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Ragnheiður Vignisdóttir hefur 
haldið utan um barnastarf 
safnsins undanfarin tvö ár. 

„Síðastliðna mánuði hefur safnið 
verið að móta ákveðna framtíðar-
sýn fyrir skipulagt barnastarf í 
Listasafni Íslands og felst hún 
meðal annars í því að starfið fái 
sérstakt nafn og lógó,“ segir Ragn-
heiður. „Öll starfsemi sem tengist 
börnum, viðburðir, smiðjur og 
fræðsla verður römmuð inn undir 
sama nafninu og merkinu, Krakka-
klúbburinn Krummi. Þannig viljum 
við lyfta barna- og fjölskyldustarf-
inu í Listasafni Íslands á ákveðinn 
gæðastall þar sem fólk gengur að 
fjölbreyttri og vandaðri starfsemi.“

Hún segir að starfsemi klúbbsins 
verði einkum um helgar. „Krummi 
mun standa fyrir fjölbreyttri dag-
skrá í hverjum mánuði þar sem 
börnum er boðið að fræðast um 
listaverkin í safneign Listasafns-
ins, skapa listaverk og leika sér í 
nærandi umhverfi. Tenging við sýn-

ingar og starfsemi safnsins er ávallt 
höfð að leiðarljósi við dagskrárgerð 
Krakkaklúbbsins Krumma. Dagskrá 
verður gefin út tvisvar sinnum á 
ári og viðburðir verða endurteknir 
tvisvar sinnum í sama mánuði, 
bæði þannig að fleiri komist að og 
líka til þess að nýta vel þá þekkingu 
og undirbúningsvinnu sem liggur 
að baki hverjum viðburði.“

Ragnheiður segir markmið 
klúbbsins vera fjölbreytt. „Með 
þessu erum við að vonast til þess 
að festa í sessi það skemmtilega 
barna- og fjölskyldustarf sem hefur 
verið unnið í Listasafni Íslands. 
Starfið hefur verið mjög vel sótt 
og mikill áhugi hjá fjölskyldum 
að koma á safnið.  Við vonum að 
Krakkaklúbburinn Krummi verði 
fastur liður í huga foreldra og barna 
og verði því starfandi til lengri tíma. 
Með því vonum við að safnið verði 
virkur þátttakandi í barnamenn-
ingu á Íslandi.“ Meðal þess sem 
verður á dagskránni hjá Krumma 
á haustmánuðum er viðburðurinn 
Dýr, furðuverur og spúandi eldfjöll 
í tengslum við sýninguna Véfréttir – 
Karl Einarsson Dunganon og einnig 
verður kennsla í skrift á skinn 

með fjaðrapenna og jurtableki í 
nóvember. Það skal tekið fram að 
klúbburinn er þátttakendum að 
kostnaðarlausu.

Þá er með stofnun krakkaklúbbs-
ins enn fremur verið að heiðra 
minningu Ásgerðar Búadóttur 
myndlistarmanns. „Með stofnun 
krakkaklúbbsins vill Listasafn 
Íslands heiðra Ásgerði Búadóttur 
myndlistarmann með því að nota 
klippimyndir úr barnabókinni 
Rauði hatturinn og Krummi eftir 
Ásgerði sem innblástur og merki 
barnastarfsins. Þess verður ávallt 
getið í útgefnum kynningarbækl-
ingi hvaðan nafnið og lógóið sé 
komið, en safnið hefur fengið leyfi 
frá höfundaréttarhöfum til þess að 
nota myndirnar.“

Formleg opnun klúbbsins er á 
Menningarnótt, 18. ágúst, kl. tvö en 
þá munu börn úr barnakór Ísaks-
skóla flytja lög um krumma undir 
yfirskriftinni Krummi krunkar 
í Listasafni Íslands undir stjórn 
Sunnu Karenar Einarsdóttur.

Ragnheiður Vignisdóttir er verkefnastjóri Krakkaklúbbsins Krumma en starfsemi klúbbsins hefst í Listasafni Íslands á Menningarnótt. MYND/ÞÓRSTEINN

Allar nánari upplýsingar um Krakka-
klúbbinn Krumma má finna á 
listasafn.is.

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Krakkaklúbburinn 
Krummi  
tekur til starfa

Listasafn Íslands 
hefur lengi verið 
með virkt barna-
starf þar sem við-
burðir eru skipu-
lagðir í tengslum 
við sýningar safns-
ins. Nú hefur verið 
ákveðið að stofna 
krakkaklúbb til að 
efla barnastarfið 
og auðvelda fjöl-
skyldum að skipu-
leggja sig í kringum 
það.
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Sérvalið fyrir íslenskar aðstæður. 
Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is 
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Bílar 
Farartæki

Suzuki mótorhjól Komdu og kíktu 
við í sýningarsal Suzuki. Ýmislegt 
spennandi til, sjón er sögu ríkari.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Bátar

HEIMAVÍK
Flotnet, sökknet, reynsla þekking 
gæði Heimavík. S. 892 8655 www.
heimavik.is

 Fellihýsi

FLOTT FELLIHÝSI
Fleetwood Americana Santa 
Fe árgerð 2007, með fortjaldi, 
markhýsu, tv og fl. Verð 890þús eða 
tilboð. Uppl. í s. 663 3313

 Varahlutir

 Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

Þjónusta

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Garðyrkja

Almenn garðvinna, sláttur, 
klippingar og ofl. Halldór 
garðyrkjumaður. S: 698 1215

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

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta. 
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða 
olafur@retta.is.

 Húsaviðhald

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

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Tek að mér allt alm. viðhald 
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & 
parketlagnir og trésmíði. S. 616 
1569

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan opið mán-fös 10-18

Til afgreiðslu
 og reynsluakið

*Yaris 1,0 beinsín beinskiptir nýr bíll árgerð 2018

Bluetooth           Hiti í sætum           Akreinavari       

Árekstrarvari          USB og Aux tengi
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Bílar í ábyrgð – Skoðum með uppítöku á öllum tegundum bifreiða

Fyrir aðeins 

99 þúsund kr.

aukalega færð 

þú 15“ álfelgur 

og filmaðar 

rúður.

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar


