/watch?v=X3dQvfOyPzA&list=UUBrRCG2CpWU5B3ocR6QycdQ
Seinni hluti: http://www.youtube.com/watch?v=yt9eLEozjl0&list=UUBrRCG2CpWU5B3ocR6QycdQ

6. þáttur 20. mars 2014: Nýtt hjúkrunarheimili að Nesvöllum heimsótt og sýnt frá opnunarhátíð þess,
viðtal við heilbrigðisráðherra og fleiri. Sýnt frá pottastemningunni í sundlauginni í Grindavík og viðtöl
við bæjarfulltrúa og þingmann frá svæðinu. Sýnt frá kynningu nýs búnings knattspyrnuliðs Keflavíkur í
Landsbankanum og viðtöl tekin. Sýnt frá forvarnardegi lögreglunnar, slökkviliðs, Tryggingafélagsins,
FS og Reykjanesbæjar.
Fyrri hluti: http://www.youtube.com/watch?v=K6BX_fAkjVU&list=UUBrRCG2CpWU5B3ocR6QycdQ
Seinni hluti: http://www.youtube.com/watch?v=JJeeEo_-NwA&list=UUBrRCG2CpWU5B3ocR6QycdQ

7. þáttur 27. mars 2014: Málefni aldraðra tekin fyrir. Viðtal við framkvæmdarstjóra Dvalarheimila
Suðurnesja. Umfjöllun um háskólabrú Keilis. Atriði frá stórtónleikum í menningaviku í Grindavík.
Fyrri hluti: http://www.youtube.com/watch?v=xKrrNiOSnT4&list=UUBrRCG2CpWU5B3ocR6QycdQ
Seinni hluti:
http://www.youtube.com/watch?v=7tQM1ozcEX0&list=UUBrRCG2CpWU5B3ocR6QycdQ

8. þáttur 3. apríl 2014: Flugstöðin tekin fyrir. Viðtal við aðstoðarframkvæmdastjóra FLE um fjölgun
ferðamanna, viðskiptastjóra FLE um breytingar á brottfararsal og verkefnisstjóra farangurskerfa um
breytingar á farangurskerfi. Einnig viðtal við framkvæmdastjóra Icelandair um nýjar flugleiðir ofl.
Umfjöllun um Grindavíkurdeild Rauða Krossins.
Fyrri hluti: http://www.youtube.com/watch?v=v88qy3TP55Y&list=UUBrRCG2CpWU5B3ocR6QycdQ
Seinni hluti: http://www.youtube.com/watch?v=hqB2ono0tY0&list=UUBrRCG2CpWU5B3ocR6QycdQ

9. þáttur 10. apríl 2014: Umfjöllun um Hljómahöllina, opnunarhátíðina og viðtöl við fjölda manns frá
hátíðinni, ma. við framkvæmdastjórann, bæjarstjóra, tónlistarmenn ofl.
Fyrri hluti: http://www.youtube.com/watch?v=-I7rM1Wdt5U&list=UUBrRCG2CpWU5B3ocR6QycdQ
Seinni hluti:
http://www.youtube.com/watch?v=gWeK_zUCHb4&list=UUBrRCG2CpWU5B3ocR6QycdQ
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10. þáttur 17 . apríl 2014: Umfjöllun um hátíðarhöld í tengslum við 40 ára afmæli Grindavíkurbæjar.
Sýnt frá tónleikum, kaffihúsinu Bryggjunni, rætt við bæjarfulltrúa, forseta Íslands, bæjarstjórann.
Fyrri hluti: http://www.youtube.com/watch?v=sCqWMvmcY4c&list=UUBrRCG2CpWU5B3ocR6QycdQ
Seinni hluti: http://www.youtube.com/watch?v=_tA3lIZam98&list=UUBrRCG2CpWU5B3ocR6QycdQ

11. þáttur 1. maí 2014: Brot af því besta þáttur.
Fyrri hluti: http://www.youtube.com/watch?v=vna2JMVLmFE&list=UUBrRCG2CpWU5B3ocR6QycdQ
Seinni hluti:
http://www.youtube.com/watch?v=3qzvwDSUaLQ&list=UUBrRCG2CpWU5B3ocR6QycdQ

12. þáttur 8. maí 2014: Sýnt frá Ungmennagarðinum við 88húsið í Rnbæ og viðtal við
forstöðumanninn. Fjallað um List án Landamæra og sýnt frá tónleikum. Umfjöllun um
þríþrautafélagið 3N. Umfjöllun og viðtöl í tengslum við spjaldtölvuvæðingu grunnskólanna í Rnbæ.
Sýnt frá vortónleikum Kvennakórs Suðurnesja.
Allur þátturinn:
http://www.youtube.com/watch?v=uQC9r5zx7lA&list=UUBrRCG2CpWU5B3ocR6QycdQ
13. þáttur 15. maí 2014: Umfjöllun um Auðlindagarðinn á Reykjanesi, viðtal við forstjóra og
aðstoðarforstjóra HS Orku.
Fyrri hluti: http://www.youtube.com/watch?v=Z7A2DadqGgU&list=UUBrRCG2CpWU5B3ocR6QycdQ
Seinni hluti: http://www.youtube.com/watch?v=TJcnr7WhoUg&list=UUBrRCG2CpWU5B3ocR6QycdQ

14. þáttur 22.maí 2014: Umfjöllun um sveitastjórnakosningar í Reykjanesbæ, viðtöl við oddvita
flokkanna sem buðu fram í bænum. Sýnt frá heimkomuhátíð Skólahreystikrakkanna í Heiðarskóla.
Allur þátturinn:
http://www.youtube.com/watch?v=fSRigCT5R4E&list=UUBrRCG2CpWU5B3ocR6QycdQ

15. þáttur 29. maí. Umfjöllun um sveitarstjórnarkosningar og fleira.

