
Ævintýrahöll verður starfrækt 
í Iðnó á Barnamenningarhátíð 
dagana 17.-22. apríl. Einn 
af hápunktum veglegrar 
dagskrár verður gamaldags 
barnadansleikur á 
sumardaginn fyrsta. 

„Stemningin verður hvarvetna 
hlýleg, lágstemmd og fögur, því 
við viljum leyfa barnamenningu 
að blómstra í góðu andrúms-
lofti,“ segir Arnfríður Sólrún 
Valdimarsdóttir, verkefnastjóri, 
um Barnamenningarhúsið sem 
hlotið hefur nafnið Ævintýra-
höllin. 
„Kjarninn í húsinu verður betri 
stofan á loftinu þar sem kona 
situr við að prjóna kolkrabba 
innan um stafla af barnabókum 
úr bókasafninu og ljúfa djass-
tóna. Þar verður heimilislegt 
hjarta hússins en í salnum og 
herbergjum Iðnó verða marg-
víslegir og spennandi viðburðir 
og smiðjur,“ upplýsir Arnfríður.

Virka morgna verða sér-
hannaðar smiðjur fyrir leikskóla, 
grunnskóla og frístundaheimili, 
en opnar fjölskyldusmiðjur síð-
degis, á sumardaginn fyrsta og 
um helgina.

„Á sumardaginn fyrsta 
verður gamaldags barnaball 
eins og haldið var í félags-
heimilum landsins á árum áður 
og nefnist Hnésokkar og lakk-
skór. Þá mun spariklædd 
hljómsveit Sigurðar 
Guðmundssonar stíga 
á stokk og leika óraf-
magnað gömul, íslensk 
dægurlög fyrir dansi. 
Við hvetjum fólk til 
að dilla sér með börn-
unum, fá sér kók og 
lakkrísrör og sjá töfra-
sýningu í danshléinu,“ segir Arn-
fríður um einn af hápunktum 
hátíðarinnar.

Af nógu verður að taka frá 
morgni til kvölds í Barnamenn-
ingarhúsinu. Þar má nefna 
sirkussmiðju, origami- smiðju, 
morguntóna með  Hafdísi Huld, 
tónleika Kammer sveitarinnar, 
smiðju danshópsins Area of 

 Stylez og Flug með Sleipni 
sem er viðburður í samstarfi 
við bókmenntaborgina Reykja-
vík þegar rithöfundar lesa úr 
bókum sínum fyrir börn og þau 
vinna í smiðju að lestri loknum.

„Ratleikhús verður ný 
smiðja í þessu elsta leikhúsi 
 borg arinnar en þar fá allir 
krakkar gullsteina sem sýna yfir-
náttúrulega hluti og ljós á  höfuðið 
til að komast inn í kompur, upp á 

háaloft og undir svið til að upp-
lifa leikhús frá nýju sjónarhorni,“ 
upplýsir Arnfríður.

Hún segir mikla þörf á barna-
menningarhúsi í borginni eins 
og hafi sýnt sig þegar hátt í 
7000 gestir mættu á einni viku 
á  síðustu Barnamenningarhátíð.

„Menning geymir sjálfsmynd 
þjóðar og mikilvægt að sinna 
menningaruppeldi rétt og vel. 
Við þurfum því sífellt að vera 

 vakandi fyrir nýjum leiðum til 
að ná til barna og seint verður 
ítrekað nægilega mikilvægi þess 
að börn og ungmenni fái ríkuleg 
tækifæri til að kynnast  menningu 
og listum. Það eflir sjálfstraust 
þeirra og skilning, víkkar sjón-
deildarhringinn og reynir á ólíka 
hæfileika,“ segir Arnfríður.

Húsið er opið öllum og 
 að gangur ókeypis. Sjá dagskrá 
viðburða hér í blaðinu.

Dansiball í Ævintýrahöllinni

Arnfríður Sólrún Valdimarsdóttir er verkefnastjóri Menningar- og ferðamálasviðs og Skóla- og frístundasviðs hjá Reykja-
víkur borg. Hún segir mikla þörf á Barnamenningarhúsi eins og Ævintýrahöllinni sem rekin verður í tengslum við Barna-
menningarhátíðina framundan. MYND/VILHELM
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● TÓNLIST OG TÆKNI Í TÖFRAVERÖLD BÍÓFÍLÍU  Tónvís-
indasmiðjan Bíófílía er samstarfsverkefni tónlistarkonunnar Bjarkar, Há-
skóla Íslands og Reykjavíkurborgar. Verkefnið á rætur að rekja til hljóm-
plötu Bjarkar, Biophilia, sem kom út árið 
2011. Platan þykir merkileg tilraun til 
heildrænnar sýnar á tengsl manns og 
náttúru, tækni og tónlistar. 

Markmið verkefnisins á hátíðinni er að 
samþætta tónlist, vísindi og tölvutækni. 
Þátttakendur kynnast undraheimi 
vísinda og tónlistar með lifandi og gagn-
virkum hætti og skapa sína eigin tónlist 
í töfraveröld Bjarkar. Verkefnið var prufukeyrt í Hörpu á Airwaves-tón-
listarhátíðinni í fyrra og þá var ákveðið að fara með það í alla grunnskóla 
borgarinnar. Gestum Barnamenningarhátíðar gefst nú kostur að sjá hluta 
verkefnisins í Vísindasmiðjunni sem er staðsett í Háskólabíói. Opið er 
dagana 18.-21. apríl. Í fyrsta sinn verður boðið upp á fjölskyldusmiðjur 
þar sem börn og foreldrar geta samið tónlist saman. 

● UNGLINGAR KYNNAST UPPISTANDI  Einleikurinn Blót goðar 
í flutningi Þórs Tulinius verður fluttur fyrir efstu bekki nokkurra skóla á 
höfuðborgarsvæðinu og er liður í Barnamenningarhátíð. Þetta er hluti af 
verkefninu Uppistandari í fóstur þar sem sex vel 
þekktir uppistandarar kynna  nemendum  níundu 
og tíundu bekkja uppistand sem listgrein. Liður 
í því er að sjá sýningu Þórs og ræða hana. „Blót-
goðar er uppistandssýning sem ég hef sýnt í 
Landnámssetrinu í Borgarnesi. Hún fjallar um 
kristnitökuna og er í senn fyndin og fróðleg. 
Skólasýningin er styttri en sýningin í Landsnáms-
setrinu og miðast við yngri áhorfendur,“ segir 
Þór. Skólarnir sem taka þátt í verkefninu Uppi-
standari í fóstur eru Breiðholtsskóli, Hólabrekku-
skóli, Fellaskóli, Vogaskóli, Ölduselsskóli og Seljaskóli en auk þess verður 
sýning Þórs sýnd í Húsaskóla, Foldaskóla og Hamraskóla. 

● VÍSINDASMIÐJA
 Í HÁSKÓLABÍÓI  Vísinda-
smiðja Háskóla Íslands var 
opnuð í febrúar og er stað-
sett í Háskólabíói. Markmið 
 hennar er að efla áhuga ungs 
fólks á vísindum og  fræðum 
með gagnvirkum og lifandi 
hætti og styðja þannig fram-
þróun kennslu í náttúru- og 
raun vísindum. Smiðjan er helst 
ætluð krökkum á mið- og efsta 
stigi grunnskólans en allir 
aldurs hópar eru þó vel komnir 
í smiðjuna sem er starfrækt í 
nánum tengslum við öll skóla-
stig landsins. Vísinda smiðjan 
byggir á tækjum og búnaði 
sem áður tilheyrði Rafheimum í 
Elliða ár dal en þar fór fram öflugt 
og gefandi fræðslustarf í rúm-
lega áratug. Orkuveita Reykja-
víkur gaf Háskóla Íslands gjöfina 
með fyrirheit um að allur bún-
aður og tæki yrðu nýtt áfram til 
fræðslu barna og unglinga. 

●VIRKT MÓSAÍKVERK Á KJARVALSSTÖÐUM  Krakkar á 
frístundaheimilinu Halastjörnunni bjóða upp á gagnvirkt mósaíkverk í 
 Smiðjunni á Kjarvalsstöðum á Barnamenningarhátíð, í tengslum við sýningu 
spænska listamannsins Antoni Tapies. Krakkarnir hafa heimsótt Kjarvalsstaði 
undanfarnar vikur og fengið leiðsögn um sýninguna. Eftir að hafa skoðað 
verk hans hafa þau sjálf búið til stór mósaíkverk úr hlutum úr sínu eigin lífi.

Mósaíkverk krakkanna verða til sýnis 
í Smiðjunni á Kjarvalsstöðum alla daga 
Barnamenningarhátíðar á opnunar-
tíma safnsins. Þá verður einnig opið 
mósaíkverk í vinnslu í Smiðjunni, alla 
dagana milli klukkan 14 og 16 þar sem 
gestir geta komið með eigin hluti og 
bætt í stórt mósaíkverk í vinnslu. 

● ÞJÓÐKÓR LEIKSKÓLABARNA Í 
HÖRPU  Tónskóli Sigursveins D. Kristins-
sonar í samstarfi við Leikskóla Reykja víkur 
stendur fyrir dagskránni Skemmtileg lög 
og vísur í Hörpu þriðjudaginn 17. apríl frá 
13-13.40. Þar flytur þjóðkór leikskólabarna 
söngdagskrá við undirleik hljómsveit-
ar. „Þetta eru flest lög sem Ómar Ragnar-
son hefur gert vinsæl en dagskráin tengist 
verkefni sem við höfum verið að vinna 
með Leikskólum Reykjavíkur,“ segir Sigur-
sveinn D. Kristinsson skólastjóri skólans. 
Þjóðkórinn er skipaður 300 börnum úr 17 
leikskólum en auk þess munu nemendur 
Tónskólans flytja tónlist og nemendur úr 
Listdansskóla Íslands sýna dans.

Hamingjuakademían býður 
börnum og fjölskyldum 
þeirra upp á hamingjusmiðju 
í Ráðhúsi Reykjavíkur 
laugardaginn 21. apríl frá 13 
til 17. 

„Hamingjusmiðjan er nýtt verkefni 
Hamingjuakademíunnar sem bygg-
ist á jákvæðri sálfræði en jákvæð 
sálfræði gengur út á að styrkja það 
sem er gott og stuðla að hamingju 
og vellíðan,“ útskýrir Ásdís Olsen, 
lífsleiknikennari og ein forsvars-
aðila Hamingjuakademíunnar.

Meðal þess sem boðið  verður 
upp á í hamingjusmiðjunni er 
trommuflæði þar sem hver spilar 
með sínu nefi í samspili við aðra, 
styrkleikavinnu í samstarfi við 
Auðnu ráðgjöf, kærleikshugleiðslu 
og hamingju verkstæði. Á verk-
stæðum fá þátttakendur meðal 
 annars tækifæri til að skrifa þakk-
lætispóstkort sem Ásdís segir að 
auki velllíðan og sátt manna á milli, 
en Pósturinn hefur tekið að sér að 
koma þakklætiskortunum til skila 
endurgjaldslaust.

“Rannsóknir Martins  Seligmans, 
sem sagður er faðir jákvæðrar sál-

fræði, hafa sýnt fram á ótrú legan 
árangur af því að þakka fyrir sig. 
Þegar við stöldrum við þakklæti og 
áttum okkur á því sem er gott í lífi 
okkar, þá stillum við inn á jákvæða 
strengi í huganum.  Við förum með 
athyglina frá því sem við getum 
kvartað yfir til þess sem er gott og 
nærandi og við finnum til jákvæðra 
tilfinninga. Þá er kærleikshug-
leiðslan ein árangursríkasta leiðin 
sem við þekkjum í dag til að auka 
vellíðan og hamingju og ekki þarf 
nema nokkrar mínútur til að stilla 
inn á kærleiks tilfinningarnar,“ 
segir Ásdís. „Staðreyndin er sú 
að flest okkar kljást við streitu, 
kvíða og neikvæðar hugsanir en 
rannsóknir sýna að við þurfum 
öll að læra betur að tækla hugann 
og dvelja við líðandi stund,“ segir 
Ásdís og ítrekar að hamingjan sé 
í núinu. 

