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Töfrar eiga sér stað í Hörpu 
rétt áður en flugeldar skreyta 
himinhvolf á Menningarnótt.

„Í orðsins fyllstu merkingu munu 
gestir Menningarnætur sjá Hörpu 
í nýju ljósi þegar glerhjúpur henn-
ar hlýtur loks sína uppljómuðu 
litadýrð, og víst að sama andar-
tak verður eftirminnilegt um 
langa hríð,“ segir Steinunn Birna 
Ragnars dóttir, tónlistarstjóri 
Hörpu, um hápunkt þess þegar 
Harpa verður formlega vígð á 
Menningarnótt og ljós í glerhjúp 
Ólafs Elíassonar verða tendruð, en 
þá fá gestir að sjá fullskapað lista-
verkið í fyrsta sinn.

„Hjúpurinn er hugsaður sem 
samspil borgarljósa og ljósaskil-
yrða landsins, sem eru einstök. 
Hann hefur oft notið sín fagurlega 
í kvöldsólinni í sumar þegar gyllt 
litbrigði hafa dansað í gluggunum 
og hjúpurinn með óendanlegan 
breytileika,“ segir Steinunn Birna, 
en það er suður veggur Hörpu, sá 
sem snýr að borginni, sem verð-
ur tendraður undir leynilegu, sér-
völdu tónlistaratriði listamannsins 
Ólafs Elíassonar.

„Töfrarnir gerast strax eftir 
að kvöldtónleikum Rásar 2 lýkur 

á stóra sviðinu við Arnarhól upp 
úr hálfellefu og því mikilvægt að 
hafa ekki augun af Hörpu svo fólk 
missi ekki af andartakinu þegar 
við blasir ólýsanlegt og lýrískt 
sjónarspil. Slökkt verður á götu-
ljósum á meðan og svo líða nokkr-
ar mínútur þar til flugeldar lýsa 
upp himininn, því viðstaddir þurfa 
smástund til að jafna sig á þess-
um stórbrotnu, sjónrænu hátíða-

höldum,“ útskýrir Steinunn Birna.
Veðurspá fyrir Menningarnótt 

er góð, enda lagði starfsfólk Hörpu 
inn gott orð hjá máttarvöldunum 
til þessa einstaka viðburðar.

„Það er sennilega einstakt í 
sögu svona bygginga að húsið 
sjálft sé glerlistaverk. Í því felst 
sérstaða Hörpu og listrænt gildi, 
ásamt einu af hennar miklu sókn-
arfærum. Að vígslu lokinni tekur 
við veruleikinn að stýra húsinu 
farsællega til framtíðar og allt 
bendir til þess að það eigi eftir að 
ganga að óskum, því aðsókn og eft-
irspurn sýna þörfina á langþráðu 
menningar- og mannlífshúsi,“ 
segir Steinunn Birna sem bíður 
spennt eftir komandi ljósadýrð í 
gluggum Hörpu.

„Eftirvæntinguna tengir maður 
bara við bernskuna og jólin, sem 
er besta eftirvænting sem til er. 
Því trúi ég að þjóðin muni upp-
lifa hálfgildings jólastemningu 
á Menningarnótt í ár,“ segir hún 
hlæjandi.

Í anda Menningarnætur er 
allt ókeypis í Hörpu á laugar-
dag. Inni og á útisviði verður fjöl-
breytt tónleikaveisla og kínversk 
loftfimleika sýning allan daginn. 
Nánari dagskrá má finna á www.
harpa.is. - þlg

Jólastund við Hörpu

Steinunn Birna Ragnarsdóttir, tónlistar-
stjóri Hörpu, hlakkar til að taka á móti 
gestum í opna og fjölbreytta viðburði 
hússins á Menningarnótt.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Harpa mun skína í sinni fegurstu mynd á Menningarnótt þegar ljós kvikna loks í glerhjúp hennar. MYND/NIC LEHOUX

● SJÓFERÐIR OG FRÍTT Í STRÆTÓ  Miðborgin verður meira og 
minna lokuð fyrir bílaumferð á Menningarnótt. Fjölmörg bílastæði eru í 
jaðri hátíðarsvæðisins og fjölmörg bílastæðahús opin. Sektað verður fyrir 
stöðubrot eins og gert hefur verið á fjölmennum viðburðum í sumar. 

Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa því ákveðið að bjóða frítt í 
strætó á Menningarnótt. Um 80.000 farþegar tóku strætó á Menningar-
nótt í fyrra, sem er með því mesta sem almenningssamgöngur á höfuð-
borgarsvæðinu hafa flutt á einum degi frá upphafi. 

Sérferðir munu einnig bjóða upp á siglingar frá Sundahöfn og að 
Hörpu þetta kvöld fyrir þá sem vilja sleppa við umferðarteppu á Sæ-
braut. Ferðirnar eru farnar frá klukkan 19 til miðnættis. Farið er á heila 
tímanum frá Sundahöfn og hálfa tímanum 
frá Hörpu. Fólk verður flutt á 
bátnum Rósinni sem tekur 72 
farþega í einu og er sannkallað 
lúxusskip.  Síðustu tvær 
ferðir kvöldsins, klukkan 
23.30 og 24, eru farnar frá 
Hörpu til að flytja gesti úr 
miðbænum eftir flugeldasýn-
inguna. Ferðin kostar 1.000 
krónur fyrir fullorðna, 500 fyrir 
börn en ókeypis fyrir börn 
undir 7 ára aldri.

Sérferðir bjóða upp á siglingu milli Sundahafnar og Hörpunnar.

Sinfóníuhljómsveit Íslands tekur nú 
í fyrsta sinn þátt í Menningarnótt 
og býður fólki á tvenna tónleika á 
vígsludegi Hörpu, klukkan 14 og 17. 
Frítt er inn og allir eru velkomn-
ir meðan húsrúm leyfir en 1.600 
manns komast inn í Eldborgar-
salinn í einu. Margrét Ragnars-
dóttir, markaðs- og kynningarstjóri 
Sinfóníunnar, lýsir efnisskránni. 

„Fyrri tónleikarnir, klukkan 
14 eru fyrir börn og fjölskyldur 
þeirra. Þeir fjalla um ævintýrið 
um Maxímús Músíkús sem villist 
óvart á æfingu hjá sinfóníuhljóm-
sveit í glænýju tónlistarhúsi. Þarna 
hljómar tónlist úr ýmsum áttum, 
Hátíðargjall eftir Aaron Copl-
and, Bolero eftir Maurice Ravel 
og Á Sprengisandi eftir Sigvalda 
Kaldalóns. Valur Freyr Einarsson 
er sögumaður og hljómsveitarstjóri 
er Bernharður Wilkinsson.“ 

Tónleikarnir klukkan 17 kallast 
Klassík fyrir alla. „Það eru flott-
ir tónleikar með blandaðri dag-
skrá, aðgengileg klassísk verk,“ 
segir Margrét og nefnir flautu-
konsert eftir Mozart og þrjú lífleg 
hljómsveitarverk eftir Tsjajkovs-
kíj, Prokofiev og Glinka. Einleik-
ari er Stefán Ragnar Höskuldsson 

en hann hefur verið flautu leikari 
við hljómsveit Metropolitan-
óperunnar í New York frá árinu 
2004. Hljómsveitarstjóri er Bern-
harður Wilkinsson. 

Margrét segir miðasöluna opn-
aða tveimur tímum fyrir tónleikana 
og telur afgreiðslu miða eiga að 
geta gengið hratt fyrir sig.  - gun

Sinfónían með í fyrsta sinn

Sinfóníuhljómsveitin býður upp á tvenna tónleika í Eldborgarsal Hörpu.

TOURS
SPECIAL

2:1
gegn framvísun 
auglýsingar.

HVALA-
SKOÐUN

Alla daga

kl. 18:00

3 ferðirdaglega
Nánar á serferdir.is

Þú getur grillað um
borð eða tekið 
veiðina með heim

Fullt verð 9000, 
nú aðeins 4500.

S EIJÓSTANGVE ÐI

Bókanir á info@serferdir.is 
eða í síma 892 0099. 
www.facebook.com/specialtoursiceland

Ógleymanlegt ævintýri á einum 
glæsilegasta farþegabát landsins!

Fullt verð 7500, nú aðeins 3750
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Frændur okkar Færeyingar halda 
árlega sína menningarnótt og nú 
ætla þeir að leggja sitt af mörkum 
til hinnar íslensku Menningar-
nætur.

„Þetta eru ekkert ólíkar menn-
ingarnætur, nema að sú íslenska 
er stærri,“ segir Jónas Þór Næs 
á sendiskrifstofu Færeyja. „Við 
tókum einnig þátt í fyrra en 
það var að eigin frumkvæði. Nú 
tökum við formlega þátt í sam-
vinnu við Reykjavíkurborg.“ Það 
er óhætt að segja að framlag Fær-
eyinganna lífgi upp á Menningar-
nóttina enda eru þeir miklir 
menningarunnendur. 

„Við ætlum að bjóða fólki að 
koma  á ræðismannsskrifstofuna 
okkar, í Austurstræti 12, en þar 
verður færeyskur matur á borð-
um og drykkir, upplestur og söng-
ur. Við erum mjög stolt af fær-

eyskri myndlistarsýningu sem 
verður í Hörpu en þar verða sýnd 
verk Elinborgar Lützen. Borgar-
stjóri Þórshafnar, Heðin Morten-
sen, mun opna sýninguna klukkan 
15 og einnig mun tónlistarmaður-
inn Teitur Lassen, spila þar kl. 18. 
Þá spilar Guðríð Hansdóttir bæði 
á ræðismannsskrifstofunni kl. 16 
og á Óðinstorgi, en á Óðinstorgi 
verður hljómsveit með henni og 
byrja þeir tónleikar kl. 17.30. Rit-
höfundarnir Hanus Kamban og 
Sólrun Michelsen munu lesa úr 
sínum verkum á ræðismanns-
skrifstofunni kl. 14.30 og á Óðins-
torgi kl. 17.“

Íslendingum á án efa eftir að 
líka það að komast í kynni við 
nýtt færeyskt listafólk en áður 
hafa slegið hér í gegn söngvar-
arnir Eivör Pálsdóttir og Jógvan 
Hansen.

Færeyingar bjóða í bæinn

Jónas Næs og  Elsba Dánjalsdóttir á fær-
eysku sendiskrifstofunni.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

● PERSÓNULEG DAGSKRÁ  Á vefsíðunni menningarnott.is er 
boðið upp á nýtt dagskrárkerfi sem leyfir fólki að finna og merkja við 
áhugaverða atburði á mjög einfaldan og skilvirkan hátt. Með því að 
smella á „Skoða dagskrá“, er hægt að velja atburði með því að „Bæta við“ 
og sjá svo persónulega dagskrá með því að smella á „Mínir atburðir“. 

Síðan er mjög aðgengileg og auðvelt að hafa uppi á þeim dagskrár-
liðum sem henta. Bæði er hægt að nota leitarvélina en einnig má velja 
viðburði eftir flokkum og tímasetningum. Dagskrá Menningarnætur er 
einnig hægt að fá í símann en hún er fáanleg fyrir Apple og Android tæki 
í gegnum hugbúnað sem hlaða má niður ókeypis í gegnum viðkomandi 
netverslun (Apple App Store og Android Market).

Haldið verður upp á 25 
ára systrasamstarf á 
Menningarnótt.

Systurborgirnar Reykjavík og 
Seattle halda upp á 25 ára systra-
samstarf sitt á Menningarnótt. 
Seattle, sem er á vesturströnd 
Bandaríkjanna, er gestasveitar-
félag Menningarnætur í ár. „Við 
í bandaríska sendiráðinu erum 
mjög ánægð með að Reykjavík 
valdi Seattle sem gestasveitar-
félag á Menningarnótt,“ segir Luis 
E. Arreaga, sendiherra Bandaríkj-
anna á Íslandi. „Seattle er eins og 
Reykjavík, lifandi borg sem stend-
ur við sjóinn, og hefur sterk tengsl 
við umhverfi sitt, á menningar-
legar hefðir og stundar alþjóðleg 
viðskipti í vaxandi mæli,“ upp lýsir 
Arreaga.

Í tilefni af 25 ára afmæli systra-
samstarfsins býður Reykja-
vík Seattle að ganga í bæinn og 

Tjarnar salur 
Ráðhúss Reykja-
víkur mun fyll-
ast  af fjöl -
breyttu lista-
lífi frá Seattle 
frá klukkan 14 
og fram á kvöld. 
Stefnt er að því 
að dagskránni 
ljúki klukkan 23.

„Á Menningarnótt verða ýmsir 
spennandi viðburðir frá Seattle, 
þökk sé öllum þeim félagasamtök-
um sem unnu að verkefninu,“ segir 
Arreaga og nefnir nokkur sem 
dæmi: „Það voru til dæmis Reykja-
víkurborg, „Seattle-Reykjavík 
Sister Cities Association“, Banda-
ríska sendiráðið og fjöldi einka-
fyrirtækja, meðal annars einn 
helsti stuðningsaðili okkar, banda-
ríska flugfélagið Delta,“ segir Ar-
reaga.

Dagskráin í Tjarnarsal Ráð-
hússins verður fjölbreytt. 

Quileute-indíánar, eins og þeir 
nefnast, frá vesturhluta Wash-
ington-ríkis, munu segja sögur og 
stíga frumbyggja- og trúardansa. 
Ljósmyndarinn Bill Stafford, sem 
ferðast hefur víða um heim með 
myndavélina, mun sýna verk sín. 
Boðið verður upp á brúðusýningar 
og brúðugerðarsmiðju fyrir börn-
in, vínkynning verður frá Chateau 
Ste. Michelle og Starbucks býður 
upp á kaffisopa.

Tónlistin verður einnig í há-
vegum höfð í Ráðhúsinu. Tón-
listarmaðurinn Bob Culbertson 
mun flytja djass- og blúskennda 
tónlist á svokallaða Chapmanns-
fjöl. Hljóðfærið var fundið upp 
af Emmet Chapman og er eins 
og fjöl í laginu. Það er tíu til tólf 
strengja og inniheldur bæði eigin-
leika bassa og gítars. Hin unga og 
efnilega hljómsveit Tomten stígur 
á stokk. Lokaatriðið á aðalsviðinu 
verður svo rokkhljómsveitin White 
Sox All-Star. -  mmf

Systurborgirnar 
Reykjavík og Seattle

Sex fulltrúar indíánaflokksins Quileute munu segja sögur og stíga frumbyggja- og trúardansa. 

Luis E. Arreaga, 
sendiherra Banda-
ríkjanna.

Stíll - Laugavegi 58, 101 Reykjavík  sími: 551 4884 - www.stillfashion.is

Haustvörur
streyma inn

Njóttu þess 
að koma!

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

Þú færð Fréttablaðið 
á kostnaðarverði á 120 stöðum 
um land allt. Nánari upplýsingar 
á visir.is/dreifingeifing

ari upplýsingar 



14:00  
Jón Gnarr borgarstjóri og Luis E. Arreaga sendiherra 
Bandaríkjanna setja Seattle dagskrána í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.

14.10 
Quileute-indíánar blessa viðburðinn. 

14:15 
Frumbyggjar Ameríku — Quileute indíánar stíga úlfadans, 
segja sögur og miðla af þekkingu ættbálks síns.

14:45 
 bjóða yngstu gestunum í 

brúðuleikhús.

15:30 
Bob Culbertson, einn virtasti Chapman Stick 

16:00 
Frumbyggjar Ameríku — Quileute indíánar stíga úlfadans, 
segja sögur og miðla af þekkingu ættbálks síns.

16:30
 bjóða yngstu gestunum í 

brúðuleikhús.

17:00
Bob Culbertson, einn virtasti Chapman Stick 

17:30
Frumbyggjar Ameríku — Quileute indíánar stíga úlfadans, 
segja sögur og miðla af þekkingu ættbálks síns.

18:00
Tomten — Ung og efnileg popphljómsveit frá 
tónlistarborginni Seattle stígur á stokk.

20:30
Bob Culbertson, einn virtasti Chapman Stick 

21:00
Tomten — Ung og efnileg popphljómsveit frá 
tónlistarborginni Seattle stígur á stokk.

Sýningarsalur opinn frá 14:00 – 22:00
 gefur blöðrur 

Ljósmyndasýning eftir Bill Stafford 

Myndbandasýning um Seattle eftir 

Föndurhorn þar sem hægt er að búa til sínar eigin 
pappírsbrúður.

Seattle’s Best Coffee

Kl. 17:00  – Vínsmökkun frá vínframleiðandanum Chateau  
Ste. Michelle 

Veitingar í boði svo lengi sem birgðir endast.

Reykjavík og Seattle halda upp á 25 ára systraborgarsamstarf sitt á Menningarnótt. Af því 
tilefni býður Reykjavík Seattle að ganga í bæinn og mun Tjarnarsalur Ráðhúss Reykjavíkur 

Gakktu í bæinn 

15:00 – 16:30
Gakktu í bæinn í sendiherrabústað Bandaríkjanna 
að Laufásvegi 23.  Gestir geta skoðað listaverk eftir 
frumbyggja norðvesturhluta Norður-Ameríku.

White Sox All-Star Band

20:00
White Sox All-Star Band, skipað rokkstjörnum 
úr hljómsveitunum Queen og Yes, kemur fram á 

Nánari upplýsingar á www.menningarnott.is
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● MÁTTARSTÓLPI MENNINGARNÆTUR FRÁ UPPHAFI 
 Landsbankinn og 
Höfuð borgarstofa 
hófu samstarf um 
Menningarnætur-
pott Landsbankans 
árið 2008 með það að 
markmiði að veita fjöl-
breyttum hugmynd-
um brautargengi á 
Menningarnótt. Rúm-
lega 60 umsóknir bár-
ust í ár og hljóta þar 
af 50 viðburðir styrk á 
bilinu 50.000 til 200.000 
krónur. 

Verkefnin eru af 
ólíkum toga, allt frá 
heimilislegum garð-
tónleikum í Þingholt-
unum til fjölbreyttra 
smálistahátíða. Styrkir 
voru veittir í flokkunum Tónlist, Leiðsögn og fræðsla, Leiklist, Fjöllista-
viðburðir, Gakktu í bæinn, Dans, Myndlist og ljósmyndun og Allskonar. 
Meðal þeirra uppákoma sem styrktar verða í ár má nefna dagskrá 
Framkvæmdafélags listamanna eða FRAFL, í samstarfi við Gogoyoko og 
fleiri en hópurinn mun taka yfir Hjartatorgið við Laugaveg með myndlist, 
tónlist og gjörningum. Við Óðinstorg verður dagskrá fram á kvöld með 
tónlist, dansi og smiðjum fyrir börn. Tangóævintýrafélagið býður gestum 
upp í tangó í Gyllta salnum á Hótel Borg og eldsmiðir sýna listir sínar 
með gamla laginu, svo fátt eitt sé nefnt.

Landsbankinn hefur verið máttarstólpi Menningarnætur frá upphafi 
og verður sérstök menningardagskrá í útibúi bankans að Austurstræti 11.

Árni Grétar Jóhannsson leik-
stjóri breytir heimili sínu í hinseg-
in listamiðstöð á Menningarnótt. 
Heiti uppákomunnar er Hommar 
og lesbíur gera alls konar ýmis-
legt heima hjá Árna bí bí, sér til 
skemmtunar og yndisauka. Allir 
eru velkomnir og heitt á könnunni.

„Öll íbúðin verður undirlögð. 
Bæði myndlistarmenn og ljós-
myndari sýna verk sín og fólk 
getur rölt um íbúðina og skoð-
að,“ segir Árni sem staddur var 
á Rifi við uppsetningu verksins 
Góðir hálsar. „Við skipuleggjum 
þetta gegnum netið, Sigríður Eir 
Zophoníasardóttir leikkona og 
Gunnar Helgi Guðjónsson mynd-
listarmaður standa í þessu með 
mér ásamt fleirum,“ segir Árni 
sem verður kominn í bæinn áður 
en dagskráin hefst á laugardaginn 
klukkan 16. „Við ætlum að opna 
milli svefnherbergisins og stof-
unnar. Herbergið verður svið og 

áhorfendurnir sitja í stofunni. Ef 
veðrið verður gott gæti dagskráin 
líka flætt út í garðinn. Það verður 
mikið líf og fjör.“

Í svefnherberginu verður flutt 
dansverk, hljómsveitir og fjöllista-
menn koma fram og flutt verður 
tónverk inni á baðherbergi.  Meðal 
þeirra sem koma fram eru Hviss 
búmm bang hópurinn, Sandra and 
the Bullocks, dúettinn Gullbrá, 
Sigríður Eir Zophoníasardóttir 
leikkona, Gunnar Helgi Guðjóns-
son myndlistarmaður og Kári Emil 
Helgason grafískur hönnuður.

Þetta er í fyrsta sinn sem Árni 
opnar heimilið á Menningarnótt en 
hann væri vís til þess aftur.

„Ég ætlaði fyrst bara að vera 
með vöfflukaffi en svo spannst 
þetta út í þennan gjörning. Það 
verður gaman að sjá hvernig við-
tökurnar verða.“

Dagskráin hefst klukkan 16 og 
stendur til 23.

Hýr list á Grettisgötu

Sigríður Eir Zophoníasardóttir leikkona er ein þeirra listamanna sem troða upp á 
Grettisgötu 45 á Menningarnótt. Gestir og gangandi eru velkomnir milli klukkan 16 
og 23.  MYND/GVA

Grandinn er bráðskemmtilegur 
staður að koma á. Þar 
verður líflegt um að litast á 
Menningarnótt, sérstaklega 
í Járnbrautarstöðinni á 
Hólmaslóð.

„Járnbrautarstöðin er vinnustaður 
nokkurra hljómsveita, Sudden 
Weatherchange, Reykjavík! og 
Love. Sömuleiðis eru þetta höfuð-
stöðvar útgáfufyrirtækisins 
Kimi records,“ segir Kristján 
Freyr Kristjánsson úr hljómsveit-
inni Prinspolo, en hann er einn 
þeirra sem skipuleggja tónleika, 
myndlistar sýningu og fiskiveislu 
að Hólmaslóð 2 á Menningarnótt.

Kristján og félagar hans eru 
afar ánægðir úti á Granda. Þeir 
voru áður með verslunina Havarí 
í miðbænum en þótti stemning-
in  heldur dauf. „Miðbærinn hefur 
dofnað niður í lunda-, lyklakippu- 
og flíspeysubúðir. Hins vegar er 
stemningin úti á Granda einstök og 
kannski verður þetta hin nýja mið-
borg,“ segir Kristján sem býst við 
rífandi gleði á Menningarnótt.

„Við ætlum að bjóða fólki til 
okkar og halda hátíð. Hljóm-

sveitirnar munu spila og svo höfum 
við boðið vinum okkar að koma og 
troða upp,“ segir Kristján en þeirra 
á meðal eru hljómsveitin Ofvitarn-
ir og tónlistarmaðurinn Mugison. 
Þá verður afar áhugaverður veit-
ingastaður í opinberri heimsókn. 
„Tjöruhúsið á Íslandi, sem marg-
ir vilja meina að sé besti fiskveit-
ingastaður landsins, mun mæta 
með potta og pönnur og forvitnilegt 
að vita hvað þeir munu kokka upp.“

Afar sérstakur myndlistar maður, 
Ísak Óli Sævarsson, mun setja upp 
myndlistarsýningu í húsnæði Járn-
brautarstöðvarinnar en Ísak málar 
myndir úr sögum og teiknimynd-
um á borð við strumpana og barba-
pabba. „Þá verður gestur í hjólhýsi 
úti á stétt,“ upplýsir Kristján en 
Berglind María Tómasdóttir flautu-
leikari lýkur ferð sinni um landið úti 
á Granda og gleður gesti með fögr-
um flaututónum. - sg

Hin nýja miðborg

Valdimar Jóhannsson tónskáld og Kristján Freyr eru hér í góðum félagsskap Kjartans 
galdrakarls en myndina málaði Ísak Óli Sævarsson, sem heldur myndlistarsýningu í 
Járnbrautarstöðinni á Menningarnótt. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

RUGL VERÐ
Á SKÓLAVÖRUM Í 

Skeifan 550-4110 | Smáralind 550-4140 | Hafnarfjörður 550-4120 | Selfoss 550-4190 | Egilsstaðir 550-4160

Trélitir
16 stk.

99kr.

Skrúfblýantar - 0,5

39kr.

Reglustika - 30 cm

Tússlitir
10 stk.

88kr.

Yddari - Harmonikka

Pennaveski - Glans

399kr.r.

Twist’n’Flex reglustika
Sveigjanleg - 20cm og 30cm

Gott grip skiptir máli

49kr.
47kr.

990kr.

8 gr.
Límstifti

45kr.

69kr.295kr.r.

Strigaskór
Pennapoki

í Skeifunni

TECHNIC strokleður

8kr.



8:40-15 Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka

Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka  
fer fram í 29. sinn.

Reykjavík

10-23  A taste of Reykjavík - 

          Ljósmyndasýning SEEDS

Sýningin er afrakstur ljósmyndamaraþons 
SEEDS-sjálfboðaliða.

Á næstu grösum, Laugavegi 20b

10-15:30 Af Bernhöft bakara og Einari borgara

Gönguleiðsögn um miðbæinn studd 
uppstækkuðum ljósmyndum sem sýna 
gömlu Reykjavík. Gangan tekur 1½ klst. 
Lagt af stað kl. 10, 12 og 14.

Arnarhóll

10-22 Ásfjall

Ljósmyndir Péturs Thomsen, myndaðar 
undanfarin þrjú ár við Ásfjall í Hafnarfirði.

Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgötu 41

10-15 Breaking My Spell

Tískutengdur gjörningur eftir Michelle L. 
Morby, framkvæmdur í Reykjavíkur hálf-
maraþoninu.

Lækjargata 1

10-23 Erró

Erró – Klippimyndir & 
Samtíningsverk / Þrívíddarsamklipp 

Listasafn Reykjavíkur – Hafnarhús, Tryggvagötu

10-16 Erró – myndaspil 

Erró myndaspil eru handhægar kubba-
einingar unnar úr verkum Errós sem má 
raða saman aftur.

Listasafn Reykjavíkur – Hafnarhús, Tryggvagötu

10-22 Fjallasýn

Sýning Guðlaugar Geirsdóttur á keramik-
verkum.

Handverk og hönnun, Aðalstræti

10-22 Gefðu ráð-fáðu ráð

Lumar þú á góðu húsráði? Gefðu ráð og 

fáðu ráð á „húsráðavegg” í Þjóðminja-
safninu.

Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgötu 41

10-22 Guðvelkomnir góðir vinir! 

Sýning á útskornum íslenskum hornum.
Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgötu 41

10-22 Jór!

Hestar í íslenskri myndlist. 
Listasafn Reykjavíkur – Kjarvalsstaðir, Flókagötu 5

10-22 Kjarval – Lykilverk 

Lykilverk úr safneign Listasafns Reykja-
víkur af verkum Jóhannesar S. Kjarvals.
Listasafn Reykjavíkur – Kjarvalsstaðir, Flókagötu 5

10-22 Komið og leikið!

Skemmtimennt í Þjóðminjasafni Íslands. 
Búningar, leikföng og margt fleira!

Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgötu 41

10-22 Litbrigði hestsins

Smiðja fyrir fjölskyldur. 
Listasafn Reykjavíkur – Kjarvalsstaðir, Flókagötu 5

10-22 Ljósmyndir úr Íslandsheimsókn 1955

Ljósmyndir ljósmyndarans og myndlistar-
mannsins Kurt Dejmo frá Íslandsheim-
sókn hans 1955.

Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgötu 41

10-22 Mystic málverkasýning 

          Kolbrúnar Róberts

MYSTIC málverkasýning Kolbrúnar 
Róberts listmálara.

Gallerý Augnakonfekt Laugavegi 95

10-23 Reykjavik Runway 2011

Sýning á fatalínum í Fatahönnunarkeppni 
Reykjavik Runway 2011.

Listasafn Reykjavík – Hafnarhús Tryggvagata

10-22 Saumaðu nafn þitt í gestadúk!

Komdu nafni þínu á spjöld sögunnar! 
Gestum er boðið að koma og sauma nafn 
sitt út í dúk.

Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgötu 41

10-23 Sjónarmið 

Sjónarmið – Á mótum myndlistar 
og heimspeki

Listasafn Reykjavíkur – Hafnarhús Tryggvagötu

10-22 Stoppað í fat

Sýning á viðgerðum munum úr safneign.

Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgötu 41

10-22 Útskornir kistlar

Kistlar útskornir með höfðaletri.
Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgötu 41

10-22 Þjóð verður til

Menning og samfélag í 1.200 ár.
Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgötu 41

11-11:30 Borgarstjóri útnefnir Borgartré 2011

Skógræktarfélag Reykjavíkur velur 
borgar tré árlega í samstarfi við 
Reykjavíkur borg. Áshildur Haraldsdóttir 
leikur á flautu.

Kirkjugarðurinn við Suðurgötu

11-22 Bókasalurinn – fundarstofur

Gamli lestrarsalur Landsbókasafnsins 
og fundarstofur í vesturálmu verða opin 
gestum.

Þjóðmenningarhúsið, Hverfisgötu 15

11-22 Bragðaðu á Reykjavík í Leynibúðinni

Bragðaðu á Reykjavík í Leynibúðinni, ein-
stakt tækifæri til að njóta hönnunar og 
myndlistar.

(Leynibúðin, Collective of Young Designers)

Laugavegur 21

11-22 Handritin – saga og hlutverk um aldir

Leiðsagnarhandrit fyrir fjölskyldur með 
sögum af skrímslunum Fáfni og Miðgarðs-
ormi o. fl.

Þjóðmenningarhúsið, Hverfisgötu 15

11-18 Happdrætti hjá Koggu

Vinningurinn er postulínsgripur. Samvinna 
Koggu og Magnúsar Kjartanssonar frá 
árinu 2004. 

Kogga Keramikgallerí, Vesturgötu 5

11-21:30 Hvaða saga er í myndinni?

Leikur fyrir alla. Hvaða sögu finnst þér 
myndin segja? Í verðlaun er lítið listaverk.

Gallerí Fold, Rauðarárstíg 14

11-12 Leiðsögn á ensku í Þjóðminjasafninu

Leiðsögn á ensku um grunnsýningu safns-
ins.

Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgötu 41

11-19 Ratleikur fyrir börn og fullorðna

Ratleikur sem felst í að finna 9 listaverk í 
galleríinu. Listaverkabækur í verðlaun. Á 
tveggja tíma fresti frá 11:00-19:00.

Gallerí Fold, Rauðarárstíg 14

11-22 Safnarinn

Kynning á Safnaranum listaverkaklúbbi. 
Þeir sem skrá sig geta átt von á utan-
landsferð.

Gallerí Fold, Rauðarárstíg 14

11-22 Sjáðu svarta rassinn minn

Sýning um samnefnda barnabók eftir 
Brynhildi og Þórey Mjallhvíti Heiðar- og 
Ómarsdætur.

Þjóðmenningarhúsið, Hverfisgötu 15

11-21:30 Upprennandi listamenn

Teiknisamkeppni fyrir börn yngri en 12 
ára.

Gallerí Fold, Rauðarárstíg 14

11-22 Þjóðin og náttúran

30 mínútna náttúrulífsmynd eftir Pál 
Steingrímsson kvikmyndagerðarmann. 
Sýnd viðstöðulaust.

Þjóðmenningarhúsið Hverfisgötu 15

11-22 Þjóðmenningarhúsið

Sýningar og veitingasala við allra hæfi. 
Barnafjölskyldur sérstaklega velkomnar!

Þjóðmenningarhúsið, Hverfisgötu 15

11-22 Þúsund ár – 1. áfangi

Börn fá í hendur blað með nokkrum náttúru-
þráðum sem rekja má um sýninguna.

Þjóðmenningarhúsið, Hverfisgötu 15

12-21 Flækjuflétta

Stuttmynd um hönnun mynsturs fyrir 
vélprjón.

Kraum, Aðalstræti 10

12-13 Gímaldin og Trausti Laufdal

Gímaldin og Trausti Laufdal leika 
órafmagnað.

Cafe Roma, Rauðarárstíg 8

12-12:30 Hádegistónleikar

Guðbjörn Guðbjörnsson söngvari syngur 
létt lög við undirleik Guðbjargar Sigurjóns-
dóttur.

Gallerí Fold, Rauðarárstíg 14

12-23 Sýning á verkum Hirðteiknara 

         Reykjavíkurborgar

Hirðteiknari Reykjavíkurborgar, Rán 
Flygen ring, hefur haft það starf að draga 
upp myndir af sumrinu í borginni. 

Spark Design Space, Klapparstíg 33

12-19 100 Andlit íslenskrar náttúru

Á Menningarnótt fer fram sýningin 100 
andlit íslenskrar náttúru á 50 stöðum í 
miðborg Reykjavíkur.

Crymogea, Barónsstíg 27

12-23 Jónas Viðar málverk

Jónas Viðar Gallery – opið gallery og 
vinnustofa

Jónas Viðar Gallery, Laugavegi 49 bakhúsi

12-21:30 Listahapp

Ókeypis listaverkahappdrætti. Dregið á 30 
mínútna fresti frá kl. 12-21:30. Allir gestir 
fá happdrættismiða.

Gallerí Fold, Rauðarárstíg 14

12-22 Læsi 

Sýningin teflir saman listaverkum byggð-
um á samspili texta, forma og rýmis. Leið-
sögn kl. 16 og gjörningadagskrá kl. 20.

Nýlistasafnið, Skúlagötu 28

12-23:30 Menningarnótt í Tjarnarbíói

Tónlist, matur, drykkir og opin æfing. Opið 
til miðnættis.

Tjarnarbíó, Tjarnargötu 12

12-23 Myndlistarsýning Muses.is.

Lifandi samsýning 17 listamanna sem 
verða á staðnum til viðræðna og bjóða 
upp á fjölbreytta dagskrá. 

Bakkaskemma, Grandagarði 16

12-20 Spurningasprell Spurt að leikslokum

Lauflétt spurningakeppni fyrir gesti og 
gangandi. Magnaðir vinningar fyrir þá 
getspökustu.

Bergstaðastræti 10

12-18 Trommuleikur og graffiti

Veraldarvinir bjóða upp á trommuleik og 
graffiti-málun með þátttöku almennings.

Hús Veraldarvina, Hverfisgötu 59

12-23 Yfirhöfuð 2011

Hattasýning þriggja ungra hattagerðar-
manna.

Eggert feldskeri, Skólavörðustíg 38
 

12-17 Höfðatorg 

Komdu við á Höfðatorgi og leggðu í bíla-
stæðakjallaranum – frábær fjölskyldu-
skemmtun í göngufæri við miðbæinn. 
Klifur, myndlist, Sveppi og Villi, leiktæki 
og fleira.

Höfðatorg

13-22 44 bandarísk augnablik 

Ljósmyndasýning frá flakki ungs manns 
um Bandaríkin ásamt frásögn í texta.

Borgarbókasafn Reykjavíkur ,Tryggvagötu 15

13-17 Andlitsmálun og leikir

Veraldarvinir bjóða upp á andlitsmálun og 
leiki fyrir börn og fullorðna.

Hús Veraldarvina, Hverfisgötu 59

13-19 Barnaland í listaporti

Mikið fjör og hoppukastalar fyrir yngri 
börnin.

Gallerí Fold, Rauðarárstíg 14

13-22 Erró - sölusýning

Sölusýning á verkum eftir Erró. Frábær 
olíuverk úr einkasafni.

Gallerí Fold, Rauðarárstíg 14

13-17 Fimmtíu góðæri í Listasafni ASÍ

Sýning í tilefni af 50 afmæli Listasafns ASÍ 
á verkum 65 listamanna í eigu safnsins.

Listasafn ASÍ, Freyjugötu 41

13-15 Fjallkonugangan

Guðjón Friðriksson leiðir göngu um slóðir 
Kristínar Dahlstedt sem rak veitinga-
staðinn Fjallkonuna.

Fjallkonubakarí, Laugavegi 23

13-17 Hittumst á Hlemmi

Urban Utd stendur fyrir fjölda viðburða 
ólíkra listamanna, í og við biðskýlið á 
Hlemmi

Hlemmur

13-14 Ingibjörg Einarsdóttir og Reykjavík

Söguganga – Hver var Ingibjörg Einars-
dóttir?

Menntaskólinn í Reykjavík, Lækjargötu 7

13-17 Japlað á menntakerfinu

SÍF tekur á móti vegfarendum Pósthús-
strætis með túbusjónvörpum, góðgæti og 
tússpennum. 

Hitt Húsið, Pósthússtræti 3-5

13-17 Jón Sigurðsson og Reykjavík

Jón Sigurðsson og Reykjavík. Síðasti 
sýningardagur. 

Menntaskólinn í Reykjavík, Lækjargötu 7

13-15 Listasmiðja fyrir börn á öllum aldri

Þema listasmiðju er: Verði þér að góðu! 
þar sem krökkum gefst kostur á að föndra 
matarboð.

Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgötu 41

13-18 Ljósmyndasýning og alþjóðlegt smakk 

Veitingar frá ýmsum löndum og ljós-
myndasýning í tilefni tíu ára afmælis 
Veraldarvina.

Gula og bleika húsið, Hverfisgötu 61

13-22 Ljósmyndasýning til lítils drengs

Karolina Boguslawska sýnir ljósmyndir 
sem hún tók á ferðalagi með barnungum 
syni sínum. 

Borgarbókasafn Reykjavíkur, Tryggvagötu 15

Dagskrá Menningarnætur 2011
■ TÓNLIST

■ MYNDLIST & HÖNNUN

■ SVIÐSLISTIR OG BÓKMENNTIR

■ FJÖLSKYLDAN SAMAN

■ GAKKTU Í BÆINN

■ ALLS KONAR

Dagsskráá LLaaandssbbannnkanss 
í Auusstuursstrræættti

12.000, 12.45, 13..30 Listaveerkakagangaga meeð Aðalsteteini Inggólfssyni lisstfræðinngi..

14.300 Skemmtunn fyrir börrnninn. Tinnaa tákknmálsálfuur ogg SpSproti bregðða á leikik ássaamt

Felix Bergssyni.

15.000 Bændur fflugust á. ÍÍsleendingaasöguurnar í nýýjjum  búúningi. Uglaa Egilsddóttt--

ir, BeBergur Ebbi ogg Halldór Haallddórssonn varppa nýju ljóósi áá Íssllendingasöögurnarr meeðð 

ljóððum, tónum oog uppistanndi..

16.6.00 Uppistaand með féélöögum úúr Miið-Íslanddi.
177.00 Tónlistaarmaðurinnn JJón Jónnssoon ásamtt hljjómmsveit.
144-17 Andlitssmálun ogg bllöðrur fyrirr utan baankakannnn.
LaLandsbankinnn hefur veriðð mmáttarstóólpi MMenningaarnæætuur frá upphaafi

Landsbannkinn, , Auussturstræti

Opið hús og happdrætti hjá Koggu.

Reykjavíkurmaraþon verður á sínum 
stað. Harmonikkutónar hljóma um alla borg.  HLJÓMAMYND/RAGNAR TH. SIGURÐSSON



13-14 Móður Theresusystur leika við börnin

Móður Theresu Systur skemmta börnum 
á Útitaflinu við Lækjargötu.

Útitaflið við Lækjargötu

13-22 Nikhil Nathan Kirsh – TRANSGRESS

Nikhil Nathan Kirsh opnar sína fyrstu 
einkasýningu á Íslandi kl. 13. Allir vel-
komnir.

Gallerí Fold, Rauðarárstíg 14

13-18 Opið hús hjá Geðhjálp og Klúbbnum Geysi

Geðhjálp og Geysir taka höndum saman og 
hafa opið hús til að kynna starfsemi sína.

Hús Geðhjálpar, Túngötu 7

13-19 Opið hús hjá JCI

Tónlist, skemmtileg örnámskeið og 
leikir. Gestir geta kynnt sér starf JCI-
hreyfingarinnar  JCI, Hellusundi

13-17 Lautarferð á Klambratúni

Dótakassinn verður opinn en í honum er 
fullt af leikföngum og leiktækjum, Súpu-
barinn útbýr veitingar sem taka má út.
Listasafn Reykjavíkur – Kjarvalsstaðir, Flókagötu 5

13-14 S íl te plaît, raconte moi une histoire

Sögukona með brúðu segir frá. Sungnar 
verða franskar barnavísur með krökkun-
um. 2-5 ára. Kl. 13:00 og 13:30

Alliance francaise, barnaherbergið. Tryggvagötu 8

13-13:30 Setning Menningarnætur

Borgarstjóri Reykjavíkur, Jón Gnarr, setur 
Menningarnótt formlega við Hörpu.

Harpa – útisvið Austurbakka 2

13-13:30 Sjónarmið – fjölskylduleiðsögn 

Leiðsögn fyrir alla fjölskylduna um sýn-
inguna Sjónarmið í Hafnarhúsinu. 

Listasafn Reykjavíkur – Hafnarhúsi Tryggvagötu

13-22 Stefnumót við liðna tíð

Langar þig í polaroid-mynd af þér og 
þínum í glæsilegum búningum frá 
gömlum tímum?

Ljósmyndasafn Reykjavíkur, Tryggvagötu 15

13-14 Súkkulaði eldfjöll og skyrkonfekt

Súkkulaði eldfjöll og skyrkonfekt.
Kraum, Aðalstræti 10

13-21 Varðskipið Óðinn opið almenningi

Fyrrverandi skipsherrar á Óðni bjóða gesti 
velkomna um borð í varðskipið.

Sjóminjasafnið í Reykjavík, Grandagarði 8

13-23 Veitingahúsið Höfnin býður heim

Bláskel, kjötsúpa og tónar fram á kvöld í 
boði veitingahússins Hafnarinnar.

Veitingahúsið Höfnin, Geirsgötu 7c

13-18 Önnur veröld er möguleg

Attac og No Borders standa fyrir fjöl-
breyttri menningardagskrá og Food not 
Bombs elda. Meðal þeirra sem koma fram 
eru: Ellen og KK, Einar Már Guðmundsson 
og Elísabet Jökulsdóttir.

Hegningarhúsið Skólavörðustíg

13:30-16 25 ára afmælishátíð Bylgjunnar

25 ára afmælishátíð Bylgjunnar. Meðal 
listamanna verða Páll Óskar, Jón Jónsson 
og margir fleiri.

Ingólfstorg

13:30-16:30 Sólskoðun á Austurvelli

Stjörnuskoðunarfélag Seltjarnarness og 
Stjörnufræðivefurinn bjóða fólki að skoða 
sólina.  Austurvöllur

14:00 Setning dagskrár Seattle í Ráðhúsinu

Borgarstjóri Reykjavíkur, Jón Gnarr, setur 
formlega dagskrá gestasveitarfélagsins 
Seattle í Ráðhúsinu ásamt Luis Arreaga, 
sendiherra Bandaríkjanna.

Ráðhús Reykjavíkur

14 -23 Ljósmyndasýning

Ljósmyndasýning Bill Stafford er í 
tengslum við dagskrá Seattle í Ráðhúsinu.

Ráðhús Reykjavíkur

14-23 Stutt vídeó um Seattle

Stutt vídeómynd um Seattle eftir Craig 
Downing sýnd á skjá reglulega yfir daginn.

Ráðhús Reykjavíkur

14:00 Kaffikynning

Í tengslum við dagskrá Seattle í Ráðhúsinu 
býður Seattle ś Best Coffee upp á rjúkandi 
kaffi og kökur á meðan birgðir endast.

Ráðhús Reykjavíkur

14-14:30 Something the place suggested 

Danshópurinn Raven sýnir framsækið 
dansverk á óvenjulegum stað.

Hemmi og Valdi, Klapparstíg

14-14:30 Barn ert þú í hjarta

Sóla sögukona kemur á sögubílnum 
Æringja og segir börnum á öllum aldri 
sögu. Sýnt aftur kl. 15:00

Hallargarðurinn, Fríkirkjuvegi 11

14-22 Elva Hreiðarsdóttir sýnir grafíkverk

Elva Hreiðarsdóttir sýnir grafíkverk. 
Tónlistar flutningur kl.16.

Íslensk Grafík, Tryggvagötu 17, hafnarmegin

14-23:30 Ljós í myrkri

Vegfarendur um Skólavörðustíg geta notið 
ljósaskúlptúra í gluggum Slippsins.

Slippurinn, Skólavörðustíg 25a

14-23 FESTISVALL 2011 í boði gogoyoko og FRAFL

Fjölbreyttur listviðburður. Myndlist, tónlist, 
hönnun og margt fleira. 

Hjartatorg við Laugaveg 21

14-15 Fjölskylduleiðsögn - Kjarvalsstaðir

Fjölskylduleiðsögn um smiðjuna Litbrigði 
hestsins og Jór! 

Listasafn Reykjavíkur –

Kjarvalsstaðir, Flókagötu 5

14-17 Föndursmiðja fyrir börnin

Komið og föndrið japanska Koi-gullfiska 
og báta sem að geta siglt um höfin blá!  

Sjóminjasafnið í Reykjavík, Grandagarði 8

14-17 Gallerí Tukt

Samsýning Birnu Maríu Styff og Sigrúnar 
Ernu Sigurðardóttur.

Hitt húsið, Pósthússtræti 3-5

14-16 Haðarstígur býður heim

Iðandi mannlíf á Haðarstígnum. Kaffi, 
heimabakstur, söngur, gleði – og lifandi 
veggverk!

Haðarstígur

14-17 Harmonikutónlist, kaffi, kakó & kleinur

Harmonikur þandar þar sem lögð verður 
áhersla á þekkt íslensk og erlend lög.

Skölavörðustígur 19, við hlið Handprjónasam-
bands Íslands.

14-18 Föndurhorn

Brúðuleikhúsið Giraffe & Staff frá Seattle 
stendur fyrir föndurhorni fyrir börnin.

Ráðhús Reykjavíkur

14-16 Heimspekikaffihús: Hvar endar menningin?

Hvar byrjar menning? Er hægt að eyði-
leggja hana? Er til bæði góð og slæm 
menning?

Iðnó, Vonarstræti 3

14-16 Hönnuðurinn Hrönn kynnir nýtt munstur

Skólavörðuholtið er uppspretta hönnunar 
Hrannar á Cafe Loka.

Cafe Loki, Lokastíg 28

14-18 Japanskt smökkunarhorn

Japanskt smökkunarhorn.
Borgarbókasafn Reykjavíkur, Tryggvagötu 15

14-14:30 Japönsk myndleturssmiðja

Yoko Thordarson kynnir mismunandi teg-
undir japansks myndleturs og gestir fá að 
spreyta sig. Kl. 14:00, 15:00 og 16:00.

Borgarbókasafn Reykjavíkur, Tryggvagötu 15

14-18 Japönsk teathöfn

Etsuko Satake sýnir hvernig japönsk te-
athöfn fer fram og leyfir gestum að smakka. 

Borgarbókasafn Reykjavíkur, Tryggvagötu 15

14-16 Komdu í faðm minn

Vegfarendum á Laugaveginum er boðið 
upp á knús og faðmlög í boði Hlutverka-
seturs.

Laugavegur 25

14-15 Kvennaslóðir – með borgardömum 

        og drósum

Birna Þórðar gengur frá Skólavörðuholti. 
Magnús R. Einarsson spilar. Þýtt á 5 
tungumál.

Skólavörðuholt – við styttuna

14-22 Kvikmyndir frá Japan

Stuttmyndir um Japan og japanska menn-
ingu verða sýndar í Kamesi Borgarbóka-
safns á 5. hæð.

Borgarbókasafn Reykjavíkur Tryggvagötu 15

14-17 Listhópar Hins hússins á Menningarnótt

Fjölbreytt dagskrá Listhópa Hins hússins 
verður fyrir framan og inni í Hinu húsinu.

Hitt húsið Pósthússtræti 3-5

14-17 Líf í leir og list í Gallerí Dungu

Leirmótun - rennsla fyrir börn, myndlist, 
tískusýning og tónlistaratriði.

Gallerí Dunga Gamla höfnin Geirsgata 5a

14-15 Ljúfir harmonikutónar í Iðnó

Harmonikan hljómar í Iðnó.
Iðnó, Vonarstræti 3

14-18 Mennskar Styttur

Mennskar styttur á vegum LÆK munu 
standa grafkyrrar hér og þar um mið-
borgina.

Austurvöllur

14-17 Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns

Sýning Myntsafns Seðlabanka og Þjóð-
minjasafns. Opinber mynd: Sérsýning á 
efni tengdu Jóni Sigurðssyni.

Seðlabanki Íslands, Kalkofnsvegi 1

14-14:30 Myrra Rós spilar og syngur

Myrra Rós spilar og syngur frumsamin lög 
í þjóðlagapoppstíl. Kl. 14:00, 16:00 og 
21:00.

Kraum, Aðalstræti 10

14-21 Norræn hátíð við Óðinstorg

Fjölbreytt tónlistarveisla allt frá þjóðlaga-
tónlist upp í þungarokksveislu. Hönnunar- 
og listamarkaður og smiðja fyrir börnin. 

Norræna félagið, Óðinsgötu

14-18 Opið hús í Sendistovu Færeyja

Færeysk list, matur og drykkur, bók menntir 
og tónlist í Sendistovu Færeyja.

Sendistova Færeyja, Austurstræti 12

14-16 Orðabelgur – eftir Ragnhildi Jóhanns

Ragnhildur Jóhanns býður gestum að 
ganga í bæinn, skoða verk sín og þiggja 
hressingu.

Þjóðmenningarhúsið, Hverfisgötu 15

14-14:30 Óskabarn – æskan og Jón Sigurðsson

200 ár frá fæðingu Jóns Sigurðssonar. 
Leiðsögn um sýninguna fyrir börn. Kl. 14, 
15 og 16.

Þjóðmenningarhúsið, Hverfisgötu 15

14-16 Partner Yoga

Jógar para sig saman og sýna partner-yoga 
æfingar. Samvinna, traust og einbeiting.

Austurvöllur

Kínverskir loftfimleikamenn munu leika listir sínar í Hörpu á laugardaginn.

13:00 Setning Menningarnætur
13:05 Reykjavík Jungle Unit 
14:00 Maxímús og Sinfóníuhjómsveit Íslands
 Ókeypis miða má nálgast í miðasölu tveimur tímum fyrir tónleika.

14:10 Stórsveit Seltjarnarness á útisvæði 
14:30, 15:00, 16:30, 17:00 Kínverskir loftfimleikamenn
14:30, 15:30, 16:30 Listaverkaleiðsögn
15:00  Opnun myndlistasýningar á verkum Elinborgar Lützen í Flóa
15:20 Heiðurssprautun Magna
15:30-17:30 Söngveisla Söngskólans í Reykjavík í Silfurbergi
15:30 Latínkvartett Tómasar R. Einarssonar Í Flóa
16:00 Sönghópurinn Spectrum og Ingveldur Ýr í Kaldalóni
17:00 Tónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands 
 Ókeypis miða má nálgast í miðasölu tveimur tímum fyrir tónleika.

17:45 Varsjárbandalagið leikur í Flóa
18:00 Teitur Lassen frá Færeyjum leikur í Norðurljósasal
19:00 Tríóið KremKex í Flóa
20:00 Setning Jazzhátíðar Reykjavíkur 2011
20:00 Elísabet Waage og Björg Þórhallsdóttir í Flóa
22:40 Glerveggur Ólafs Elíassonar tendraður í fyrsta sinn

Siglingar með Sérferðum frá Sundahöfn að Hörpu 
frá kl. 19:00-24:00 á klukkutímafresti.
Verð: 1.000 kr. fullorðnir, 500 kr. börn.

Vígsla Hörpu



14-22 S78 kynna sig, opið hús í Samtökunum ‘78

Samtökin kynna fjölbreytta starfsemi. Tón-
list og uppákomur.

Félagsmiðstöð Samtakanna ‘78, Laugavegi 3, 
4.hæð

14-18 Tehús Unnar

Kínversk leikfimi, te og meðlæti. Gestir fá 
spádóma sér til andlegrar uppbyggingar. 

Njálsgata 33a

14-17 Teiknisamkeppni barna

Teiknisamkeppni barna. Silfurskartgripur 
eftir verðlaunateikningu í verðlaun.

Húnoghún, Skólavörðustíg 17b

14-23 Tónlistarveisla í Iðnó

Latínband Tómasar R., Varsjárbandalagið, 
Tríó Glóðir og fleiri fylla Iðnó fögrum 
tónum. 

Iðnó Vonarstræti 3

14-16 Ullarskart og silki

Aðalbjörg og Sigríður Elfa sýna ullarskart 
og silki í Textíl. Glæsileiki og litasamspil.

Textíll, Lokastíg 28

14-16:30 Víkingakrakkar í Reykjavík

Leiðsögn um lífið hjá krökkum á Land-
námsöld. Kl. 14:00 og 16:00.

Landnámssýningin, Aðalstræti 16

14-16 Vöfflukaffi

Íbúar Þingholtanna bjóða gestum og gang-
andi í vöfflur og kaffi á eftirtöldum stöð-
um: 

Ingólfsstræti 21a

Freyjugötu 28

Þingholtsstræti 27, 3.h.

Baldursgötu 1

Grettisgötu 34

Óðinsgötu 8b

Bergþórugötu 20

Grundarstíg 4, 2.h.

Spítalastíg 4, 3.h.

Mímisvegi 2

Baldursgötu 9
Þingholt

14-16 Vöfflukaffi, höggmyndir og tónlist

Vöfflur og kaffi. Höggmyndir eftir Þor-
björgu Pálsdóttur og lifandi tónlist.

Ingólfsstræti 21a

14-17 Húsbílaeigendur bjóða í bæinn

Félagar í Félagi húsbílaeigenda bjóða gest-
um um borð, huggulegar veitingar.

Gamla Hringbraut

14-18 White Signal

Hljómsveitin White Signal ætlar að spila á 
Bryggjunni í Sjóminjasafninu að Granda-
garði 8 

Sjóminjasafnið í Reykjavík, Grandagarði 8

14-14:30 Þekking á ekta ferskvatnsperlum

Stutt kynning á ferskvatnsperlum, mis-
muninum á ekta og óekta og hvaða þætt-
ir ráða verði.

Laboutique.is Njálsgötu 62

14:10 Quileutes frumbyggjar stíga dans

Hópur frumbyggja Ameríku stíga úlfadans 
og deila með okkur lífssýn sinni. Aftur kl. 
16 og 17:30.

Ráðhús Reykjavíkur

14:30-16:30 Góðgerðarkeyrsla 

                    Harley Davidson eigenda

HOG Chapter Iceland býður akstur í kring-
um Tjörnina til styrktar langveikum börn-
um. Verð: 500 kr.

Austurvöllur

14:30-15:30 Minjagripur Reykjavíkurborgar

Tvíeykið Gerist kynnir vöru sína, minjagrip 
Reykjavíkurborgar.

Kraum, Aðalstræti 10

14:30-22 Myndlist í gæsluvallarskýli

Samsýning myndlistarmanna sem tengj-
ast verkamannabústöðunum í nýviðgerðu 
gæsluvallarskýli 

Gæsluvallarskýlið Héðinsvelli við Hringbraut 60

14:30-15 Sönghópurinn Spectrum og Ingveldur Ýr

Sönghópurinn Spectrum syngur þekkt 
dægur og söngleikjalög undir stjórn Ingveldar 
Ýrar. 

Fríkirkjan í Reykjavík, Fríkirkjuvegi 5

14:45 Brúðuleikhús

Brúðuleikhúsið Giraffe & Staff frá Seattle 
með sýningu fyrir börnin. Aftur kl. 16:30.

Ráðhús Reykjavíkur

15-18 Bowentækni og Svæðanudd

Opið hús á Nuddstofunni, þú gætir dottið 
í lukkupottinn!

Bowentækni og Svæðanudd, Lindargötu 66

15-15:30 Bókmenntabrot frá Japan

Yrsa Sigurðardóttir spjallar um og les úr 
glæpasögunni Næturvaktinni eftir Natsuo 
Kirino.

Borgarbókasafn Reykjavíkur, Tryggvagötu 15

15-15:30 Brokk kórinn 

Hestamennirnir söngglöðu kynda undir 
stemningunni á Kjarvalsstöðum.

Listasafn Reykjavíkur – Kjarvalsstaðir, Flóka-
götu 5

15-16 Byggingarlist - leiðsögn um Hafnarhúsið

Arkitektinn Hugrún Þorsteinsdóttir leiðir 
gesti um Hafnarhúsið.  

Listasafn Reykjavíkur – Hafnarhúsi Tryggvagötu

15-17:30 Dansað í Kramhúsinu

Bollywood, Breik, Balkan dans, Zumba, 
Salsa, Afró og fleiri dansar. Sýningar og 
kennsla.

Kramhúsið, Bergstaðastræti 7

15-18 Draugahús við Hverfisgötu 59

Hús Veraldarvina við Hverfisgötu 59 
verður draugahús.

Hús Veraldarvina, Hverfisgötu 59

15-15:30 Hrekkjalómar og prakkarastrik

Sögustund með Brynhildi og Kristínu Evu 
úr Leynifélaginu og Geymslunni.

Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgötu 41

15-21 Kvenfrelsi & framfarir í Rvk. 1908-1916

Dyr inn í Ísland í byrjun 20. aldar þegar allt 
virtist mögulegt og kvenfrelsi blómstraði.

Borgarskjalasafn Reykjavíkur, Tryggvagötu 15

15-17 Leikir fyrir börn og fullorðna

SEEDS sjálfboðaliðar skipuleggja leiki fyrir 
börn og fullorðna. Allir velkomnir!
Garður – Listasafns Einars Jónssonar, Freyjugötu

15-15:30 Ljóð og lög á íslensku og táknmáli

Meðal flytjenda eru Arnar Jónsson, Edda 
Þórarinsdóttir og Helga Jónsdóttir. Aftur 
kl. 16:00.

ELM Design, Laugavegi 1

15-15:30 Ljóðahópur Gjábakka

Ljóðahópur Gjábakka flytur áður óbirt ljóð. 
Jónas Hallgrímsson, Hljómskálagarðinum

15-16:30 Mamma könguló – Fjölskyldusmiðja

Fjölskyldusmiðja þar sem unnið er út frá 
sérstæðum myndheimi Louise Bourgeois.

Listasafn Íslands, Fríkirkjuvegi 7

15-17 Músik og munngælur á DILL restaurant

DILL restaurant grillar krækling undir fögr-
um djasstónum hljómsveitarinnar Eylands

Norræna húsið, Sturlugötu 5

15-16 Netagerð og splæsingar

Sýnikennsla í netagerð og splæsingum.
Sjóminjasafnið í Reykjavík, Grandagarði 8

15-16:30 Opið hús hjá Sendiherra Bandaríkjanna

Sendiráðsbústaður Bandaríkjanna verður 
opinn almenningi til að skoða listaverka-
sýningu. 
Sendiráðsbústaður Bandaríkjanna, Laufásvegi 23

15-20 Opið hús í Aðventkirkjunni

Opið hús í Aðventkirkjunni við Ingólfs-
stræti.

Aðventkirkjan í Reykjavík, Ingólfsstræti 19

15-17 Reipline/Togsperra

Reiptog, jafnvægisæfingar, Reif í fótinn og 
taumlaus gleði!

Austurvöllur

15-21 Sálmafoss í Hallgrímskirkju

Tónlistardagskrá á Sálmafossi í Hallgríms-
kirkju frá kl. 15:00-21:00.

Hallgrímskirkja

15-15:30 Tónleikar: Robert the Roommate

Hljómsveitin Robert the Roommate spilar 
frumsamin lög í bland við ýmis þekkt lög.

Iðnó, Vonarstræti 3

15-16 Urta.Islandica

Kynning frá Urta.Islandica.
Kraum, Aðalstræti 10

15-23 Járnbrautarstöðin

Markaður, sýning á verkum Ísaks Óla, 
gómsætur matur og tónleikar: Reykja-
vík! Mugison, Sudden Weather Change og 
ofvitarnir.

Hólmaslóð 2

15:30 Bob Culbertson

Tónlistamaðurinn Bob Culbertson frá 
Seattle flytur djass- og blúskennda tónlist 
á svokallaða Chapmanns-fjöl. Hann kemur 
einnig fram fyrr um daginn við Ráðhúsið. 
Aftur kl. 17 og 20:30.

Ráðhús Reykjavíkur

15:30-16:30 Dagur Sigurðsson og hljómsveit

Dagur Sigurðsson spilar ásamt nýrri hljóm-
sveit fyrir vegfarendur í Austurstræti.

HaPP, Austurstræti 22

15:30-16:30 Goðaganga um goðahverfið

Leiðsögn arkitektanna Péturs Ármanns-
sonar og Þorvaldar S. Þorvaldssonar um 
goðahverfið.

Norræna félagið, Óðinsgötu

15:30-17 Harmonikuball

Boðið verður upp í dans við Útitaflið á 
Lækjargötu. Upplagt að taka smá snúning!

Útitaflið við Lækjargötu

16-20 Arck – Origami-gjörningur

Björn Finnsson og Jón Víðis Jakobsson frá 
Origami Ísland setja saman tveggja metra 
origami-verk.

Borgarbókasafn Reykjavíkur, Tryggvagötu 15

16-16:30 Bókmennntabrot frá Japan

Haukur Ingvarsson kynnir skáldskap 
Nóbels hafans Kawabata og les nýþýddar 
sögur eftir hann.

Borgarbókasafn Reykjavíkur, Tryggvagötu 15

16-17 Daníel Magnússon kynnir verk sín

Daníel Þorkell Magnússon, myndlistar-
maður og smiður, kynnir verk sín s.s. stóla, 
sófaborð og hnífastand. 

Kraum, Aðalstræti 10

16-18 Ekki er allt sem sýnist!

Uppábúin hjón safna flöskum og sníkja 
aura.

Kjörgarður, Laugavegi 59

16-22 Eldur í Afli

Eldsmiðir að störfum með gamalli og nýrri 
tækni þar sem járnið verður hamrað heitt.

Á horni Vesturgötu og Aðalstrætis

16-17 Leiðsögn á ensku

Leiðsögn á ensku um sýningarnar Kjarval 
Lykilverk og Jór!
Listasafn Reykjavíkur – Kjarvalsstaðir Flókagötu 5

16-18 Fólk á ýmsa vegu

Málverkasýning Auðar Ingu Ingvarsdóttur.
Iða, Lækjargötu

16-17 Gestur Gunnarsson með upplestur

Gestur Gunnarson les valda kafla úr bók 
sinni: Mis sannar sögur af sjó og landi. 
Aftur kl. 21

Sjóminjasafnið í Reykjavík, Grandagarði 8

16-23 Kirsuberjatréð býður alla velkomna

Varsjárbandalagið, Lame Dudes, hönn-
un og listir.

Kirsuberjatréð, Vesturgötu 4

16-17 Leiðsögn um sýninguna Læsi

Sýningarstjórinn J.B.K. Ransu verður með 
leiðsögn um sýninguna Læsi.

Nýlistasafnið, Skúlagötu 28

16-22 Lifandi þrykk

Opið verkstæði hjá Íslenskri Grafík.
Íslensk Grafík, Tryggvagötu 17

16-17 Listamannaspjall

Breski listamaðurinn Nikhil Nathan Kirsh 
ræðir við gesti um sýningu sína. Kl. 16 
og 20.

Gallerí Fold, Rauðarárstíg 14

16-16:30 Ljóðahópur Gjábakka

Ljóðahópur Gjábakka flytur áður óbirt ljóð.
Styttan af Tómasi Guðmundssyni, Tjarnargötu

16-17 Milli fjalls og fjöru - Friðrik Ottó

Friðrik Ottó Ragnarsson sýnir olíuverk á 
Cafe Loka – Milli fjalls og fjöru

Cafe Loki, Lokastíg 28

16-20 Persona

Samsýning Huldu Hlínar Magnúsdóttur og 
Katrínar Þorvaldsdóttur.

Tjarnargata 40

16-16:30 Píanóleikur í Þjóðminjasafni Íslands

Píanóleikarinn Jón Sigurðsson leikur tónlist 
eftir Bach, Mozart og Liszt.

Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgötu 41

16-21:30 Tónlistarviðburðir í Kramhúsinu

Ýmsir tónlistarviðburðir í Kramhúsinu – 
Tónlist frá ýmsum heimshornum.

Kramhúsið, Bergstaðastræti 7

16-17 Tríó Glóðir

Tríó Glóðir spila dægurlagaperlur Odd-
geirs Kristjánssonar (1911-1966) tónskálds 
úr Eyjum.

Iðnó, Vonarstræti 3

17:00 Vínkynning

Í tengslum við dagskrá Seattle í Ráðhús-
inu býður Chateau Ste. Michelle upp á vín-
kynningu.

Ráðhús Reykjavíkur

17-18 Byggingarlist – leiðsögn um Kjarvalsstaði

Hugrún Þorsteinsdóttir arkitekt leiðir gesti 
um Kjarvalsstaði. 
Listasafn Reykjavíkur – Kjarvalsstaðir Flókagötu 5

17-18 Erró – leiðsögn

Leiðsögn um sýningarnar Erró – Klippi-
myndir og Erró – Samtíningsverk / Þrí-
víddarsamklipp 

Listasafn Reykjavíkur – Hafnarhús Tryggvagötu

17-19 Unseen & Unheard

Ljósmyndasýning, vídeólist, gjörningar og 
skwee sem þú hefur ekki séð né heyrt 
fyrr. 

Norræna húsið, Sturlugötu 5

17-18 Tónleikar með hljómsveitinni Gæðablóð

Tónlist frá öllum heimshornum með 
heimagerðum íslenskum textum.

Skólavörðustígur/Bankastræti

17-18 Latínkvartett Tómasar R. Einarssonar

Tómas R.: bassi, Óskar Guðjóns: saxófónn, 
Ómar Guðjóns: gítar, Matthías Hemstock: 
trommur.

Iðnó, Vonarstræti 3

17-17:30 Lög Helga Helgasonar í húsi Gröndals

Lúðraþeytarafélag Reykjavíkur hið síðara 
leikur lög Helga Helgasonar í húsi Grön-
dals.

Gröndalshús eldra, Þingholtsstræti 14

17-19 Pole Fitness Sýning

Byrjendur og þrautvanir kennarar sýna list-
ir sínar.

Ingólfstorg

17-18 Samspil á harmonikur í Hallargarðinum 

Samspil á harmonikur með Félagi harm-
onikuunnenda í Reykjavík.

Hallargarðurinn, Fríkirkjuvegi 11

17-17:30 Skúli fógeti kíkir í heimsókn

Skúli fógeti kíkir við í Aðalstræti 10. Kl. 
17:00, 19:00 og 20:00.

Kraum, Aðalstræti 10

Varsjárbandalagið fer víða á Menningarnótt.

Færeyski tónlistarmaðurinn Teitur Lassen spilar í Hörpu klukkan 18.



17-17:30 Söngfjelagið Góðir grannar

Söngfjelagið Góðir grannar mun syngja 
innlend og erlend lög í Viðey kl. 14:30 og 
á Vesturgötunni kl. 17:00.

Ingólfsnaust, Vesturgötu 1

17:30-18 Guðríð Hansdóttir flytur tónlist 
Færeyska tónlistarkonan Guðríð Hans-
dóttir kemur fram á sviði við Óðinstorg.

Norræna félagið, Óðinsgötu

17:30-18 Japan með íslenskum augum

Íslendingar sem hafa búið og lært í Japan 
kynna japanska menningu í máli og mynd-
um.

Borgarbókasafn Reykjavíkur, Tryggvagötu 15

18:00 Hljómsveitin Tomten

Hin unga og efnilega rokkhljómsveit Tom-
ten frá Seattle stígur á stokk. Aftur kl. 21.

Ráðhús Reykjavíkur

18-23:30 Dansaðu tangó af ástríðu 

               í Gyllta salnum

Ástríðutangó í Gyllta salnum á Hótel Borg 
kl. 18 og kl. 20 Ókeypis tangókennsla. 
Dönsum til 24:00.

Hótel Borg, Pósthússtræti 11

18-19 Gímaldin og félagar og Eggert feldskeri 
Gímaldin og félagar og Eggert feldskeri 
troða upp.

Eggert feldskeri, Skólavörðustíg 38

18-19 Kvikmynd-Húsmæðrakennaraskóli Íslands

Sýnd verður kvikmyndin Húsmæðrakenn-
araskóli Íslands – sumarstarf á Laugarvatni 
1949-1955

Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgötu 41

18-19 Leiðsögn um Kjarval Lykilverk og Jór!

Leiðsögn um Kjarval Lykilverk og Jór á ís-
lensku.  
Listasafn Reykjavíkur – Kjarvalsstaðir Flókagötu 5

18-18:30 Lífið á Landnámsöld

Lífið á landsnámsöld. Hverjir bjuggu í skál-
anum? Leiðsögn kl. 18:00 og 20:00.

Landnámssýningin, Aðalstræti 16

18-18:30 Within it – dansverk

4 mín. dansverk í flutningi Ólafar Helgu 
Gunnarsdóttur, eftir Nicole von Arx. 

Listasafn Reykjavíkur – Hafnarhús Tryggvagötu

18:30-23:30 Engisprettufaraldur

                     í Bankastræti núll

Einar Már Guðmundsson og Bjartmar 
Guðlaugsson leiða saman hesta sína á 
Sjávarbarnum.

Sjávarbarinn, Grandagarði 9

19-20 Framandverkaflokkurinn Kviss Búmm Bang 

Kviss Búmm Bang leiðir gesti um safnið 
og veitir nýtt sjónarhorn á það sem fyrir 
augu ber.

Listasafn Reykjavíkur – Hafnarhús Tryggvagötu

19-22 HEIMA fólk á svölunum heima

Tónleikar á svölunum heima hjá dúettin-
um HEIMA. Ásamt folk/rock veislugestum 
samtímans.

Grettisgata 5

19-21 Hjarta, spaði, tígull, lauf

Komdu og rifjaðu upp gömlu góðu spilin, 
til dæmis ólsen ólsen, rommí og veiði-
mann!

Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgötu 41

19:30-22:30 Tónaflóð 2011 – 

                     Stórtónleikar Rásar 2

Fram koma Jón Jónsson, Mugison, White-
sox-All Star Band og Bubbi & Sólskugg-
arnir.

Arnarhóll

20-22:30 25 ára afmælistónleikar Bylgjunnar

Allar helstu poppstjörnur landsins rifja upp 
25 ára tónlistarsögu Bylgjunnar. Meðal 
þeirra sem koma fram eru Sálin hans Jóns 
míns, Páll Óskar, Ragnhildur Gísladóttir og 
Björgvin Halldórsson.

Ingólfstorg

20-21 Alþjóðlegur djassdúett í Norræna húsinu

Luke Howard og Janos Bruneel flytja 
ópusa af diski sínum Open Road.