16. þáttur 5. júní 2014: Viðtal við safnstjóra Byggðasafns Reykjanesbæjar um endurbætur
Bryggjuhússins í Duus-húsum. Umfjöllun um Þekkingarsetur Suðurnesja í Sandgerði. Heimsókn í
Grindavík og sýnt frá Sjóaranum síkáta. Rýnt í niðurstöður sveitastjórnakosninga á Suðurnesjum og
viðtal við oddvita flokka í nýjum meirihluta í Reykjanesbæ.
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Fyrri hluti: http://www.youtube.com/watch?v=el8Zcazyu0g&list=UUBrRCG2CpWU5B3ocR6QycdQ
Seinni hluti: http://www.youtube.com/watch?v=fSRigCT5R4E&list=UUBrRCG2CpWU5B3ocR6QycdQ

17. þáttur 12. júní 2014: Umfjöllun um Reykjanesgönguferðir í umsjón Rannveigar Garðarsdóttur og
sýnt frá gönguferð sem 130 manns fóru í. Sýnt frá lokahófi Íþróttafélags fatlaðra á Suðurnesjum.
Umfjöllun um akstursíþróttir á Suðurnesjum, sýnt frá rallý-móti og viðtal við keppendur.
Allur þátturinn:
http://www.youtube.com/watch?v=EKs_UhRh4ME&list=UUBrRCG2CpWU5B3ocR6QycdQ

18. þáttur 19. júní 2014: Aldursflokkamót Íslands í sundi fór fram í Reykjanesbæ, viðtöl og sýnt frá
móti. Umfjöllun um hönnunarklasann Maris sem Atvinnuþróunarfélag Suðurnesja styrkir. Umfjöllun
um Kvennamótið, sýnt frá því og viðtal. Umfjöllun um Víkingaheima, viðtal við forstöðumanninn. Eftir
kosninga-umfjöllun: Viðtal við Árna Sigfússon bæjarstjóra á tímamótum eftir kosningaósigur. Viðtal
við nýjan forseta bæjarstjórnar.
Allur þátturinn:
http://www.youtube.com/watch?v=n2FswNumZFY&list=UUBrRCG2CpWU5B3ocR6QycdQ

19. þáttur 26. júní 2014: Nánari umfjöllun um Duus-húsin í Reykjanesbæ, viðtal við forstöðumann
Duus-húsa. Sýnt frá útskrift Keilis og viðtal við dúx ævintýraleiðsögudeildar. Sýnt frá fimleikastelpum í
áheitasöfnun fyrir mót erlendis. Viðtal við hestafjölskyldu sem er á leiðinni á Landsmót hestamanna.
Viðtal við Ragnheiði Söru Sigmundsdóttur, hraustustu konu Íslands, landsliðskonu í ólympískum
lyftingum sem sigraði sterkt alþjóðlegt mót í Cross Fit, sýnt frá æfingu. Sýnt frá útgáfutónleikum
Klassart í Sandgerði.
Allur þátturinn:
http://www.youtube.com/watch?v=wqe0Qu2RQfA&list=UUBrRCG2CpWU5B3ocR6QycdQ

20. þáttur 3. júlí 2014: Heimsókn í Garðinn og umfjöllun um vitana tvo á Garðskaga með viðtali við
upphafsmann byggðasafnsins í Garði. Sýnt frá Sólseturshátíð í Garðinum og viðtöl tekin við m.a.
bæjarstjóra, fulltrúa bæjarstjórnar og þingmann frá bænum.
Allur þátturinn:
http://www.youtube.com/watch?v=D3op5h73GDo&list=UUBrRCG2CpWU5B3ocR6QycdQ

21. þáttur 10. júlí 2014: Umfjöllun um ferðaþjónustuna á Suðurnesjum. Viðtal við verkefnastjóra hjá
Markaðsstofu Reykjaness, viðtal við verkefnastjóra hjá Heklunni um Jarðvang. Golf á milli heimsálfa.
Fjallað um Kirkjuvogskirkju í Höfnum. Viðtal við gestgjafa í Bláa Lóninu.
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Allur þátturinn:
http://www.youtube.com/watch?v=xbMhg2UPGIc&list=UUBrRCG2CpWU5B3ocR6QycdQ

22. þáttur 18. júlí: Tónlistarlífið á Suðurnesjunum. Viðtal við hljómsveitina Hjálma í tilefni 10 ára
hljómsveitarafmæli. Umfjöllun um ATP tónlistarhátíðina.
Allur þátturinn:
http://www.youtube.com/watch?v=l29oJyADnjY&list=UUBrRCG2CpWU5B3ocR6QycdQ
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