 „Ég hélt alltaf að ef ég næði að 
klára allt sem ég þyrfti að gera 
gæti ég orðið hamingjusöm seinna. 
En svo komst ég að því að verk-
efnin klárast aldrei. Það á ekki að 
fresta hamingjunni heldur setja 
hana í forgang.” 

Sjá nánar á www.hamingjaka-
demia.is. 

Ekki fresta 
hamingjunni

 Ásdís Olsen, Guðrún Snorradóttir og Margrét Leifsdóttir  hjá Hamingjuakademíunni 
vonast til að sjá sem flesta í hamingjusmiðjunni í Ráðhúsinu á laugardaginn.

MYND/STEFÁN

Bókamessa sem ber yfir skriftina 
„Að leggjast í sortir“ og er til-
einkuð unglingum verður  haldin 
í Aðalsafni Borgarbókasafns 
Reykjavíkur dagana 17.-18. apríl. 
Öllum krökkum í níunda bekk 
grunnskóla Reykjavíkur er boðið 
en bóka messan er einnig opin al-
menningi. Ólíkt flestum bóka-
messum sem haldnar hafa verið 
undan farin ár hérlendis og er lendis 
munu  höfundar ekki kynna eigin 
bækur heldur verða unglinga bækur 
 kynntar með nýstárlegum hætti. 
Þorbjörg Karlsdóttir, verkefna-
stjóri hjá Borgarbókasafni Reykja-
víkur, segir unglinga oft ekki vita 
hvar þeir eigi að leita að  spennandi 
bókum. „Við sem höfum unnið lengi 
á bóka söfnum vitum að þar er fullt 
af spennandi bókum sem ungling-
ar gætu haft  mikinn áhuga á. Stóra 
verkefnið er að finna  þessar bækur 
og kynna fyrir unglingunum með 
skemmti legum hætti.“ Búnir verða 
til margir þemaskiptir básar með 
áhuga verðum bókum. Í þeim má 
finna ýmsar tegundir bókmennta, 
til dæmis fantasíubækur, lífs-

reynslu- og ævisögur, ástarsögur, 
kvikmyndabækur, skvísusögur og 
myndasögur. 

UNGT FÓLK SÉR UM KYNNINGAR
Borgarbókasafnið hefur  fengið hóp 
af ungu fólki til að kynna  bækurnar 
fyrir krökkunum. Um er að ræða 
framhaldsskóla- og háskólanema 
og yngstu starfsmenn safnsins. 
Þau munu dvelja í  básunum og 
kynna þær bækur sem í boði eru. 
„Okkur fannst unga fólkið betur 
til þess fallið að selja þessum 
 krökkum hugmyndina að góðum 
bókum en við miðaldra  fólkið,“ 
segir Þorbjörg. Einnig hefur 
 safnið  fengið nokkra þekkta aðila 
til að bjóða þau velkomin og vera 
með tíu til fimmtán mínútna kynn-
ingu á bóka messunni. Þau sem hafa 
boðað komu sína eru meðal annars 
uppistandarinn Ari Eldjárn, söng-
konan Greta Salóme og fjölmiðla-
maðurinn Hjörvar Hafliðason. 
„Þau munu meðal annars ræða um 
lestur, segja frá skemmtilegum 
bókum sem þau hafa lesið og frá 
skemmtilegum lestrarupplifunum.“

MARGT SKEMMTILEGT Í BOÐI
Auk þess verður  krökkunum 
boðið upp á að búa til eigin 
myndasögur úr gömlum mynda-
sögum sem á að henda og klippa 
texta úr bókum sem búið er að 
afskrifa og búa þannig til eigin 
sögur. „Við erum búin að taka 
upp myndskeið þar sem ýmsir 
einstaklingar tala um lestur og 
bækur. Þau verða síðan sýnd í 
söfnum Borgarbókasafnsins, á 
heimasíðu safnsins og á vef Bók-
menntaborgar UNESCO.“

Að sögn Þorbjargar er þetta í 
fyrsta skiptið sem Borgarbóka-
safn heldur bókamessu með 
 þessum hætti. Hugmyndin að 
þemabásum er komin frá þeim 
sjálfum og einfaldlega sprottin af 
löngun til að kynna bækur fyrir 
unglingum. „Okkur hefur lengi 
langað til að kynna bækur fyrir 
unglingum með skemmtilegum 
og áhugaverðum hætti. Þetta er 
kjörið tækifæri fyrir krakkana 
til að kynnast skemmtilegum 
bókum enda koma þau hingað á 
skólatíma.“

Bókamessa með nýju sniði
● Borgarbókasafn býður unglingum til nýstárlegrar bókamessu með þemaskiptum básum

Þemaskiptir básar með áhugaverðum bókum verða á bókamessunni.
MYND/VALGARÐUR GÍSLASON 

Þorbjörg Karlsdóttir segir starfsfólk 
bókasafna vita um fullt af spennandi 
bókum fyrir unglinga.



VIÐBURÐIR SEM STANDA YFIR ALLA 
HÁTÍÐINA, 17. APRÍL–22. APRÍL
11:00–17:00 Landnám Íslands (o)
Börn í 5.bekk Vesturbæjarskóla opna myndlistasýningu 
um  landnám Íslands sem er afrakstur af samstarfi við 
Þjóðminjasafnið  þar sem nemendur fengu fræðslu um 
landnámstímann hjá safnkennurum, ýmist í safninu eða í skólanum.  
11:00–17:00 Skemmtimenntun (o)
Ekki má gleyma að líta við í skemmtimenntunarherbergi 
Þjóðminjasafnsins þar sem máta má búninga, hlusta á 
þjóðsögur eða prófa hjálm, sverð og skjöld. Þjóðminjasafn 
Íslands, Suðurgötu 41. 

13:00–16:00 Ullargraff í garði Ásmundarsafns (o)
Listakonurnar Auður Alfífa og Tinna bjóða skólahópum og 
öðrum að líta við, fylgjast með graffinu sem innblásið er af 
sumarkomunni og prjóna við. Ásmundarsafn, við Sigtún.

14:00–16:30 Tákn og áferð: Snertismiðja (o)
Krakkar af frístundaheimilinu Halastjörnunni bjóða upp 
á gagnvirkt mósaíkverk í tengslum við sýningu spænska 
listamannsins Antoni Tapies. Þar er gestum boðið að setja sitt 
mark á verkið með því að hlaða á það hlutum úr eigin menningu. 
Kjarvalsstaðir, Flókagötu 24.

11:00–17:00 Þingvallamynd hundraðfaldast (o)
Samsýning nemenda úr barna– og unglingadeild 
Myndlistaskólans í Reykjavík. Unnið var út frá Þingvallamynd 
Þórarins B. Þorlákssonar og er útkoman yfir hundrað verk af 
ólíkum toga. Þjóðmenningarhúsið, Hverfisgötu 15.

Allan daginn – Taktu uppistandara í fóstur (s)
Sex landsþekktir uppistandarar kynna fyrir nemendum í 9. og 
10. bekk uppistand sem listgrein og segja frá því hvernig þeir 
undirbúa sig og  sækja hugmyndir. Uppistandararnir er: Anna 
Svava, Ari Eldjárn, Bergur Ebbi, Gulla, Gunnar Jóns. og Daníel 
Geir.  Seljaskóli, Fellaskóli, Ölduselsskóli, Breiðholtsskóli, 
Hólabrekkuskóli og Vogaskóli. 

Allan daginn – Fjör í Frosta (o)
Perlumaraþon og skartgripagerð verða í algleymingi í 
félagsmiðstöðinni Frosta og bókaklúbburinn mun rýna 
í bókmenntir sem fjalla um/tengjast uppsprettu. Á 
tjáningarveggnum geta áhugasamir kynnt sér hvernig unglingar 
í dag túlka uppsprettu. Frístundamiðstöðin Frostaskjól, 
Frostaskjóli 2.

8:00–15:00 Grænir skólar á Kjalarnesi (o)
Sýning opnuð á Kjalarneskortinu. Merkt hafa  verið inn örnefni 
í nágrenni Klébergsskóla í rit– og myndmáli. Kortið er afrakstur 
af samstarfsverkefninu Grænir skólar. Klébergsskóli, Kollagrund 2.

08.00–15.00 Hávamál í fortíð og nútíð (o)
Vinátta, gestrisni, várkárni, viska og hófsemi er inntak sýningar 
á verkum nemenda í Ingunnarskóla sem beitt hafa listrænum 
aðferðum til að skilja hvernig viska Hávamála tengist þeirra  
eigin lífi og gildum samfélagsins sem þau lifa í. Ingunnarskóli, 
Maríubaugi 1.

Opnunartími Foldasafns – Lesið í línurnar (o)
Spennusögur, fyndnar sögur, dramatískar sögur, 
hrakfallabálkasögur! Börnum gefst tækifæri til að taka þátt í að 
búa til lifandi söguþræði. Foldasafn við Fjörgyn.

Opnunartími Melabúðarinnar – Bíóspretta (o)
Sýndar verða hreyfimyndir eftir nemendur í 6. bekk Melaskóla.  
Þær eru unnar út frá þemanu uppspretta í sinni víðustu mynd. 
Melabúðin, Hagamel 39.

Allan daginn  – Barna– og unglingamenning 
í ½ öld (o)                                       
Í tveimur verslunargluggum má skoða barnaherbergi 
frá 1950–1960 og frá 2000–2010. Þar má sjá hverskonar 
breytingum heimur barnsins/unglingsins hefur tekið á hálfri öld! 
Laugarvegur 84.

Opnunartími safns – Orðaormur (o) 
Öllum börnum í borginni er boðið að koma og bæta 
skemmtilegum og/eða fallegum orðum við orðaorminn sem 
skreytir barnadeildina. Komið og sjáið orminn vaxa og dafna. 

Opnunartími safns – Útstilling á tröllabókum 
Komið á bókasafnið og skoðið útstillingu á tröllabókum 
í tengslum við sýningu Möguleikhússins á Ástarsögu úr 
fjöllunum. Gerðubergssafn, Gerðubergi 3–5.

Kl. 12:00–18:00 Börn að leik (o)
Þorbjörg Pálsdóttir myndhöggvari er þekktust fyrir verkið 
Dansleikinn við Perluna en færri vita að hún bjó einnig til margar 
höggmyndir af börnum enda fimm barna móðir og amma með 
meiru. Ráðhúsið við Tjörnina.

12:00–17:00 Húllumhæ í Nýló (o) 
Njóttu leiktækja, spreyttu þig á þrautum og hoppaðu í 
heljarinnar hoppukastala í Nýlistasafninu. Skemmtiatriði fyrir 
yngstu kynslóðina á laugardeginum og skátafélögin sjá um sölu 
á góðgæti og blöðrum. Nýlistasafnið, Skúlagötu 28.

14.00–17:00 Hendur handan hafsbrúnar (o)
Sýning á afrakstri listsmiðju grænlenskra barna  í umsjón 
Öldu Rós Cartwright, MA nemanda við Listaháskóla Íslands. 
Listasafn Íslands, Fríkirkjuvegi 7. 

ÞRIÐJUDAGURINN 17. APRÍL
09:00–10:00 og 10:30–11:00 Ástarsaga úr 
fjöllunum (s)
Leiksýning Möguleikhússins eftir sögu Guðrúnar Helgadóttur, 
tröllasmiðja og leikir fyrir káta krakka. Í boði fyrir leikskóla og 
grunnskóla í Breiðholti.
10:00–18:00 Bókapakkar! (o)
Hvaða bók leynist í pakkanum þínum? Fáðu lánaðan bókapakka 
sem starfsfólk Gerðubergssafns hefur sett saman. Hann mun 
koma þér skemmtilega á óvart! 
12:30–13:30 Uppáhalds ljóðið (o)
Hvert er fallegasta, skemmtilegasta, fyndnasta eða skrýtnasta 
ljóðið sem þú kannt? Komdu með uppáhalds ljóðið þitt og lestu 
fyrir aðra gesti. Menningarmiðstöðin Gerðuberg, Gerðubergi 
3–5.

9:00–11:00 og 13:00–15:00 Grasið góða og græna (s) 
Af hverju vex gras ekki á veturna? Hverjir búa í grasi? Er gras 
mikilvægt? Hverjir borða gras? Leikskólabörn fá heim með sér 
grasfræ í potti ásamt umhyggjuspjaldi og leiðbeiningum um 
frekari ræktun. Grasagarður Reykjavíkur, Laugardal.

Kl. 9.00–12.00  Skólabrú (s)
Danslistarskóli JSB býður nemendum í 8. bekk Álftamýrarskóla 
og 9. bekk Hvassaleitisskóla að taka þátt í danssmiðju þar 
sem dansgleði nemenda verður virkjuð í skapandi vinnu. 
Hvassaleitisskóli og Álftamýraskóli.

9.00–14.30 Að leggjast í sortir (s)
Nemendum í 9. bekk í grunnskólum Reykjavíkur er boðið til 
bókaveislu. Fantasíur, ævisögur, ástarsögur og myndasögur 
verða dregnar fram auk þess sem ýmsir þekktir einstaklingar 
segja frá lestrarreynslu sinni. Borgarbókasafn–aðalsafn, 
Tryggvagötu 15.

9.30–10.30 Ungir sögumenn! (o)
Börn úr elstu bekkjum Laugarnesskóla nýta nýfengna kunnáttu 
af sagnanámskeiði í Æringja, sögubíl Borgarbókasafnsins og 
segja sögur um allan bæ ásamt Sólu sögukonu. Leikskólinn Hof 
og Æringi.

09:50–10:40 Blótgoðar (s)
Blótgoðar í flutningi Þórs Tulinius leikara, en hann fjallar á 
léttari nótunum um heiðni og kristni og trúfrelsi almennt. Fyrir 
nemendur í  8.–10. bekk. Foldaskóli, Logafold 1.

10:00–10:30 og 14:00–14:30 Skýjaborg (s)
Danssýning fyrir allra yngstu börnin, þar sem litir, hreyfing, form 
og tónlist tala til þeirra. Verkið fjallar um tvær veðraverur sem 
vakna upp á stað þar sem veðrið er stundum ógnvænlegt og 
stundum gott og blítt. Fyrir leikskólana Múlaborg, Álftaborg og 
Austurborg og dagforeldra . Tónabær.

11:00–12:00 OPNUN 
BARNAMENNINGARHÁTÍÐAR (s)
4. bekkingar úr grunnskólum Reykjavíkur fjölmenna í Hörpu.  
Krakkarnir stíga hópdans á göngunum og að því loknu verður 
þeim boðið á tónleika með Ingó og Bláum Opal í Eldborg. 
Menningarfáni Reykjavíkurborgar verður einnig afhentur í 
fyrsta sinn. 
13:00–14:00 Skemmtileg lög og vísur (o)
Þjóðkór leikskólabarna flytur söngdagskrá við undirleik 
hljómsveitar Tónskóla Sigursveins og dans nemenda List-
dansskóla Íslands. Allir viðstaddir mega taka undir og tralla með. 
16:00–16:30 Svanavatnið (o)
Tuttugu og fimm nemendur úr Listdansskóla Íslands sýna annan 
þátt úr Svanavatninu. Þar dansa hvítu svanirnir við vatnið, 
hjartahreinar ungar meyjar í álögum sem geta aðeins orðið 
mennskar aftur ef þeim er heitin sönn ást til æviloka. Harpa, 
Austurbakka 2.

12:00–16:00 Tálgunarstöð á Mógilsá (o)
Klébergsskóli í samstarfi við Kátakot og leikskólann Berg 
stendur fyrir tálgunarstöð þar sem þátttakendur kynnast 
tálgutækninni og hvaða verkefni er hægt að vinna úr efni 
skógarins. Mógilsá á Kjalarnesi.

13.00–15.00 Arngrímur apaskott (o)
Opnun á veggskreytingum Kristínar Arngrímsdóttur sem hún 
hefur málað upp úr bókum sínum um Arngrím apaskott. 
kl. 13.00–15.00 Æringjasögur (o)
Opnun sýningar á Æringjasögu,  samstarfsverkefni leikskóla og 
grunnskóla. Leikskólabörn sömdu sögur í sögubílnum Æringja 
og börn og unglingar úr grunnskólum myndskreyttu þær. 
Ársafn, Hraunbæ 119.

13:30–14:40 Sirkusinn eftir Charles Chaplin (s)
Chaplin, í gervi litla flækingsins lendir óvart inni í sirkusatriði 
og verður svo vinsæll að hann tekur þátt í hinum ýmsu og 
æsilegustu viðburðum. 
13:45–14:20 Rauða blaðran (s)
Rauða blaðran segir frá ævintýrum ungs drengs sem finnur 
dularfulla, rauða blöðru sem fylgir honum um götur Parísar. 
Sýning fyrir leikskólana Mýrina, Maríuborg, Nóaborg, Ós, 
Brákarborg og Kvistaborg. Bíó Paradís, Hverfisgötu 54. 

15:00–18:00 Ævintýrahöllin (o/s)
Þar verður fjölbreytt dagskrá á meðan hátíðin stendur yfir en 
húsið verður miðstöð barnamenningar á hátíðinni. Allir eiga 
að geta fundið eitthvað við sitt hæfi í Ævintýrahöllinni. Iðnó, 
Vonarstræti 3.

(0)=Opið fyrir alla 
(s)= Skráningar er krafist.
Sjá nánar á heimasíðu Barnamenningarhátíðar 



15:00–16:00 Ein mynd verður að hundrað (o)
Myndmenntakennarar grunnskólanna koma með nemendur 
sína, velja eitt listaverk á sýningunni Þúsund ár og fá leiðsögn 
um hvernig vinna megi nýtt verk út frá upplifun sinni. 
Þjóðmenningarhúsið, Hverfisgötu 15.

16:00–17:30 Crescendo – Með vaxandi styrk (o)
Krakkarnir á Frístundaheimilinu Regnbogalandi , í 
félagsmiðstöðinni Fjörgyn og leikskólanum Sunnufold standa 
fyrir gjörningnum Crescendo sem samanstendur af mynd-, 
hljóð- og hreyfilist. Frístundamiðstöðin Gufunesbær, Hlaðan 
við Gufunesveg.

16.00– 18.00 Ungir sögumenn! (o)
Börn úr elstu bekkjum Laugarnesskóla nýta nýfengna kunnáttu 
af sagnanámskeiði í Æringja, sögubíl Borgarbókasafnsins og 
segja sögur um allan bæ ásamt Sólu sögukonu. 
16:00–18:00 Listahús í Laugarnesskóla (o)
Taktu  þátt í fjölbreyttum vinnustofum þar sem boðið er upp 
á dans, textíl, myndmennt, upplestur á sögum, leiklist, smíðar, 
matreiðslu og tilraunir. Laugarnesskóli, Kirkjuteigi 24.

16:00–19:00 Fjörusteinakast (o)
Boðið verður upp á náttúruupplifun í steinafjöru. Steinum 
verður kastað í sjóinn, lífríki fjörunnar skoðað og gáð að 
fuglum á sundi. Gott er að vera í stígvélum, taka með box 
fyrir “fjörufjársjóði” og stækkunargler. Norðurkotsvör við 
Laugarnes (bílastæði við Listasafn Sigurjóns Ólafssonar, 
gengið til hægri eftir malbikuðum göngustíg).

17:00–18:00 SVoM (o)
Kíktu í heimsókn í Hljómskálann , pínulitla kastalann 
í Hljómskálagarðinum, skoðaðu ýmis blásturs– og 
slagverkshljóðfæri og hlustaðu á Skólahljómsveit Vesturbæjar 
og Miðbæjar spila skemmtilega slagara. Hljómskálinn, 
Hljómskálagarðinum.

MIÐVIKUDAGURINN 18. APRÍL
08:20–09:10, 09:50–10:40 og 11:40–12:20
Blótgoðar (s)
Blótgoðar í flutningi Þórs Tulinius leikara, en hann fjallar á 
léttari nótunum um heiðni og kristni og trúfrelsi almennt. Fyrir 
8–10. bekk. Ölduselsskóli, Hamraskóli og Vogaskóli.

9:00–11:00 og 13:00–15:00 Grasið góða og 
græna (s)
Af hverju vex gras ekki á veturna? Hverjir búa í grasi? Er gras 
mikilvægt? Hverjir borða gras? Leikskólabörn fá heim með sér 
grasfræ í potti ásamt umhyggjuspjaldi og leiðbeiningum um 
frekari ræktun. Grasagarður Reykjavíkur, Laugardal.

9.00–11.00, 11.00–12.30, 13.00–14.30 og 15.00–
16.30 Biophilia–Tónvísindasmiðja (s)
Krakkar í skólum og frístundamiðstöðvum samþætta á 
nýstárlegan hátt tónlist, vísindi og tölvutækni og skapa sína 
eigin tónlist í töfraveröld Bjarkar. Háskólabíó, inngangur frá 
Hagatorgi.

Kl. 9.00–12.00 Skólabrú (s)
Danslistarskóli JSB býður nemendum í 8. bekk Álftamýrarskóla 
og 9. bekk Hvassaleitisskóla að taka þátt í danssmiðju þar 
sem dansgleði nemenda verður virkjuð í skapandi vinnu. 
Álftamýrarskóli og Hvassaleitisskóli.

9.00–14.30 Að leggjast í sortir (o)
Nemendum í 9. bekk í grunnskólum Reykjavíkur er boðið til 
bókaveislu. Fantasíur, ævisögur, ástarsögur og myndasögur 
verða dregnar fram auk þess sem ýmsir þekktir einstaklingar 
segja frá lestrarreynslu sinni. Borgarbókasafn – aðalsafn, 
Tryggvagötu 15. 

10:00–10:30 Skýjaborg (s)
Danssýning fyrir allra yngstu börnin, þar sem litir, hreyfing, 
form og tónlist tala til þeirra. Verkið fjallar um tvær veðraverur 
sem vakna upp á stað þar sem veðrið er stundum ógnvænlegt 
en stundum gott og blítt. Leikskólinn Holtaborg, Sólheimum 21.

10.00–10.30 Ungir sögumenn! (o)
Börn úr elstu bekkjum Laugarnesskóla nýta nýfengna kunnáttu 
af sagnanámskeiði í Æringja, sögubíl Borgarbókasafnsins 
og segja sögur um allan bæ ásamt Sólu sögukonu. 
Þjónustumiðstöðin Dalbraut 21–27. 

10:00–12:00 Ævintýrahöllin (o/s)
Þar verður fjölbreytt dagskrá á meðan hátíðin stendur yfir en 
húsið verður miðstöð barnamenningar á hátíðinni. Allir eiga 
að geta fundið eitthvað við sitt hæfi í  Ævintýrahöllinni. Iðnó, 
Vonarstræti 3.

11:00–12:00 Álfaprinsessan frá Kjalarnesi (o)
Nemendur úr Klébergsskóla sýna leikþátt sem fjallar um 
álfaprinsessu og ævintýri hennar. Mógilsá á Kjalarnesi.

13:00–17:00 Krítum borgina rauða, gula, bláa og 
græna! (o)
Borgin er líka barnanna. Í hverfunum verða torg og stræti 
eignuð börnum og veitt upplyfting út frá skynjun og upplifun 
þeirra. Við krítum bæinn rauðan, gulan, bláan og grænan, setjum 
mark okkar á umhverfið og sköpum nýjan litríkan og glaðlegan 
borgarbrag. Krítar og húllumhæ á staðnum.
Lækjartorg, Arnarbakki (svæði við verslunarkjarna 
í Breiðholti), Grímsbær (baksvæðið frá verslun 
niður að Gossvogsdal, Álfheimar (svæðið í kringum 
verslunarhúsnæði og torg)

13:30–13:40 Ranglæti (o)
Krakkar í 6.-7. HH túlka í gegnum látbragð, dans og texta, 
athafnir og líðan þess sem kemur illa fram. Þeir velta fyrir 
sér afleiðingum eineltis og skoða hugarheim gerandans. 
Háaleitisskóli við Álftamýri.

13:30– 14:40 Sirkusinn eftir Charles Chaplin (s)
Chaplin, í gervi litla flækingsins lendir óvart inni í sirkusatriði 
og verður svo vinsæll að hann tekur þátt í hinum ýmsu og 
æsilegustu viðburðum. Fyrir leikskólann Laufásborg.
13:45–14:20 Rauða blaðran (s)
Rauða blaðran segir frá ævintýrum ungs drengs sem finnur 
dularfulla, rauða blöðru sem fylgir honum um götur Parísar. 
Fyrir leikskólann Laufásborg og Klambra. Bíó Paradís, 
Hverfisgötu 54. 

13:45–14:00 Rauðhetta – stuttmynd (o)
Rauðhetta er afrakstur af kvikmyndaverkefni nemenda í 
9. bekk Vogaskóla, Laugalækjarskóla og Háaleitisskóla/
Álftamýri og vann til verðlauna fyrir besta handritið á lokahátíð 
í Laugarásbíó.  Háaleitisskóli við Álftamýri.

14:00–16:00 Vorið vekur von og vináttu (o)
Krakkarnir á frístundaheimilunum Selinu og Undralandi kveðast 
á og dreifa vorljóðum um Vesturbæinn. Einnig skiptast þeir 
á plöntum sem áminningu um uppsprettu vonar og vináttu.  
Frístundaheimilið Selið, Hagamel 1.

16:00–18:00 Listahús í Laugarnesskóla (o)
Taktu  þátt í fjölbreyttum vinnustofum þar sem boðið er upp 
á dans, textíl, myndmennt, upplestur á sögum, leiklist, smíðar, 
matreiðslu og tilraunir. Laugarnesskóli, Kirkjuteigi 24.

16:00–19:00 Fjörusteinakast í Norðurkotsvör, 
Laugarnesi (o)
Boðið verður upp á náttúruupplifun í steinafjöru. Steinum 
verður kastað í sjóinn, lífríki fjörunnar skoðað og gáð að 
fuglum á sundi. Gott er að vera í stígvélum, taka með box fyrir 
“fjörufjársjóði” og stækkunargler. Norðurkotsvör, Laugarnesi 
(bílastæði við Listasafn Sigurjóns Ólafssonar, gengið til 
hægri eftir malbikuðum göngustíg).

16:00–18:00 Regnbogavatn og skrýtin skegg
Stelpurnar í myndlistarklúbbnum  „Herra Jónatan“ opna 
myndlistarsýningu þar sem sjónum áhorfenda er beint að 
uppsprettum ýmiskonar: tilfinningalegum, uppsprettu lita, 
skrýtnum skeggjum og uppsprettu plantna. Boðið upp á 
regnbogalitað vatn. Sýningin stendur út hátíðina. Sandholt, 
Laugarvegi 36.

FIMMTUDAGUR 19. APRÍL 
(SUMARDAGURINN FYRSTI)
HVERFAHÁTÍÐIR:
Miðborg, Hlíðar (o) 
11:00–16:00 Skapandi smíðasmiðja Kamps 
Frístundamiðstöðin Kampur býður gestum upp á að sleppa 
ímyndunaraflinu lausu við smíðar, tálgun, leik og sköpun undir 
leiðsögn starfsmanna. Klambratún við Kjarvalsstaði.

Vesturbær (o) 
9:00–11:00 Bjartsýnisbusl
Sundlaug Vesturbæjar býður gestum frítt í sund þar sem margt 
skemmtilegt verður í boði. Synt verður inn í sumarið með 
bjartsýni að leiðarljósi. Vesturbæjarlaug við Hofsvallargötu.

11:00–11:30 Skrúðganga
Við söfnumst saman í skrúðgöngu fyrir framan Melaskóla og 
marserum saman inn í sumarið með lúðrasveit og glaða skáta í 
fararbroddi. Melaskóli, Hagamel 1.
11:30–13:00 Hátíðahöld við Frostaskjól
Hoppukastali, kassaklifur, þrautabraut KR, pylsur, candyfloss 
og aðrar veitingar, leiktæki, tónlist og söngur barna og unglinga 
í starfi Frostaskjóls og margt fleira. Frístundamiðstöðin 
Frostaskjól, Frostaskjóli 2.
11:00–13:00 Yfirlitssýning frístundaheimilanna í 
Frostaskjóli
Fáðu innsýn í menningarheim barna á sýningu með ljósmyndum 
og munum frá ýmsum viðburðum s.s. Barnamet í Vesturbæ, 
Dans, dans, dans og Kassabílarallý frístundaheimilanna.   
Frístundamiðstöðin Frostaskjól, Frostaskjóli 2.

Bústaðahverfi (o)
12:00 Grill 
Boðið verður í gómsætt sumargrill í Grímsbæ. Grímsbær, 
Efstalandi 26.
13:00 Skrúðganga 
Við marserum saman inn í sumarið undir taktföstum 
lúðrablæstri Skólahljómsveitar Austurbæjar. Hefjum förina við 
Grímsbæ og endum í Bústaðarkirkju. Grímsbær, Efstalandi 26.
13:25 Samverustund 
Samverustund fjölskyldunnar í Bústaðakirkju–fjölmörg 
skemmtileg söngatriði. Bústaðarkirkja við Tunguveg.
14:10 Sumarstuð í Víkingsheimilinu. 
Víkingshlaupið, andlitsmálun, hoppukastalar, söngatriði, 
atriði frá félagsmiðstöðinni Hæðargarði, myndasýning 
leikskólabarna og fleira. Víkingsheimilið, Traðarlandi 1.

Háaleiti (o)
11.00 til 13.00 Hátíðahöld við Tónabæ
Fjölbreytt dagskrá fyrir utan félagsmiðstöðina Tónabæ og 
frístundaheimilið Álftabæ, skemmtiatriði í boði unglinga og 
barna úr hverfinu, andlitsmálning, leiktæki og grillaðar pylsur. 
Tónabær–Álftabær, Safamýri 28.

Laugardalur (o)
11.00 –14.00 Hátíðahöld við Þróttheima
Félagsmiðstöðin Þróttheimar og frístundaheimilið Glaðheimar 
fagna sumri og sýna listaverk eftir börn og unglinga í hverfinu. 
Einnig verða útileikir, andlitsmálning og brjóstsykursgerð í 
boði, grillaðar pylsur og frosnir bananar. Útvarp Kærleikur 
verður í gangi og tekur gesti og gangandi í viðtöl. Þróttheimar–
Glaðheimar, Holtavegi 11.

Breiðholt (o)
11:00–14:00 Hátíðahöld í Hólmaseli.
Candyfloss, hoppukastali, pylsusala, andlitsmálning og óvæntar 
uppákomur í boði fyrir gesti og gangandi. 
11:00–14:00 Skemmtiatriði barna og unglinga úr 
hverfinu 
Krakkar af frístundaheimilum í Breiðholti sýna afraksturinn úr 
danssmiðjum, listasmiðjum og tónlistarsmiðjum. Hólmasel, 
Hólmaseli 4–6. 

Árbær (o)
9:00– 10:30  Sullumbull
Árbæjarlaug býður gestum frítt í sund þar sem margt 
skemmtilegt verður í boði. Árbæjarlaug, Fylkisvegi 9.
10:30 Skrúðganga 
Við söfnumst saman í skrúðgöngu fyrir framan Árbæjarlaug og 
marserum saman inn í sumarið að Árbæjarkirkju. Árbæjarlaug, 
Fylkisvegi 9.
11:00  Messa  
Sumarmessa í Árbæjarkirkju. Árbæjarkirkja, Rofabæ.
11:30 Skemmtidagskrá 
Fjölbreytt skemmtidagskrá verður í boði á Árbæjartorgi. 
Skemmtiatriði, ýmislegt til sölu, leiktæki o.fl. Árbæjartorg.

Grafarholt (o)
10:00 Víðavangshlaup Fram
12:30 Skrúðganga 
Við söfnumst saman í skrúðgöngu fyrir framan Sæmundarskóla 
og marserum saman inn í sumarið að Guðríðarkirkju. 
Sæmundarskóli, Gvendargeisla 168.
13:00 Helgistund 
Sumarmessa í Guðríðarkirkju. Guðríðarkirkja, Kirkjustétt 8.
13:30 Hátíðahöld
Skemmtidagskrá verður í boði í Ingunnarskóla og við 
Grafarholtstorg. Frambingó, leiktæki, ýmislegt til sölu, krítað á 
kirkjustétt o.fl. Ingunnarskóli, Maríubaugi 1.

Grafarvogur (o)
11:30 Skrúðganga 
Við söfnumst saman í skrúðgöngu fyrir framan Spöngina og 
marserum saman inn í sumarið að Rimaskóla. Spöngin.
12:00–14:00 Hátíðahöld við Rimaskóla 
Töframaður, tónlistarflutningur frá tónlistarskólum og 
félagsmiðstöðvum, danssýning, götuhokký, sýning á afrakstri 
listadaga frístundaheimila og félagsmiðstöðva Gufunesbæjar, 
leiktæki, veitingasala o.fl. Rimaskóli, Rósarima.
10:00–17:00 Börn og dýr (o)
Börn sýna og segja gestum garðsins frá dýrunum sínum. 
10:10–11:30 Börn og fuglar (o)
Fuglaskoðun þar sem Hannes Þór Hafsteinsson 
náttúrufræðingur sýnir og segir frá þeim fuglum sem finnast í 
Laugardalnum. Hittumst við refagirðinguna kl.10.10, með sjónauka. 



13:00–14:00 Börnin, býflugurnar og blómin (o)
Býflugnaskoðun þar sem náttúrufræðingarnir Sigrún Thorlacius 
og Tómas Óskar Guðjónsson sýna börnunum lifandi býflugur og 
plöntur sem flugurnar sækja sér hunang og frjókorn í. Hittumst 
við selalaugina kl: 13.00. Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn, 
Laugardal. (Barnagjald gildir inn í garðinn fyrir alla).

10:00–18:00 Ævintýrahöllin (o/s)
Þar verður fjölbreytt dagskrá á meðan hátíðin stendur yfir en 
húsið verður miðstöð barnamenningar á hátíðinni. Allir eiga 
að geta fundið eitthvað við sitt hæfi í Ævintýrahöllinni. Iðnó, 
Vonarstræti 3.

11:00–15:00 Fjör og fræði fyrir alla fjölskylduna (o)
Í Vísindasmiðju Háskóla Íslands lifna vísindin við með 
skemmtilegum og gagnvirkum hætti, í sýnitilraunum, 
furðuspeglum, þrautum, pendúlum, teiknirólu, orkuhjóli og 
mörgu öðru. 
11.00–13:00 og 13:00–15:00 Biophilia–
Tónvísindasmiðja fyrir fjölskyldur (o)
Þátttakendur samþætta á nýstárlegan hátt tónlist, vísindi og 
tölvutækni og skapa sína eigin tónlist í töfraveröld Bjarkar. 
Háskólabíó, inngangur frá Hagatorgi.

11:00–17.00 Grænn ís (o)
Nemendur í listkennsludeild LHÍ starfrækja fjölbreyttar 
listsmiðjur þar sem unnið verður með ýmsa miðla í ljósi verka 
Rúríar.  Listasafn Íslands, Fríkirkjuvegi 7. 

13:00–16:00 Spilastund með Spilavinum (o)
Hinir stórskemmtilegu Spilavinir mæta á svæðið með úrval 
borðspila og smáspila sem þeir kenna gestum og gangandi. Spil 
eru ódýr og skemmtileg afþreying sem sameinar unga og aldna. 
Ráðhúsið við Tjörnina.

kl.13.00–17.00 Viltu verða persóna í bók? (o)
Skelltu þér inn í Risabókina sem yfir 300 nemendur í 
Vesturbæjarskóla settu saman. Í henni eru felumyndir, ljóð, 
textar, flettimyndir, hljóð, skilaboð, lykt  … og þar er líka pláss 
fyrir þig. 
kl.14.00–15.00 Bókaverðlaun barnanna (o)
Bókaverðlaun barnanna verða afhent í ellefta sinn en bækurnar 
sem hljóta þessi verðlaun eru valdar af börnum á aldrinum 6–12 
ára víðsvegar af landinu. Borgarbókasafnið, Tryggvagötu 15.

13:00–15:00 Listasmiðja (o)
Listasmiðja fyrir börn á öllum aldri þar sem meðal 
annars verður hægt að föndra sverð og skildi, búa til 
landnámsskartgripi og teikna rúnir. 
14:00–14:30 Rimmugýgur (o)
Félagar úr víkingafélaginu Rimmugýgi bregða á leik, berjast og 
sýna önnur víkingaleg tilþrif. 
15:00–15:45 Gilitrutt–Brúðuleikhús (o)
Gilitrutt er nýtt íslenskt brúðuleikverk eftir þjóðsögunni 
um skessuna ógurlegu og bóndakonuna sem vildi sleppa 
frá skyldum sínum og ábyrgð. Sýningin er í flutningi Bernds 
Ogrodniks, stofnanda Brúðuheima. Þjóðminjasafnið, 
Suðurgötu 41.

14:00–15:00 Barnajóga (o)
Jóga og hugleiðsla fyrir börn á öllum aldri og fjörugur 
möntrusöngur. Starfsfólk leikskólans Sælukots býður fólki á 
öllum aldri að vera með í jóga, söng og hugleiðsu. Ráðhúsið við 
Tjörnina–matsalur.

14:00–14:30 og 15:30–16:00 Fyrr var oft 
í koti kátt...–Vísnabókartónleikar fyrir 
barnafjölskyldur (o)
Sungin verða valin kvæði og vísur úr Vísnabókinni sem kom 
fyrst út árið 1946. Hinir gömlu húsgangar munu lifna við í 
skemmtilegu umhverfi Árbæjarsafns.  Árbæjarsafn, Kistuhyl 4.

14:00–14:45 og 15:30–16:15 Skýjaborg fyrir 
fjölskyldur (o)
Danssýning fyrir allra yngstu börnin, þar sem litir, hreyfing, form 
og tónlist tala til þeirra. Verkið fjallar um tvær veðraverur sem 
vakna upp á stað þar sem veðrið er stundum ógnvænlegt en 
stundum gott og blítt. Þjóðleikhúsið, Hverfisgötu 19.

14.00–15.00 LAUR–tónlist fyrir forvitna 
nútímakrakka (o)
Hvernig hljómar galdraverkið LAUR sem leikið er eftir 
leiðbeiningum á tölvuskjám? Hvað var  tónskáldið Guðmundur 
Steinn eiginlega að pæla? Kammersveit Reykjavíkur leiðir gesti 
um undraheima tónlistar. Tjarnarbíó, Tjarnargötu 12.

14.00–15.00 KARAOKE–tónlist fyrir forvitna 
nútímakrakka (o)
Tónskáldið Ingi Garðar mætir til leiks með tónverkið Karaoke, 
sem á eitthvað skylt við karaoke–söng. Áhorfendur taka þátt 
í flutningi verksins og leika á hljóðfæri sem eru ekki beinlínis 
hefðbundin s.s. blöðrur og gulrætur! 
16:30–17:30 Ástarsaga úr fjöllunum–fyrir 
fjölskyldur (o)
Leiksýning Möguleikhússins eftir sögu Guðrúnar Helgadóttur. 
Flumbra tröllskessa er ógurlega skotin í stórum og ljótum 
tröllkarli sem hún eltir um allar jarðir. Tjarnarbíó, Tjarnargötu 12.

14:00–17:00 Rólegheitaganga og 
náttúruupplifun (o)
Boðið er upp á rólegheitagöngu fyrir börn frá 5 ára aldri um 
Kaldavermsl og skóginn við Elliðavatn. Við sjáum og heyrum í 
fuglum, klöppum trjám og strjúkum stráum. Elliðavatnsbærinn 
við Elliðavatn. (Beygt til hægri inn í Heiðmörk við Rauðhóla, 
keyrt áfram sem leið liggur, yfir einbreiða brú, skömmu síðar 
er beygt til hægri að Elliðavatnsbænum).

14:30–16:00 Íslenski hesturinn (o)
Hvað gerir okkur að þjóð? Begga Rist fjallar um hestinn sem 
uppsprettu í menningu okkar þjóðar og segir frá hæfileikum 
og sérkennum íslenska hestsins. Teymt verður undir börnum í 
gerði. Hestaleigan, Surtlugötu 3 í Fjárborg.

kl. 15.00–17.00 BarnaBall–Hnésokkar, lakkskór 
og lakkrísbindi (o)
Komdu og dillaðu þér við íslensk dægurlög. Dansaðu við 
mömmu, pabba, afa eða ömmu á gamaldags dansiballi þar sem 
hljómsveit Sigurðar Guðmundssonar leikur fyrir dansi. Iðnó, 
Vonarstræti 3.

FÖSTUDAGUR 20. APRÍL
08:10–09:00, 10:10–11:00 og 11:30–12:20 
Blótgoðar (s)
Blótgoðar í flutningi Þórs Tulinius leikara, en hann fjallar á 
léttari nótunum um heiðni og kristni og trúfrelsi almennt. 8.–10. 
bekkur. Seljaskóli, Hólabrekkuskóli og Breiðholtsskóli. 

9:00–10.30, 11.00–12.30 og 15.00–16.30 
Biophilia–Tónvísindasmiðja (s)
Krakkar í skólum og frístundamiðstöðvum samþætta á 
nýstárlegan hátt tónlist, vísindi og tölvutækni og skapa sína 
eigin tónlist í töfraveröld Bjarkar. Háskólabíó, Vísindasmiðjan, 
inngangur frá Hagatorgi. 

09:00–10:00 og 10:30–11:30 Ástarsaga úr 
fjöllunum (s)
Leiksýning í samstarfi við Möguleikhúsið eftir sögu 
Guðrúnar Helgadóttur ásamt tröllasmiðju og leikjum fyrir 
káta krakka. Í boði fyrir leikskóla og grunnskóla í Breiðholti. 
Menningarmiðstöðin Gerðuberg, Gerðubergi 3–5.

9:00–11:00 og 13:00–15:00 Grasið góða og græna (s)
Af hverju vex gras ekki á veturna? Hverjir búa í grasi? Er gras 
mikilvægt? Hverjir borða gras? Leikskólabörn fá heim með sér 
grasfræ í potti ásamt umhyggjuspjaldi og leiðbeiningum um 
frekari ræktun. Grasagarður Reykjavíkur, Laugardal.

Kl. 9.00–12.00 Skólabrú (s)
Danslistarskóli JSB býður nemendum í 8. bekk Álftamýrarskóla 
og 9. bekk Hvassaleitisskóla að taka þátt í danssmiðju þar 
sem dansgleði nemenda verður virkjuð í skapandi vinnu. 
Álftamýraskóli og Hvassaleitisskóli. 

09:30–10:15 og 14:00–14:45 Skýjaborg (s)
Danssýning fyrir allra yngstu börnin, þar sem litir, hreyfing, form 
og tónlist tala til þeirra. Verkið fjallar um tvær veðraverur sem 
vakna upp á stað þar sem veðrið er stundum ógnvænlegt en 
stundum gott og blítt. Fyrir dagforeldra, Hamar og Klettaborg. 
Víkurskóli, Hamravík 10.

9.30–10.30 og 13:00–14:00 Ungir sögumenn! (o)
Börn úr elstu bekkjum Laugarnesskóla nýta nýfengna kunnáttu 
af sagnanámskeiði í Æringja, sögubíl Borgarbókasafnsins og 
segja sögur um allan bæ ásamt Sólu sögukonu. Leikskólinn 
Laugasól, Leirulæk.

Kl. 10:00–11:00 og 14:00–15:00 Dagur 
jarðarinnar – við erum heimurinn (o)
Börn á Gullborg fagna ólíkum uppruna sínum og starfsmanna 
leikskólans. Þau halda jarðardaginn hátíðlegan með sýningunni 
Við erum heimurinn . Leikskólinn Gullborg, Rekagranda 14.

10:30–11:40 Sirkusinn eftir Charles Chaplin (s)
Chaplin, í gervi litla flækingsins lendir óvart inni í sirkusatriði 
og verður svo vinsæll að hann tekur þátt í hinum ýmsu og 
æsilegustu viðburðum. Fyrir leikskólann Ós og Dvergaland.
10:45–11:20 Rauða blaðran (s)
Rauða blaðran segir frá ævintýrum ungs drengs sem finnur 
dularfulla, rauða blöðru sem fylgir honum um götur Parísar. 
Fyrir leikskólann Vesturborg og Grænuborg. Bíó Paradís, 
Hverfisgötu 54.

11:00–12:00 og 13:00–15:00 Sköpun og leikur (o)
Opið hús í leikskólanum Sæborg. Elstu börnin sýna verk þar sem 
unnið var með bækur, leikhús í kassa, styttur, fugla, fjöruna og 
líkamann. Yngstu börnin sýna verk þar sem unnið var með skynfæri 
og tjáningu í listum og leik. Leikskólinn Sæborg, Starhaga 11.

11:00–16:00 Skapandi smíðasmiðja Kamps 
Frístundamiðstöðin Kampur býður gestum upp á að sleppa 
ímyndunaraflinu lausu við smíðar, tálgun, leik og sköpun undir 
leiðsögn starfsmanna. Klambratún við Kjarvalsstaði.

11:00 og 13:00 Hrói Höttur Grenndarskógi (o)
60 nemendur úr 6. bekk í Rimaskóla sýna ævintýri útlagans 
Hróa Hattar og félaga hans Litla Jóns, Tóka Munks, mærinnar 
Marion ásamt hinum illræmda fógeta í Nottingham. 
Grenndarskógur Rimaskóla í Nónholti.

kl.13.00–17.00 Viltu verða persóna í bók? (o)
Skelltu þér inn í Risabókina sem yfir 300 nemendur í 
Vesturbæjarskóla settu saman. Í henni eru felumyndir, ljóð, 
textar, flettimyndir, hljóð, skilaboð, lykt … og þar er líka pláss 
fyrir þig. Borgarbókasafn, Tryggvagötu 15.

13:00 –17:00 Krítum borgina rauða, gula, bláa og 
græna! (o)
Borgin er líka barnanna. Í hverfunum verða torg og stræti 
eignuð börnum og veitt upplyfting út frá skynjun og upplifun 
þeirra. Við krítum bæinn rauðan, gulan, bláan og grænan, setjum 
mark okkar á umhverfið og sköpum nýjan litríkan og glaðlegan 
borgarbrag. Krítar og húllumhæ á staðnum.
Lækjartorg, Arnarbakki (svæði við verslunarkjarna í 
Breiðholti), Grímsbær (baksvæðið frá verslun niður að 
Fossvogsdal, Álfheimar (svæðið í kringum verslunarhúsnæði 
og torg).

14:00–14:20 Ævintýri Strumpanna (o) 
Nemendur í 1. bekk í Háaleitisskóla, flytja leikrit þar sem 
fléttað er saman ævintýri H.C. Andersen um Mjallhvíti og 
strumpasögum. Allir búningar eru hannaðir af foreldrum 
nemenda. Háaleitisskóli við Álftamýri.

14:00–16:00 Uppspretta (o)
Börnin á frístundaheimilinu Skýjaborgum og á leikskólanum 
Dvergasteini frumsýna innsetningu og hreyfimynd. Börnin hafa 
sáð grasfræjum i bakka fyrir framan stóran hvítan vegg og 
perlað mynstur sem fest hefur verið á vegginn og myndar tré 
sem sprettur upp úr grasinu. Frístundaheimilið Skýjaborgir, 
Vesturvallargötu 10–12.

14:00–16:00 Af Íslandi erum við öll upp sprottin (o)
Börnin á frístundaheimilinu Frostheimum bjóða gestum 
og gangandi að taka þátt í að gera kort af Íslandi á vegg 
frístundaheimilisins með því að líma bút á vegginn og skapa 
þannig „klippimynd“ af landinu. Frístundaheimilið Frostheimar, 
Frostaskjóli 6. 

10:00–18:00 Ævintýrahöllin (o/s)
Þar verður fjölbreytt dagskrá á meðan hátíðin stendur yfir en 
húsið verður miðstöð barnamenningar á hátíðinni. Allir eiga 
að geta fundið eitthvað við sitt hæfi í Ævintýrahöllinni. Iðnó, 
Vonarstræti 3.

17:00–20:00 Fjallganga á Úlfarsfell (o)
Boðið er upp á rólega fjallgöngu upp á útsýnisfjallið Úlfarsfell. 
Fyrst er gengið í fallegum barrskógi, svo upp gróðurþaktar 
hlíðar og upp á topp í 295 metra hæð. Bílastæði við 
skógræktina í Hamrahlíð. 

LAUGARDAGUR 21. APRÍL 10:00–18:00
Ævintýrahöllin (o/s)
Þar verður fjölbreytt dagskrá á meðan hátíðin stendur yfir en 
húsið verður miðstöð barnamenningar á hátíðinni. Allir eiga 
að geta fundið eitthvað við sitt hæfi í Ævintýrahöllinni. Iðnó, 
Vonarstræti 3.

11:00–15:00 Fjör og fræði fyrir alla fjölskylduna (o)
Í Vísindasmiðju Háskóla Íslands lifna vísindin við með 
skemmtilegum og gagnvirkum hætti, í sýnitilraunum, 
furðuspeglum, þrautum, pendúlum, teiknirólu, orkuhjóli og 
mörgu öðru. 
11.00–13:00 og 13:00–15:00 Biophilia–
Tónvísindasmiðja fyrir fjölskyldur (o)
Þátttakendur samþætta á nýstárlegan hátt tónlist, vísindi og 
tölvutækni og skapa sína eigin tónlist í töfraveröld Bjarkar. 
Háskólabíó, inngangur frá Hagatorgi.

11:00–16:00 Skapandi smíðasmiðja Kamps 
Frístundamiðstöðin Kampur býður gestum upp á að sleppa 
ímyndunaraflinu lausu við smíðar, tálgun, leik og sköpun undir 
leiðsögn starfsmanna. Klambratún við Kjarvalsstaði.



12:00–16:00 Stutt í spunann (o)
Gestum gefst færi á að kynnast ullarvinnslu fortíðar með því 
að prófa, fikta og skoða ýmis tæki og tól. Þeir fá tækifæri til að 
sýna snilli sína með halasnældurnar sem þurfa vonandi ekki að 
hanga á bláþræði. Landnámssýningin, Aðalstræti 16.

13:00–14:30 Algjör Sveppi og töfraskápurinn (o)
Stelpa hverfur inn í gamlan töfraskáp sem vinirnir Sveppi, Villi 
og Gói taka höndum saman um að bjarga. Þeir lenda í ótrúlegum 
ævintýrum þar sem þeir m.a. svindla sér inn á Þjóðminjasafnið. 
14:30–17:00 Ratleikur (o)
Boðið upp á ratleik í tengslum við kvikmyndina Algjör Sveppi og 
töfraskápurinn. Aldrei að vita nema lykillinn að töfraskápnum 
leynist í Þjóðminjasafninu? Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgötu 41.

13:00–13:40 Hamingjuverkstæði –
Trommuhringur (o)
Karl Ágúst Úlfsson býður gestum að slá á trommur og upplifa 
trommuflæði. Engrar kunnáttu er krafist, hver og einn leikur 
með sínu lagi og nýtur þess að vera í takti við aðra. 
13:40–14:00 Hamingjuverkstæði –
Kærleikshugleiðsla (o)
Ásdís Olsen leiðir börn og fullorðna í ævintýralega kærleiks-
hugleiðslu sem beinir athygli að hjartanu og bætir líðan fólks. 
14:00–17:00 Hamingjuverkstæði – Þakklætiskort (o)
Skrifaðu þakklætiskort til einhvers sem hefur reynst þér vel. 
Pósturinn sér um að senda kortin frítt til viðtakenda.
14:00–17:00 Hamingjuverkstæði – Gildissmiðja (o)
Hvað er það sem skiptir fjölskylduna þína mestu máli? 
Fjölskyldur af öllum stærðum og gerðum fá tækifæri til að búa 
til „gildisskjöld“ og sammælast um hvað skiptir mestu máli.  
14:00–17:00 Hamingjuverkstæði –
Styrkleikasmiðja (o)
Gestum gefst tækifæri til að spila veiðimann til að átta sig á 
eigin styrkleikum og hvernig má nýta þá betur í lífinu. 
14:00–17:00 Hamingjuverkstæði – Uppspretta 
hamingju (o)
Uppspretta hamingjunnar, gjörningur barna af frístundaheimili 
Kamps, þar sem að þátttakendur deila með Reykjavíkurbúum 
hvað það er sem veitir þeim mesta hamingju. Ráðhúsið við 
Tjörnina.

14:00–14:45 og 15:30–16:15 Skýjaborg fyrir 
fjölskyldur (o)
Danssýning fyrir allra yngstu börnin, þar sem litir, hreyfing, form 
og tónlist tala til þeirra. Verkið fjallar um tvær veðraverur sem 
vakna upp á stað þar sem veðrið er stundum ógnvænlegt og 
stundum gott og blítt. Þjóðleikhúsið, Hverfisgötu 19.

14:00–16:00 Hafnaboltahetjur! (o) 
Félagar í Hafna– og mjúkboltafélagi Reykjavíkur kenna gestum 
og gangandi um undirstöðuatriði íþróttarinnar: hanska, kylfur 
og bolta. Að sjálfsögu fá svo gestir að vera með í leiknum.   
Hljómskálagarður hjá leiktækjum.

13:00–17:00 Börn og hundar (o)
Félagar í Hundaræktarfélagi Íslands verða með hunda sína til 
sýnis og gefa börnum góð ráð um umgengni við þá. (Barnaverð 
gildir fyrir alla inn í garðinn). Fjölskyldu– og húsdýragarðurinn, 
Laugardal. 

16:00–19:00 Sandkastalar við Skarfaklett (o)
Börnin moka sandi og búa til sandkastala, skoða jarðlög og 
strjúka grjótið í stóra Skarfaklettinum. Ef veður leyfir verður 
farið  úr skóm og sokkum og gengið í ljósum sandinum! Gott að 
vera í stígvélum, með fötu, skóflu, handklæði og aukasokka. 
Stóra bílastæðið við Skarfaklett (Nálægt Viðeyjarferju).

13:00–14:00 Bókabrellur og bollakökur (o)
IBBY á Íslandi býður upp á kaffihúsastemningu í Foldasafni. 
Bókaspjall með óvæntum uppákomum fyrir krakka sem þora.
14:00–16:00 Origami námskeið (o)
Björn Finnsson frá Origami Ísland mun leiðbeina áhugasömum 
við japanskt pappírsbrot. Foldasafn við Fjörgyn.

13:00–15:00 Gaman saman (o)
Pólsk, spænsk og íslensk menning. Dagskrá fyrir stór og smá 
börn þar sem dansað verður, sungið, föndrað, lesið og sprellað. 
Borgarbókasafn, Tryggvagötu 15. 

15:00–16:30 Ameríkutónleikar (o)
Nemendur Nýja tónlistarskólans halda þematónleika í Norræna 
húsinu þar sem áhersla er lögð á tónlist frá Ameríku og samspil 
hinna ýmsu hljóðfærahópa. Norræna húsið, Sturlugötu 5.

13.00–15.00 Allir litir regnbogans (s)
Hvernig búum við til fjólubláan, grænan og appelsínugulan? 
Skyggnst verður inn í töfraheim litanna með töfrasprotanum, 
þ.e. penslinum sem skapar alla liti regnbogans. Persónuleg og 
litrík upplifun. 
13.00–15.00  Allir litir Rúrí (s)
Börnin velja sinn uppáhaldslit í Regnbogaverki Rúrí, rannsaka 
hann nánar, læra hvað liturinn heitir á ítölsku og frönsku og 
skyggnast þannig inn í hljóðaforða framandi tungumála. 
Listasafn Íslands, Fríkirkjuvegi 7. 

13:00–15:00 Ljósmyndaverkstæði barnanna (s)
Á Ljósmyndaverkstæði barnanna má kynnast 
bláþrykksaðferðinni (cyanótýpa) sem rekur uppruna sinn til 
árdaga ljósmyndarinnar. Börnin fá að taka sína  mynd með heim. 
Ljósmyndasafn Reykjavíkur, Tryggvagötu 15. 

13:00–17:00 Hönnun fyrir börn (o)
Á sýningunni má sjá hönnun fyrir börn, s.s.  tréleikföng, púða, 
mjúkar verur og annað skemmtilegt. Hlutirnir eru hannaðir og 
unnir í Ásgarði, Gylfaflöt, Iðjubergi og á Sólheimum í Grímsnesi.
Handverk og Hönnun, Aðalstræti 10.

10:00–12:00 Leiðsögn um móðurmál–tvítyngi (o)
Gerður Gestsdóttir fræðir  áhugasama  um móðurmál og 
mikilvægi þess. Á staðnum verða einnig bæklingar og annað 
fræðiefni um móðurmál.
10.00–11.30 Móðurmál og menning (o)
Spænski móðurmálshópurinn býður upp á orðaleiki, söngtexta 
og leiki fyrir gesti og gangandi til þess að þeir megi læra og 
njóta.
10:00–12:00 Lærðu nokkur orð í rússnesku … já 
eða spænsku! (o)
Börnin í móðurmálskennsluhópum kenna gestum að segja og 
skrifa nokkur orð á spænsku og rússnesku, kynna fyrir þeim 
frægar teiknimyndapersónur, erlendar bækur, leikföng og 
fleira.
11:00–12:00 fyrir 10 ára og yngri/13:00–14:00 
fyrir 11 ára og eldri  Marimbusmiðja (o)
Gestir kynnast afrískum marimbum af ýmsum  stærðum og 
gerðum og leika einfaldar útsetningar. Þar læra þeir nokkra 
rytma, gera skemmtilegar hópæfingar og spila að lokum 
saman eitt lag.  Engrar tónlistarkunnáttu er krafist. Hagaskóli, 
Fornhaga 1. 

13:00–15:00 Áttu pening? (o)
Leitaðu að gömlum, öðruvísi og skemmtilegum peningum í 
skúffum og skápum hjá ömmu og afa og komdu með þá til okkar. 
Við hjá Myntsafnarafélaginu segjum þér sögu peninganna og 
leyndarmál. Barnabókasafnið, Norræna húsinu, Sturlugötu 5. 

13:00–16:00 Stuttmyndir eftir unglinga í Bíó 
Paradís (o)
Mikil gróska er í stuttmyndagerð í grunnskólum og 
félagsmiðstöðvum borgarinnar. Hér verður boðið upp á brot af 
því besta sem unglingar hafa verið að gera, húmor, spennu og 
dramatík. Bíó Paradís, Hverfisgötu 54.

15.00–17.00 Bryggjubúr (s)
Börnunum er sagt frá ýmsum sjávardýrum sem búa við 
bryggjuna í Reykjavík og í framhaldi af því búa þau til sitt 
eigið bryggjubúr, sem þau taka svo með sér heim.  Víkin–
Sjóminjasafnið í Reykjavík, Grandagarði 8.

SUNNUDAGUR 22 APRÍL.
11:00–15:00 VOR – Í boði náttúrunnar (o)
Við tengjum börn við náttúruöflin; sól, jörð, eld og vatn. Búið 
verður til gróðurhús úr gömlum krukkum, sólúr smíðað úr trjám, 
grillað í skóginum, veitt í Elliðavatni og farið í skemmtilegan 
ratleik. Elliðavatnsbær, Heiðmörk – við hús Skógræktar 
Reykjavíkur.

12:00–16:00 Stutt í spunann (o)
Gestum gefst færi á að kynnast ullarvinnslu fortíðar með því 
að prófa, fikta og skoða ýmis tæki og tól. Þeir fá tækifæri til að 
sýna snilli sína með halasnældurnar sem þurfa vonandi ekki að 
hanga á bláþræði. Landnámssýningin, Aðalstræti 16.

13:00–17:00 Börn og hundar (o)
Félagar í Hundaræktarfélagi Íslands (HRFÍ) verða með hunda 
sína til sýnis og gefa börnum góð ráð um umgengni við þá. 
(Barnagjald gildir fyrir alla inn í garðinn). Fjölskyldu– og 
húsdýragarðurinn, Laugardal.

13:00–14:30 og 15:30–17:00 Listasmiðjur fyrir 
fjölskyldur (o)
Listasmiðjur fyrir börn í fylgd með fullorðnum. Boðið er upp 
á grafíkverkstæði, hreyfimyndagerð og ljósmyndun. Fjöldi 
þátttakenda er takmarkaður. Myndlistaskólinn í Reykjavík, 
Hringbraut 121.

LOKAHÁTÍÐ BARNAMENNINGARHÁTÍÐAR Í 
LAUGARDALSLAUG :
(Frítt fyrir 18 ára og yngri)
13:00–14:00 Sund og söngur (o)
Söngnámskeið þar sem raddæfingar og hreyfingar eru gerðar 
ofan í vatninu. Börnin læra einnig nokkur lög með látbragði og 
hreyfingum ofani lauginni. 
13:30–14:30 Trommuhringur (o)
Karl Ágúst Úlfsson býður gestum og gangandi að slá á trommur 
og upplifa trommuflæði fyrir utan laugina. Engrar kunnáttu krafist.  

14:00–14:15 Draumarraddir Norðursins (o)
Stúlknakórinn góði flytur nokkur falleg og þekkt lög. 
14:15–14:45 White Signal (o)
Hljómsveitin White Signal, skipuð krökkum á aldrinum 
14–17 ára, lofar að koma öllum í stuð. Hljómsveitin sigraði í 
símakosningum Rásar 2 á Músiktilraunum 2012. 
14:45–15:00 Sirkús Íslands (o)
Sirkus Íslands skemmtir sundlaugagestum með samkrulli 
sirkúsatriða þar sem fífldirfska og fjör eru í fyrirrúmi. Búist 
við krassandi áhættuatriðum, vænum brögðum og slatta af 
trúðsklaufum. 
15:00–15:10 Rokkhljómsveit Íslands (o)
Rokkhljómsveit Íslands er skipuð fjórum 10 ára stelpum sem 
rokka feitt með lögum á borð við „Við viljum frí“.
15:10–15:20 Sirkús Íslands (o)
Jóhanna og Jóhann halda uppi stuði ásamt Sirkús Íslands og 
Sirkússkólanum.  
15:20–15:30 Fimleikafjör (o)
Krakkar úr Fimleikdeild Ármanns sýna ótrúlegar kúnstir á 
sundlaugabakkanum
15:30–16:00 Pollapönk (o)
Hjómsveitin Pollapönk tekur lagið og tryllir lýðinn–jafnt unga 
sem aldna. 

14:00–15:00 Barnajóga (o)
Jóga og hugleiðsla fyrir börn á öllum aldri og fjörugur 
möntrusöngur. Starfsfólk leikskólans Sælukots býður fólki á 
öllum aldri að vera með í jóga, söng og hugleiðsu. 
15:00–16:00 Ísland er land þitt (o)
Nemendur frá Danslistarskóla JSB sýna dansatriði úr 
sýningunni Ísland er land þitt. Sýnd verða dansverkin Sjórinn, 
Djákninn á Myrká og Gullfoss og Geysir. 
16:00–17:00 Draumaraddir Norðursins –
Stúlknakór (o)
Á tónleikunum verða flutt falleg og þekkt lög frá mörgum 
löndum, auk Disney-laga. Öll lögin verða sungin á íslensku og 
eru af geisladisknum Draumaraddir Norðursins  “ Súkkulaðiland “.  
Ráðhúsið við Tjörnina.

14.00–15:00 Fjölskyldusmiðja – SPLASS (o)
Sigrún Guðmundsdóttir, dansari og myndlistarkennari, kannar 
með börnum hvernig nota megi vatn til sköpunar. Listasafn 
Íslands, Fríkirkjuvegi 7.

kl. 14.00–15.00 Sögustund (o)
Kristín Arngrímsdóttir les úr bókum sínum um Arngrím 
apaskott. Ársafn, Hraunbæ 119.

14.00–14:30 Hiphop hiti–allur aldur (o)
Fáðu æðislega útrás, prófaðu hiphop! Brakandi fersk tónlist og 
gott „bít“ með Natöshu.
14:30–15:00 Breikdans brjálæði–allur aldur (o)
Breikið hefur aldrei verið vinsælla, fullt af strákum jafnt sem 
stelpum. Æðisleg tónlist með mjúkum takti með Natöshu.
15:00–15:30 Zumba–sérstaklega fyrir krakka! (o)
Eva Sutoer kennir krakkazumba–nýtt, hressandi og 
skemmtilegt!
15:30–16:00 Leikrænn spuni fyrir alla krakka (o)
Margir krakkar hafa áhuga á leiklist. Nú er tækifærið til að 
eiga notalega leiklistarstund með kennurunum Ylfu Ösp 
Áskelsdóttur og Söru Friðgeirsdóttur.
16:00–16:30 Krakka-afró (o)
Krakka-afró með Söndru Erlings. Ný og fersk tónlist og fullt af 
dansi og hreyfingu. Kramhúsið, Skólavörðustíg 12 (gengið inn 
um portið við Bergstaðarstræti).

14:00 –16:00 Sönglist (o)
Nemendur úr Sönglist stíga á svið og skemmta með söng, leik 
og dansi. Skemmtun fyrir alla þar sem hlýða má á ljúfa tóna og 
gleðja augu og eyru. 
16:00–17:00 Dale Carnegie fyrir unglinga (o)
Vilt þú hafa meira sjálfstraust, eiga auðveldara með námið, 
vera jákvæðari og ná árangri í lifinu? Anna Steinsen frá Dale 
Carnegie heldur fyrirlestur um hvernig við byggjum upp 
sjálfstraust. Tjarnarbíó, Tjarnargötu 12.

14:00–16:00 MyndaSÖGUsmiðja (o)
Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir, tónlistar- og myndlistarmaður,  leiðir 
teiknimyndasögusmiðju þar sem unnið er með  verk Errós. 
Listasafn Reykjavíkur, Hafnarhús, Tryggvagötu 17.



14:00–16:00 Krakkabíó (o)
Komdu og njóttu þess að horfa á skemmtilega bíómynd í krakkabíói. 
14:00–17:00 Ástarsaga úr fjöllunum fyrir 
fjölskyldur (o)
Leiksýning Möguleikhússins eftir sögu Guðrúnar Helgadóttur, 
tröllasmiðja og leikir fyrir káta krakka. Flumbra tröllskessa er 
ógurlega skotin í stórum og ljótum tröllkarli sem nennti næstum 
aldrei að heimsækja hana. Menningarmiðstöðin Gerðuberg, 
Gerðubergi 3–5.

14:00–17:00 Rólegheitaganga og 
náttúruupplifun (o)
Boðið er upp á rólegheitagöngu um Kaldavermsl og skóginn við 
Elliðavatn þar sem við skoðum og hlustum á fuglana, klöppum 
trjám og strjúkum stráum. Elliðavatnsbærinn við Elliðavatn. 

15.00–17.00 Bátasmiðja–smíðaðu þinn eigin bát! (s)
Smiðja þar sem hver og einn smíðar sér bát eftir eigin höfði 
og hugmyndaflugi.  Allt efni verður á staðnum, þáttakendur 
koma með eigin hamar. Víkin–Sjóminjasafnið í Reykjavík, 
Grandagarði 8.

16:00–17:30 Blint Bíó (o)
Sýnd verður myndin Hetjur Valhallar með sjónlýsingu fyrir 
blinda og sjónskerta sem unnin er sérstaklega fyrir þessa 
sýningu. Blint bíó er hluti af dagskrá Listar án landamæra. Bíó 
Paradís, Hverfisgötu 54.

ATH! 
Frítt er fyrir börn og foreldra í 
fylgd með börnum á alla viðburði 
barnamenningarhátíðar nema 
annað sé tekið fram. 

Dagskrá birt með fyrirvara um 
breytingar.
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● ENDAÐ Á SUNDTÓNLEIKUM Í 
LAUGARDAGSLAUG  „Það verður  blásið 
til sannkallaðrar tónlistarveislu í Laugardals-
laug á lokadegi hátíðarinnar þann 22. apríl,” 
segir Guðmundur Halldórsson, verkefnastjóri 
hátíðarinnar, og lofar miklu stuði. „Það  verður 
svona karnivalstemning með tónlist,  fimleikum, 
trommuslætti, sirkus og blöðru skrímsli,“ 
 segir Guðmundur með tilhlökkun í röddinni. 
Stúlknakórinn Draumaraddir  norðursins mun 
setja sundtónleikana með því að hefja upp 
raust sína ofan í lauginni. Á bakkanum munu 
svo þrjár hljómveitir stíga á stokk; Hljóm sveitin 
Pollapönk, hljómsveitin White Signal sem 
 sigraði Jólalagakeppni Rásar 2 í fyrra og Rokkhljómsveit Íslands sem skipuð er fjórum tíu ára stúlkum. Auk tón-
listarinnar verður Karl Ágúst Úlfsson við inngang laugarinnar og býður gestum og gangandi að slá á trommur, 
Sirkus Íslands mun leika listir sínar á bakka laugarinnar ásamt atriði frá fimleikadeild Ármanns. Einnig mun blöðru-
skrímsli, sem myndlistakonan Björk Viggósdóttir skapar, svífa yfir vötnum. Guðmundur segir að fram kvæmdum 
sem staðið hafa yfir í Laugardalslaug verði að mestu lokið þannig að ekki ætti að væsa um tónleikagesti og ef 
veðrið er vont ætti ekki að vera flókið að sökkva sér í heitan pott og ylja sér við skemmtilega tónlist umlukinn 
volgu vatni frá toppi til táar. Tónleikarnir hefjast klukkan 13 og standa til 16.

● ÁSTARSAGA ÚR FJÖLLUNUM  Möguleikhúsið sýnir 
Ástar sögu úr fjöllunum fyrir börn 2-6 ára í Gerðubergi í dag og 
næstu daga í tilefni Barnamenningarhátíðar í Reykjavík.  Leik ritið 
byggir á samnefndri sögu Guðrúnar Helgadóttur sem notið hefur 
mikilla vinsælda. Sýningin er fyrir leikskólabörn í Breiðholti. Leik-
gerð og söngtextar eru eftir Pétur Eggerz, tónlist eftir Guðna 
Franzson, tónlistarútsetning og flutningur eftir Kristján Guðjóns-
son og búningar eftir Messíönu Tómasdóttur. Leikarar eru Kristján 
og Alda Arnardóttir. 

„Það er mikil tónlist í þessari sýningu en söguna um tröllkonuna 
Flumbru og tröllabörnin átta þekkja allir. Við viljum kalla leikritið 
tónleik því söngurinn og tónlistin eru fyrirferðamikil,“ segir Pétur.

Þetta er ný leikgerð Péturs sem ekki hefur áður verið sýnt. 
Verkið hefur þó áður verið flutt á annan hátt, meðal annars með 
Sinfóníuhljómsveit Íslands. „Við vildum gera eitthvað meira úr 
þessu verki og nú er það orðið að veruleika,“ segir Pétur sem leik-
stýrir verkinu.   

●ALLT ER HÆGT Á BARNAMENNINGARHÁTÍÐ  Allt er 
hægt býður upp á skemmtilega viðburði á Barnamenningarhátíð fyrir 
alla fjölskylduna. Á morgun og mið-
vikudag verður náttúruupplifun og 
fjörusteinakast í Norðurskotsvör á 
Laugarnesi milli klukkan 16 og 19. 
Steinum verður kastað út í sjó og líf-
ríki  fjörunnar rannsakað. Allir þurfa að 
mæta í stígvélum og með ílát undir 
fjörufjársjóði. 

Fimmtudaginn 19. apríl verður 
rólegheitaganga meðfram Elliðavatni 
og inn í skóginn frá klukkan 14 til 17. Þá verður farið í fjallgöngu á 
föstudaginn upp á útsýnisfjall í nágrenni Reykjavíkur. Mæting er klukkan 
17 á bílastæði við skógræktina í Hamrahlíð en áætlað er að gangan taki 
3-4 tíma með stoppum. Laugardaginn 21. apríl milli klukkan 13 og 16 
verða byggðir sandkastalar í fjörunni við Skarfaklett. Ef veður leyfir fara 
allir úr skóm og sokkum og dansa konga í sandinum.

Ásgerður Einarsdóttir setti Allt er hægt á laggirnar á síðasta ári með 
það að markmiði að „jarðtengja“ fólk úti í náttúrunni, með stuttum 
gönguferðum í nágrenni Reykjavíkur og víðar um land.

● BLINT BÍÓ  Boðið verður upp á blint bíó í Bíó Paradís sunnu daginn 
22. apríl klukkan 16. Sýnd verður íslenska teiknimyndin Hetjur Val hallar 
með sjónlýsingu fyrir blinda og 
sjónskerta. Sjónlýsingarhandrit-
ið er unnið sérstaklega fyrir þessa 
 sýningu og verða sjóntúlkar við-
staddir og túlka hana jafnóðum fyrir 
gesti. Á sýningunni gefst  blindum 
og sjónskertum, sem og sjáandi, 
kostur á að njóta sjónlýsingar í bíó í 
fyrsta sinn á Íslandi.
Iva Marín Adrichem, nemandi í 
Garðaskóla sem hefur verið blind frá fæðingu, er spennt fyrir  sýningum 
af þessu tagi.  “Ég veit að það er boðið upp á sjóntúlkun víða  erlendis 
en hef ekki farið á slíka sýningu sjálf. Ég hef hins vegar stundum farið 
með vinum mínum í bíó og þá til að hlusta. Síðast fór ég á The Hunger 
Games. Ég var búin að lesa bókina og gat því fylgst ágætlega með og 
fengið söguna og tónlistina beint í æð. Tónlistin skiptir mig miklu máli 
enda er ég algert tónlistarnörd,” segir Iva sem æfir á píanó og syngur í 
Óperukórnum. Víða erlendis fá blindir sjónlýsingu í gegnum heyrnar-
tól og geta þá farið í bíó með sjáandi. Iva vonast til að í framíðinni verði 
meira framboð af slíkum myndum. 
Sýningin í Bíó Paradís er samstarf Listar án landamæra, Blindra félagsins 
og Bíó Paradísar með stuðningi Barnamenningarhátíðar. Ókeypis er á 
sýninguna og er hægt að nálgast miða í Bíó Paradís frá 19. apríl.

Hópur uppistandara mun heim-
sækja nokkra grunnskóla Reykja-
víkurborgar yfir Barnamenningar-
hátíðina og kenna krökkum í 
 níunda og tíunda bekk uppistand. 
Einn þeirra er Anna Svava Knúts-
dóttir sem hefur vakið mikla at-
hygli undanfarið með uppistandi 
sínu og handritaskrifum. Hún 
 segist aldrei hafa kennt uppistand 
áður en það eigi vafalaust eftir að 
verða mjög gaman. „Við erum sex 
uppistandarar í hópnum og ekkert 
okkar hefur gert svona áður  þannig 
að þetta verður mjög spennandi. 
Það verður líka svolítið sérstakt og 
spennandi að kenna ákveðið efni án 
þess að hafa nein gögn í höndunum. 
Ætli við þróum þetta ekki á meðan 
verkefnið rúllar áfram.“

Viðburðurinn heitir „Taktu uppi-
standara í fóstur“ þar sem uppi-
standararnir sex skipta  nokkrum 
skólum í Reykjavík á milli sín. Um 
er að ræða Breiðholtsskóla, Fella-
skóla, Hólabrekkuskóla, Selja-
skóla, Ölduselsskóla og Voga-
skóla. Á Barnamenningar hátíðinni 
árið 2010 voru rit höfundar  teknir 
í  fóstur með skyldum hætti. Þá 
dvöldu nokkrir rithöfundar í 
 skólum og hjálpaði krökkum við 
skriftir. Hugmyndin á bak við 
þessa viðburði er að tefla saman 
nemendum í grunnskólum og lista-
mönnum og búa til um leið vett-
vang þar sem krakkarnir geta 
kynnst einstökum listgreinum.

KRAKKAR HAFA FULLT AÐ SEGJA
Anna Svava segir kennsluna helst 
felast í því að leyfa krökkunum 
að prófa sig áfram. „Þau þurfa að 

finna út sinn eigin vettvang þar 
sem þau geta komið skoðunum 
sínum á framfæri og geta notað 
sjálfan sig sem listamann og sagt 
þar með skoðanir sínar. Því auð-
vitað hafa þessir krakkar fullt að 
segja.“ Hún segist ætla að segja 
krökkunum frá því hvernig hún 
vinnur eigið efni og hvaða að-
ferðir aðrir uppistandarar nota. 
„Svo skiptir miklu máli að láta 
hvern krakka finna sitt sérkenni 
því  enginn uppistandari er eins. 
Sumir eru pólitískir, aðrir eru 
kald hæðnir, sumir segja stutta 
brandara og aðrir segja langa 
sögu. Krakkarnir þurfa að prófa 
sig áfram og finna sinn eigin stíl.“ 
Einnig er undirbúningur uppi-
standara ólíkur og þar verður hver 
að finna sína aðferð.

HVER ÞARF AÐ FINNA SINN STÍL
Eins og fyrr segir er þetta í 

fyrsta skiptið sem Anna Svava 
kennir uppistand og hún hlakkar 
mikið til. „Krakkarnir eru pott-
þétt miklu móttækilegri en full-
orðna  fólkið. Sérstaklega því þetta 
er ekki skyldufag heldur velja 
 krakkarnir þetta námskeið sjálf. 
Þannig  verður þetta hópur krakka 
með áhuga á uppistandi. Við erum 
ekki að pína neinn í þetta, þau 
vilja gera þetta sjálf og því  verður 
þetta meira spennandi fyrir 
vikið.“ Námskeiðið endar með því 
að  leikarinn Þór Tulinius kemur í 
skólann með einleikinn Blótgoð. 
Eftir einleikinn verða umræður 
milli nemenda um  verkið og tengsl 
þess við námskeiðið. Auk Önnu 
Svövu munu uppi standararnir Ari 
Eldjárn, Bergur Ebbi Benedikts-
son, Daníel Geir Moritz, Guðlaug 
Elísabet Ólafsdóttir og  Gunnar 
Jónsson heimsækja skóla yfir 
Barnamenningarhátíðina.  

Uppistandarar í fóstur
● Sex þekktir uppistandarar heimsækja grunnskóla og kenna nemendum galdurinn á bak 
við gott uppistand

Anna Svava Knútsdóttir kennir efnilegum nemendum úr Breiðholtsskóla uppistand.
MYND/STEFÁN 

● GÖNGUFÖR VIÐ REYKJAVÍKURTJÖRN 
Ýmsar uppákomur verða í nafni Sleipnis á Barnamenningarhátíðinni. 

Þar má helst nefna sögustundir í Ævintýrahöllinni, sem staðsett er í Iðnó, 
skilaboð í útvarpinu frá Sleipni og ratleik. „Við bjóðum upp á ratleik á 
meðan á hátíðinni stendur undir heitinu Ævintýri á gönguför. Leikurinn 
er umhverfis Reykjavíkurtjörn og fyrir alla fjölskylduna, en þátttökublöð 
má nálgast í Iðnó. Þarna eru laufléttar gátur tengdar barnabókmenntum 
sem fólk getur leyst saman,“ segir Kristín. Reykjavík var árið 2011 útnefnd 
Bókmenntaborg Unesco. Í tengslum við það hefur 
Reykjavíkurborg fengið myndlistarmanninn 
Gunnar Karlsson til að teikna fyrir sig átt-
fætta hestinn Sleipni. Kristín Viðarsdóttir 
hjá Bókmenntaborginni segir Sleipni vera 
sterka táknmynd skáldskapar. „Sleipnir er 
enginn venjulegur hestur, hann er átt-
fættur og getur flogið á milli heima 
og er því táknmynd ferðalagsins og 
hugarflugsins sem við förum í við 
lestur á góðri bók eða sögu. Kepp-
endur skila lausnum í pott í Ævintýra-
höllinni. Vegleg verðlaun eru í boði. 

●ÍSLENSKI HESTURINN Á 
SUMAR DAGINN FYRSTA  Hesta-
leigan Íslenski hesturinn tekur þátt í 
Barnamenningarhátíð undir þemanu 
Uppspretta – Hvað gerir okkur að þjóð?

Sumardaginn fyrsta, fimmtudaginn 
19. apríl, klukkan 14.30 tekur Begga Rist, 
leiðsögu- og hestamaður, fagnandi á móti 
gestum og sýnir hesthúsið, kynnir starf-
semina og segir jafnframt frá hæfileikum 
og sérkennum íslenska hestsins. Begga 
mun einnig fjalla um hestinn sem upp-
sprettu í menningu þjóðarinnar. Þá verður 
teymt undir börnum í gerði til kl 16.

Hestaleigan ÍSLENSKI HESTURINN 
er til húsa að Surtlugötu 3 í Fjárborg í 
Reykjavík.