Norræna húsið, Sturlugötu 5

20-21:30 Dagur Sigurðsson og hljómsveit

Dagur Sigurðsson spilar með nýrri hljóm-
sveit í bakgarði Hressingarskálans.

Bakgarður Hressingarskálans, Austurstræti 20

20-22 Ferlíki – Djass á Kjarvalsstöðum

Leiknir verða djassstandardar fyrir gesti og 
gangandi.
Listasafn Reykjavíkur – Kjarvalsstaðir Flókagötu 5

20-21 Frönsk harmónikutónlist

Jóna Einarsdóttir leikur franska kaffihúsa-
tónlist á harmóniku. 

Borgarbókasafn Reykjavíkur, Tryggvagötu 15

20-23:30 Gakktu um borð í Hvalasetur Eldingar

Lifandi tónlist og skemmtilegt andrúmsloft 
í Hvalasetrinu við Ægisgarð.

Hvalasetur Eldingar, Ægisgarði

20-22 Gjörninga- og upplestradagskrá

Gjörninga- og upplestradagskrá í tengslum 
við yfirstandandi sýningu safnsins sem 
ber heitið Læsi.

Nýlistasafnið Skúlagata 28

20-21 Indælar aríur og elskuleg lög

Létt og leikandi söngskemmtan með 
fimm fræknum söngvurum og einu stykki 
píanósnillingi!

Dómkirkjan í Reykjavík Við Templarasund

20-21 Leiðsögn - Sjónarmið

Leiðsögn um sýninguna Sjónarmið - Á 
mótum myndlistar og heimspeki.  

Listasafn Reykjavíkur - Hafnarhús Tryggvagata

20-21 Leiðsögn um sýninguna Kona/Femme

Halldór B. Runólfsson safnstjóri fylgir gest-
um um sýninguna Kona/Femme - Louise 
Bourgeois.

Listasafn Íslands Fríkirkjuvegur 7

20-22:30 Tónleikar í Hljómskálagarðinum

Lokahnykkurinn á Reykjavíkurmaraþoni Ís-
landsbanka verða tónleikar þar sem fram 
koma Magnús & Jóhann og Nýdönsk.

Hljómskálagarðurinn

20:30-21:30 Kvöldtónleikar

Guðbjörn Guðbjörnsson söngvari syng-
ur létt lög við undirleik Guðbjargar Sigur-
jónsdóttur.

Gallerí Fold Rauðarárstígur 14

20:30-21:30 Táknmál í verkum Einars Jónssonar

Samtal við Pétur Pétursson prófessor um 
verk Einars Jónssonar myndhöggvara

Listasafn Einars Jónssonar Eiríksgata

20:30-22:30 Varsjárbandalagið hertekur Iðnó

Tónlist úr sarpi Austur-Evrópu og gyðinga-
heimsins í flutningi Varsjárbandalagsins.

Iðnó, Vonarstræti 3

21:00 Hljómsveitin Tomten

Hin unga og efnilega rokkhljómsveit 
Tomten frá Seattle stígur á stokk.

Ráðhús Reykjavíkur

21-22 100.000 Landscapes 

Hljóðgjörningur eftir Daniel Peterson & 
Erik Parr, listamenn frá Seattle. 

Listasafn Reykjavíkur – Hafnarhús Tryggvagötu

21-22 Erlend sönglög, aríur og dúettar

Agnes A. Kristjónsdóttir sópran, Guðrún 
Jóhanna Jónsdóttir sópran, Jóhanna 
Héðins dóttir mezzósópran og Nathalía 
Druzin Halldórsdóttir mezzósópran. 
Renata Ivan leikur á píanó.

Dómkirkjan í Reykjavík 

21-23 Hljómleikar á Við Tjörnina

Fræbbblarnir, Halli Reynis og Ojba Rasta á 
veitingastaðnum Við Tjörnina.

Við Tjörnina, Templarasundi 3

21-22 Skyboxx – Tónleikar

Flutningur á röð tónverka eftir Hallvarð Ás-
geirsson og myndbandsverki eftir Anne 
Herzog.

Listasafn Íslands, Fríkirkjuvegi 7

21-21:30 Söngur í Þjóðminjasafni Íslands

Söngkonan Valgerður Guðnanóttir mun 
syngja nokkrar hugljúfar íslenskar dægur-
lagaperlur.

Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgötu 41

22-23:30 FESTISVALL og Hemmi og Valdi

Tónleikaröð á FESTISVALLI í boði Gogo-
yoko á Hemma og Valda.

Hemmi og Valdi, Klappparstíg

22-22:30 Tríóið KremKex flytur 

                stríðsára-rómansa

Tríóið KremKex flytur 3ja radda stríðsára-
rómansa: Bella Notte, O my darling o.fl. 
perlur.

Fríkirkjan í Reykjavík, Fríkirkjuvegi 5

23-23:30 Flugeldasýning

Glæsileg flugeldasýning í boði Vodafone 
setur lokapunktinn á eftir Menningarnótt. 

Hafnarbakkinn

Hin unga og efnilega rokkhljómsveit Tomten frá Seattle spilar í Ráðhúsi Reykjavíkur klukkan 18 og 21.

Jón Sigurðsson píanóleikari spilar tónlist eftir Bach, Mozart og Liszt í Þjóðminja-
safninu klukkan 16.

Flugeldasýning í boði Vodafone verður klukkan 23.  MYND/RAGNAR TH. SIGURÐSSON

Höfuðborgarstofa ber ábyrgð á skipu-
lagningu og framkvæmd Menningar-
nætur.
Forstöðumaður Höfuðborgarstofu:  Sif 
Gunnarsdóttir
Verkefnisstjórn Menningar nætur: Einar 
Örn Benediktsson, for maður, Óttarr 
Ólafur Proppé, Áslaug Friðriks dóttir,  
Jakob Frímann Magnússon og Sif 
Gunnars dóttir.
Verkefnisstjórar Menningarnætur eru 
Auður Rán Þorgeirsdóttir og Guð ríður 
Inga Ingólfsdóttir.
Landsbankinn hefur verið máttar stólpi 
Menningarnætur frá upphafi.
Vodafone býður gestum Menningar-
nætur upp á flugeldasýninguna.

Ath: Dagskráin er ekki tæmandi. 
Nánari upplýsingar má finna á 
www.menningarnott.is
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● GÓÐGERÐAAKSTUR UMHVERFIS TJÖRN
INA  „Gestir Menningarnætur geta fengið sér salíbunu 
aftan á Harley Davidson-hjóli kringum Tjörnina í Reykjavík 
gegn 500 króna gjaldi sem rennur óskipt til Umhyggju, en 
það er fólk á öllum aldri,“ segir Steinar Benedikt Valsson, for-
maður Félags Harley Davidson-eigenda, en félagið hefur 
staðið fyrir góðgerðaakstri síðustu tíu ár, þar af síðustu sex 
ár á Menningarnótt. „Við höfum farið allt upp í 600 ferðir 
kringum Tjörnina og safnað um 300 þúsundum fyrir Um-
hyggju. Enn sem fyrr treystum við á almenning að leggja 
okkur lið og fá að launum hjólatúr.“

Steinar getur þess að í ár ætli Skeljungur að styrkja 
söfnunina með því að skaffa bensín og TM leggi til hjálma.  

● TÍMAMÓT Í ÍSLENSKRI 
ÚTVARPSSÖGU  Bylgjan, 
sem var fyrsta einkarekna íslenska 
útvarpsstöðin, fagnar 25 ára af-
mæli sínu með afmælis tónleikum 
á Ingólfstorgi á Menningarnótt. 
Tónleikarnir verða tveir og er 
landsmönnum öllum boðið. 
Veislan hefst klukkan 13.30 en 
þá munu Páll Óskar Hjálmtýsson, 
bræðurnir Jón Jónsson og Friðrik 
Dór, Sveppi og Villi, Á móti sól og 
Hvanndals bræður koma fram. 
Klukkan 20 heldur veislan áfram 
og þá stíga Of Monsters and 
Men og Steindi JR og félagar á 
stokk. Klukkan 21 leikur stjörnu-
hljómsveit Bylgjunnar viðstöðu-
laust topplög síðustu 25 ára. Með 
henni verða Bubbi Morthens, 
Sálin hans Jóns míns, Páll Óskar, 
Helgi Björns, Ellen Kristjáns-
dóttir, Jet Back Joe, Stjórnin, 
Greifarnir, Ragnheiður Gröndal, 
Stebbi og Eyfi, Sigga Beinteins, 
Pálmi Gunnars son, Egill Ólafsson 
og Björgvin Halldórsson. 
Kvöldtónleikarnir verða sendir út 
á Bylgjunni auk þess sem Bylgjan 

verður í beinni frá 
kl. 12.20 til 16 á 
meðan Ævintýra-

eyjan, þáttur 
Hemma Gunn 

og Svansíar, er í 
loftinu. 

● FLUGELDASÝNINGIN 
Á SÍNUM STAÐ  Flugeldum 
verður skotið upp að venju á 
Menningarnótt, en sýningin er í 
boði símafyrirtækisins Vodafone 
líkt og í fyrra. Skotið verður upp 
af pramma fyrir aftan Hörpu 
klukkan 23 og ættu áhorfendur 
ekki að verða sviknir.

● LAUTARFERÐ Á KLAMBRATÚNI  Tilvalið er fyrir fjölskyldur og 
aðra að fara í lautarferð á Klambratúni á Menningarnótt. Súpubarinn á 
Kjarvalsstöðum mun bjóða gestum og gangandi upp á góðar veitingar 
sem taka má með út á grasið til að 
gæða sér á. Dótakassinn á 
Klambratúni verður einnig 
á sínum stað en í honum er 
fullt af leikföngum og leik-
tækjum. Á Menningarnótt 
verður ár liðið síðan Klambra-
túnið fékk sitt gamla nafn að 
nýju en þá hafði það heitið Mikla-
tún frá árinu 1964.

Jóhannes Kjarval að störfum í vinnustofu sinni í Austurstræti um miðja síðustu öld.

Menningarnótt
í Landsbankanum

Við bjóðum fjölbreytta dagskrá í útibúinu 

í Austurstræti 11. Aðalsteinn Ingólfsson 

listfræðingur kynnir gestum og gangandi 

stórkostleg listaverk á göngum bankans  

Landsbankinn hefur verið máttarstólpi 
 

velkomin í skemmtilega menningarlega 

Dagskrá Menningarnætur í Austurstræti 11

12:00, 12:45, 13:30  Listaverkaganga. 

14:30  Skemmtun fyrir börnin. Tinna táknmálsálfur og Sproti. 

15:00  

16:00  

17:00  Jón Jónsson ásamt hljómsveit

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn
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Íbúar á Haðarstíg bjóða 
gestum og gangandi 
upp á kaffi og með því á 
Menningarnótt. Þetta er í 
þriðja sinn sem blásið er til 
menningarnæturveislu á 
Haðarstíg en með uppátækinu 
vilja íbúar sporna við 
bílaumferð um götuna.

„Við tókum fyrst þátt fyrir tveim-
ur árum en vorum ekki hluti af 
dagskrá Menningarnætur þá. 
Okkur datt í hug að leggja tún-
þökur eftir götunni og vekja þann-
ig athygli á ósk okkar um að fá 
ökuhraðann um götuna lækkaðan,“ 
segir Halla Sólveig Þorgeirs-
dóttir, íbúi á Haðarstíg. Tiltækið 
tókst með eindæmum vel og fjöldi 
gesta heimsótti götuna. Hámarks-
hraðinn var í framhaldinu lækkað-
ur niður í 15 km og Haðarstígur 
varð fyrsta íbúagatan í Reykjavík 
til að verða vistgata.

Í fyrra tóku Haðarstígsbúar 

aftur þátt og þá sem skipu lagður 
dagskrárliður Menningar nætur. 
Íbúar gáfu heimabakstur og kaffi 
og héldu kompusölu í götunni 
ásamt því að frumsýna heimildar-
mynd í Litla garði. Í ár verður 
dagskráin ekki síðri.

