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Seismiskt skip
úr Houston
á Havnina
Sunnumorgumn kemur
amcrikanska scismiska
kannmgarskipið Pairitk
E. Haggeriy á Havnina
og fer lað at stcðga hcr i
■inar 2-3 dagar. Hetta er
fyrstu ferð, at eitt slíkl
skip vitjar foroyska havn.
Endamálið við vnjanini er
at vísa áhugaðum føroymgum, hvussu ciu slíkt
skip er úlgjørt og hvussu
tað arbeiðir við scismiskum kanningum.
Talan er um eina ikki
almcnna vitjan og hevur
hon sjálvandi samband við
ta nógva prátið um at leita
eftir olju og gassi í føroysku undugrundim.
í einum líðindasknvi í
sambandi við vitjanina
sigur fclagtð "Faroe Offshore Intcmational' frá, at
cndamálið við vitjanini er
at vísa og útbúgva bæði
næmingar og onnur, sum

hava áhuga tyri framtiðar
scismiskum arhciði i For
oyum, hvat hetta arbeiðið
fevnir um og hvussu tað
verður gjørt.

tyrnokur kunnu vera við i
tí arbeiðinum, sum hoynr
til lann seismiska partin
av kanninguin í sambamh
við
c in a
kom andt
oljuvinnu.

Skulanæmingar viđ
Ætlanm er at fara ein tur
við skipinum og har vísa
fram útgerðina Næmingar
írá teknisku skúlunum,
maskinskúlum. sjómans
skúla og handilsskúlum
fáa høvi at vcra við
skipinum umframt onnur
áhugað.
Dánial Poulsen frá
Faroe Offshore Intemati
onal, sum hevur tikið stig
til hesa vitjan sigur, at
endamáliðcr sjálvandi eisini at geva føroyingum
eina fatan av, hvat seismiskt arbeiði er og ber í
sær og at biru upp undir
áhugan og eisini tjakið
um. hvussu føroyskar

—

Verið her aður
Iað er stóra amerikanska
fclagið Halliburton Geo
physical Services
ið
eigur sktpið Felagið
hevur bústað í oljuby num
Housion t USA og virkar
annars kring allan heimirt
Skipið. sum kentur á
Havntna tíðliga sunnu
morgunm, hevur gjørt
seism iskar kannm gar
nógva staðm í heiminum.
nten tað er ikki ókent
heldur um okkara leiðir.
Tað var nevniliga hetta
skipið, sum í IÚ92 gjørdt
n ak rar
s e is m is k a r
kanntngar á føroyskum
øki fyri franska felagið

Her siggja vit fvrrverandi F
kanrungar
I.
>utl Oil Nlarinc
l rshuð av hcsum kanri
ingum er um at vera klart
F.ndamalið við kanning
unum i fjør var at sam
anhera løgint føroysku
ntcgin Hetlandsrennuna

við te> bretsku megin
rennuna sum eru kanruð
og har menn vita. ai olja
fiast í storum mvdum
Ætlanin cr at seismiska
skipið skal vcra i
Førovum i tveir dagar.

mcn er viiski um tað stt
vcrður tað her i triggjar
dagar
I mboðið h|á Hallibur
lon i Førovum er Sinvnl
Line
jan

U n g d ó m s k o n s e r tir í S jó n le ik a r h ú s in u m í m ai:

011 popporkestrini
til Havnar at spæ la
4 ella 5 leygardagar i mai rnanad fra kl. 19-22 sleppa pnppor
kestur úr ollum Føroyum at royna seg a fxilli i Sjnnleikarhúsin um

Spurmsngurin um eismiskar kannmgar eru nógv frammt t Fornyum í hesum dogum
Sunnudagin vitjar eilt av teimum besl úlgiordu seismisku Lipunum í heiminum
Havmna. Harumframt er ein av teimum kendastu serfrøSingunum í seismtskum
sannmgum. Judy \e is h u .itjan i F er vum iler .i . ar h n á / íStndaDlaAnum
Sosialinum saman við Claus Reistrup -rj Lands>kulaf\risitingtni. /Vv hava etna
okallafia luftkanon. sum verður brukt ui a; ^kuáu setsmiki ,t ' Mvndkalmar

Havnar
Sjónlcikartelae
fylti 75 árhin 10. febr. íár. 1
hesum samhandi hevur
Siónlcikartiúsið havi nógv
ar vitjamrav ymiskum slagi
bæði av sjónleiki og %vðrum.
og er æilunin at halda fram.
L'ngdomakonserumar i
mai mánað eru somuleiðis
ein liður í íøðingardags
haldtnum hjá felagnum.
Ætlamn er at gcv a ungum
og cisini ópallroyndum orkesrum høvi ul at royna scg
á palli. Fclagið hevur olta
tonleikarar og tónieikabtílkar við í sjónlcikunum.
og er vitandi um, at ruvgvir
lónleikabt'dkar hava lítlar
møguleikar ul ai royna seg á
palli og lil at hava áhoy rar
ar. Scra umráðandi cr at
hava áhoyrarar, skal ein
btdkur koa víðan við sínum
tónlciki og gerast keruiur
millurn fólk.
Bólkamir skulu tekna seg
í Sjónleikarhúsinum >í
norðara endai mánadagtn
og t> svlagin hin S. og 6. april
kl 13-lb. Eismi ber ul at
ringja á tlf 11132. Har
verður fólk. sum kann
ereiða narn >ra. um ivktirt

erógreilL

Tá liðugt er al tekna lut*>ku. verða skráimar lagdar
■>g tara at vísa. hvørji orcestur tara at spæla tcy ym•sku leygarkvøldmi. Konserurnar verðatanærri om

ar í bUtðum og útvarpi
Bileilprisurin ni konscrtimar sum varauml. 3 tímar
verður emans 5<) kr
Høvi verður at ke>pj