„Hér munu ungir og upprenn-
andi söngvarar syngja ástardú-
etta. Kaffibarskórinn Bartónar 
kemur fram og við drífum upp 
sölubása,“ segir Halla Sólveig 
en einnig hefur Davíð Örn Hall-
dórsson myndlistarmaður málað 
vegg í Litla garði sem verður af-
hjúpaður. 

Halla Sólveig segir góða sam-
stöðu meðal íbúa. „Auðvitað er 
alltaf ákveðinn kjarni sem er 
virkastur en undirtektirnar voru 
góðar þegar við viðruðum þátt-
töku í Menningarnótt í þriðja 
sinn. Í ár viljum við ganga skref-
inu lengra og ýta á að einungis 
verði leyfð bílaumferð íbúa um 
götuna,“ útskýrir Halla Sólveig, 
en slíkt fyrirkomulag þekkist 
víða erlendis, meðal annars í Dan-
mörku. „Fólk ekur enn of greitt 
hér í gegn en gatan er mjög mjó. 
Við viljum tempra bílaumferðina 
fyrir börnin.“

Dagskráin á Haðarstíg hefst 
klukkan 14 á laugardag og stend-
ur til 16. Allir eru velkomnir.   - rat

Húllumhæ á Haðarstíg

Íbúarnir lögðu túnþökur á götuna á 
Menningarnótt fyrir tveimur árum og 
vildu með því þrýsta á ósk sína um lægri 
ökuhraða um götuna  

Íbúar Haðarstígs berjast nú fyrir því að leyfa einungis bílaumferð íbúa um götuna.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Börnin hitta dropastrákinn Petit 
Pierre, eða Pésa litla, sem féll af 
himnum ofan til Reykjavíkur. 
Hann er feiminn því hann talar 
bara frönsku og skilur ekki tungu-
málið í kringum sig. Við börnin 
reynum því að fá hann til að sýna 
sig með því að syngja franskar 
barnavísur og þá þorir hann að 
heilsa upp á krakkana og kenna 
þeim að heilsa á frönsku. Vonandi 
geta börnin síðan kennt honum að 
bjóða góðan dag á íslensku,“ segir 
fransk-íslenski brúðuleikarinn 
Emmanuelle Sólveig Simha, sem 
verður með brúðuleikhúsið Segðu 
mér sögu, eða S‘il te plait raconte 
moi une histoire, fyrir börn frá 
18 mánaða aldri í barnaherbergi 
Alliance Francaise á Tryggva-
götu 8.  

„Ég er fædd og uppalin í Frakk-
landi af frönskum föður mínum og 
íslenskri móður. Á sumrin var ég 
send í sumardvöl til Íslands, en 
fyrir þremur árum kynntist ég ís-
lenskum manni og fluttist hingað 
vegna ástarinnar,“ segir Sólveig, 
sem einnig er frönskukennari.

„Með sýningunni vil ég kenna 
íslenskum börnum frönsku og 
sýna þeim að maður eigi ekki að 
vera hræddur þótt maður geti ekki 
bjargað sér á öðru tungumáli. Það 
eru nefnilega alltaf leiðir til að 

tengjast öðrum, eins og í gegnum 
lög og vísur.“

Hver sýning tekur um 20 
mínútur. Sýnt verður klukkan 13 
og 13.30, og oftar ef aðsókn er 
mikil. 

Barnavísur Petit Pierre

Emmanuelle Sólveig Simha með Pésa litla, sem er sköpunarverk Katrínar Þorvalds-
dóttur. Segðu mér sögu er sú fyrsta í sýningaröð Sólveigar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

hollur kostur á 5 mín.

Gríms fiskibolluríms fiskibollur
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Upplýsingar
Aðalstræti kl. 13:00-22:00
Þjónustusími Rvk.borgar
opinn 13:00-23:00
Sími: 411 1111 

09:00-16:00
Að/frá Hlemmi um 
Snorrabraut, Hringbraut
og Melatorg

Hátíðarsvæði
Akstur vélknúinna 
ökutækja bannaður

Möguleg akstursleið 
íbúa út af hátíðarsvæði

Möguleg bílastæði

16:00-01:00
Fríkirkjuvegur/Vonarstræti
(Frá Hlemmi, í vesturátt)
Skothúsv./Sóleyjargata
(Að Hlemmi, í austurátt)

Strætó 

Bílastæðahús
Opin til kl.01:00

UNGMENNAATHVARF
Í SAFNAÐARHEIMILI
DÓMKIRKJUNNAR

AÐSETUR SLÖKKVILIÐS
BJÖRGUNARSVEITA OG
TÝNDRA BARNA VIÐ
MENNTAMÁLARÁÐUNEYTI
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Urban Utd. er hópur leikmanna 
sem hafa staðið að því að lífga 
upp á Hlemmsvæðið í sumar 
með tilraunainnsetningum 
og viðburðum sem eiga sér 
stað í kringum þær. Síðasti 
viðburðurinn mun eiga sér 
stað á Menningarnótt.

Á meðal þeirra sem standa að baki 
verkefninu er Hilmar Gunnarsson 
arkitekt, Ólafur Ólafsson hönnuð-
ur og Spessi ljósmyndari. „Efni-
viðurinn hefur verið allt það sem 
Hlemmsvæðið hefur upp að bjóða 
og þjónustuaðilum hefur gefist 
tækifæri til að bjóða fram þjónustu 
sína í borgarlandinu og á torginu 
við biðskýlið á Hlemmi svo myndast 
hefur skemmtileg stemning bæði 
fyrir farþega strætó og aðra borg-
ara,“ segir Hilmar Gunnarsson.

Framlag Urban Utd. er hluti af 
verkefninu Torg í biðstöðu sem 
hefur verið starfrækt í samvinnu 
við Reykjavíkurborg í sumar. „Á 
Hlemmi má sjá þversnið borgar-
búa og ákveðna mynd af borgar-
lífinu, sem er mjög ánægjuleg. Um-
ræðan um Hlemm hefur því miður 
verið frekar neikvæð og við vild-
um fá svolitla sól í hana og ekki 
síst út frá menningarlegu sjónar-
horni. Í sumar hafa erlendir ferða-
menn verið áberandi á Hlemmi og 
haft skemmtileg áhrif á verkefnið 

og við höfum áhuga á að endurtaka 
það að vetri til þar sem almennir 
borgarar eru meira áberandi og sjá 
hvernig það kemur út.“

En dagskráin á Menningar-
nótt verður spennandi. „Urban 
Utd. verður með sveitatónlist og 
heybagga í biðskýlinu á Hlemmi, 
tape-artistar sem kalla sig Apear 
Collective skreyta umhverfið og 
mæta með Dj með sér, við fáum 
að upplifa örtónleika með fjöl-
mörgum tónlistarsnillingum eins 
og Óskari Guðjónssyni saxófón-

leikara og Guðlaugi Kristni drauga-
bana og gítarskáldi, hljómsveit-
irnar Brother Grass og Mogadon 
troða upp, Snorri Ásmunds fremur 
gjörninginn Við erum, Páll Hauk-
ur og Kolli verða með innsetningar 
og gjörninga, Torfi á Hár horninu 
býður rakstur á Hlemmtorginu, 
svo fátt eitt sé nefnt, “ segir Hilm-
ar og er strax farinn að hlakka til. 
Dagskráin stendur yfir milli klukk-
an 13 og 18, en nánari upplýsingar 
um dagskrána er hægt að nálgast á 
facebook-síðu Urban Utd.  - uhj

Hittumst á Hlemmi

Ólafur Ólafsson hönnuður, Hilmar Gunnarsson arkitekt og ljósmyndarinn Spessi 
standa að baki Urban Utd. en hópurinn hefur staðið að því að lífga upp á Hlemm-
svæðið í sumar. MYND/SPESI

„Við ætlum að vera með listasýn-
ingu í Hjartagarðinum,“ segir 
Harpa Fönn Sigurjónsdóttir, 
annar eigenda Framkvæmda félags 
listamanna, Frafl, sem setur upp 
listaviðburði í Hjartagarðinum 
á Menningarnótt í samvinnu við 
Gogoyoko. Fjórir listamenn munu 
vinna að listaverki í garðinum 
á Menningarnótt. „Það eru þau 
Árni Már Erlingsson, Sindri Snær 
Sveinbjargar-Leifsson, Sunna Ben 
og Baldvin Einarsson. Við viljum 
gera Hjartagarðinn líflegri og 
auka menningarlegt gildi hans til 
framtíðar.“

Harpa segir að fólk hafi komi 
saman í Hjartagarðinum og málað 
veggina. „Það er náttúrulega alveg 
frábært, en það hefur samt stund-
um verið svolítið losaralegt hver 
á að mála hvar. Fólk hefur talið 

þetta vera graffití eða krass,“ út-
skýrir Harpa sem segir listamenn-
ina ætla að skapa heilsteyptari 
mynd í Hjartagarðinum. „Graffití-
ið mun halda sér en listastemning-
in verður víðtækari. Það verða til 
dæmis gerðir skúlptúrar.“

Settir verða upp tónleikar í 
Hjartagarðinum meðan á list-
sköpuninni stendur. „Sýningin 
opnar klukkan tvö og tónleikarn-
ir byrja í kjölfarið,“ segir Harpa 
en þar munu fjölbreyttir tónlistar-
menn koma fram. „Svo erum við 
með fjóra aðra viðburðastaði um 
Reykjavík þar sem önnur atriði 
verða í gangi,“ upplýsir Harpa og 
telur upp: „Pop-up verslun verður 
til dæmis í porti Maclands. Reyk 
Veek verða á Faktorý, svo verða 
tónleikar á Hemma og Valda og 
Ellefunni.“  - mmf

Hjartagarðurinn lifnar 
við á Menningarnótt

Árni Már Erlingsson og Harpa Fönn Sigurjónsdóttir segja að markmiðið sé að gera 
eitthvað sem muni endast í Hjartagarðinum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þeir á veitingastaðnum Dill 
Restaurant kunna svo sannar-
lega að leika við bragðlaukana 
og það verður þeirra framlag á 
Menningar nótt. Ólafur Örn Ólafs-
son, annar eigenda veitingastaðar-
ins, ætlar að standa úti við grillið, 
jafnvel þótt það rigni, og matreiða 
krækling frá Stykkishólmi ofan í 
gesti og gangandi. 

„Þetta er í fyrsta sinn sem við 
tökum sjálfstætt þátt í Menningar-
nótt Reykjavíkur og við hlökkum 
mikið til. Það er svo yndislegt að 
vera hérna í Norræna húsinu en við 
ætlum engu að síður að færa okkur 
út fyrir húsið og vera í nánd við 

gróðurhúsið okkar. Þar ætla ég að 
tína nokkrar af þeim jurtum sem 
við höfum verið að rækta og elda 
með kræklingunum. Þetta verð-
ur því eins konar tilraunaeldhús í 
náttúrunni,“ segir Ólafur brosandi 
og bætir við að matargerð Dills sé 
ekkert venjuleg. Hún sé upplifun. 

En það er engin veisla án tón-
listar. ,,Ég hef fengið vin minn, 
Eyjólf Þorleifsson, sem heldur úti 
djassbandinu Eyland, til þess að 
spila undir í þessari matarveislu. 
Músíkin er svona fúsjón, tilvísun, 
popp, rokk og jafnvel hipp hopp. 
Það verður því virkilega góð úti-
stemning við gróðurhús Dillsins.“ 

Munngælur og músík
Ólafur Örn Ólafsson á Dill matreiðir ofan í gesti Menningarnætur.

Björg Þórhallsdóttir, 
söngkona

Verð aðeins 11.700 krónur með gistingu, dagskrá og fullu fæði.
Nánari upplýsingar á www.kfum.is - Bókanir í síma 588 8899

Krydd í
tilveruna

Kvennaflokkur í Vindáshlíð 26.-28. ágúst 2011

Trúin er alþjóðleg
Sr. Sigrún Óskarsdóttir

Hannyrðir og sköpunarkraftur
Herdís Egilsdóttir
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