


KYNNING − AUGLÝSINGMenningarnótt FIMMTUDAGUR  16. ÁGÚST 20122

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 
Umsjónarmaður auglýsinga: Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is sími 512 5462  Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

OPIÐ HÚS í Rétttrúnaðarkirkjunni 18. ágúst 2012 -
Öldugötu 44, 101 Reykjavík

 Open House in the Russian church at 16:30 – 18:00
• excursion in the temporary Orthodox church and parish house
• lecture about Russian iconography and church architecture; 
 photo exhibition of Russian church design through centuries
• tea and coffee 

18:00 evening service dedicated to the 
Holy Transfiguration of Our Lord Jesus Christ 
and traditional blessing of grapes and fruits

Velkomin! Við erum nágrannar!

Á menningarnótt verða settir upp 
skemmtilega öðruvísi tónleikar 
til heiðurs Ingibjörgu Þorbergs, 
 einnar ástsælustu söngkonu okkar 
Íslendinga í tilefni þess að hún 
verður 85 ára á þessu ári. 

Það sem er öðruvísi við þessa 
tónleika er að þeir verða á sex 
 stöðum í miðbænum og munu 
listamenn á borð við Ragga 
Bjarna, Möggu Stínu, Jónas Sig og 
Harmonikkufélag Íslands koma 
fram og taka lög Ingibjargar. 

Tónleikarnir byrja á Hlemmi 
klukkan 13.30 á laugar daginn. 
Þaðan munu þeir færa sig niður 
í Þingholtin og loks enda í 
 Hörpunni klukkan 16. Ingibjörg 
hefur samið og sungið margar 

af helstu perl-
um  íslenskrar 
dægurlagatón-
listar og því 
er tilvalið að 
heiðra hana og 
rifja upp henn-
ar fallegu söng-
bók ásamt því 
að kynna hana 

fyrir nýjum kynslóðum. 
Hægt verður að sjá nánari upp-

lýsingar á http://lagaleidangur-
ingibjargarthorbergs.wordpress.
com/. Enn ríkir mikil leynd yfir 
hvaða tónlistarmenn verði á hvaða 
stað en þær upplýsingar munu 
hugsanlega koma inn á heima-
síðuna þegar nær dregur.  

Tónleikar til heiðurs 
Ingibjörgu Þorbergs
Þeir verða ófáir listamennirnir sem flytja tónlist 
þessarar heiðurskonu á menningarnótt.

Ingibjörg Þorbergs

Lög Ingibjargar Þorbergs munu meðal annars hljóma í garði Þóru að Ingólfsstræti 21a.

MENNINGARNÓTT.IS
Höfuðborgarstofa ber ábyrgð 
á skipulagningu og framkvæmd 
menningarnætur.
Forstöðumaður Höfuðborgar-
stofu: Sif Gunnarsdóttir.
Verkefnisstjórn menningar-
nætur: Einar Örn Benediktsson 
formaður, Óttarr Ólafur Proppé, Ás-
laug Friðriksdóttir, Jakob Frímann 
Magnússon og Sif Gunnarsdóttir.
Verkefnisstjórar menningar-
nætur eru Karen María Jónsdóttir 
og Guðmundur Birgir Halldórsson.
Landsbankinn hefur verið 
máttarstólpi menningarnætur frá 
upphafi.
Vodafone býður gestum menn-
ingarnætur upp á flugeldasýn-
inguna.

Ath.: Dagskráin er ekki tæmandi 
og auk þess birt með fyrirvara um 
breytingar. 
Nánari upplýsingar má finna á 
www.menningarnott.is.
Höfuðborgarstofa þakkar öllum 
þeim sem komu að undirbúningi, 
skipulagningu og framkvæmd 
menningarnætur, án þeirra hefði 
hátíðin ekki orðið.

Dansverkstæðið á Skúlagötu 
30 hýsir nýja vinnuaðstöðu 
sjálfstætt starfandi dans-

höfunda og dansara í Reykjavík. 
Á menningarnótt verður þar opið 
hús þar sem almenningur getur 
komið og kynnt sér aðstöðuna og 
starfsemina. 

Enn fremur gefst skúffudans-
skáldum – og raunar hverjum 
sem er – kostur á að sjá dansverk 
sín vakna til lífs í f lutningi at-
vinnudansara. Gestir og gang-
andi geta leitað í sérútbúinn hug-
myndabanka til að fá innblástur í 
verk sín eða lagt fram eigin hug-
myndir. Yfirumsjón með verk-

efninu hefur Saga Sigurðar dóttir, 
dansari og danshöfundur. „Við 
ætlum að bjóða upp á eins konar 
dansmatseðil. Gestir geta komið 
og valið sér óskadansverk sem 
þrír atvinnudansarar munu svo 
framreiða. Innihald verksins velja 
 gestirnir af þessum dansmatseðli 
og raða því saman og fá þannig 
sinn dansrétt,“ útskýrir Saga. 

„Verkefnið byggir á spuna, 
svo dansverkið verður flutt sam-
stundis, fyrir danshöfundana og 
aðra gesti,“ segir Katrín Ingva-
dóttir, verkefnastjóri Dansverk-
stæðisins. „Dansverk eru oft 
þróuð og unnin í langan tíma en 

svo er líka hægt að gera margt á 
 staðnum. Hér viljum við sýna hvað 
sköpunargáfan hjá þessum lista-
mönnum er svakalega lifandi.“

Dansararnir sem túlka munu 
verkin heita Inga Huld Hákonar-
dóttir, Védís Kjartansdóttir og 
Rósa Ómarsdóttir en þær hafa 
allar stundað nám við hinn virta 
dansskóla P.A.R.T.S. í Brussel. 

Auk dansréttsins verður  gestum 
boðið upp á léttar veitingar og 
vonast aðstandendur verkefnis-
ins til að sem flestir líti við í Dans-
verkstæðinu, hvort sem það er til 
að horfa á dans eða taka þátt, sem 
dansunnendur eða danshöfundar. 

Búðu til eigið dansverk!
Þeir sem hafa látið sig dreyma um að gerast danshöfundar geta látið drauminn 
rætast í Dansverkstæðinu á menningarnótt. Þar verður gestum boðið að 
semja sitt eigið dansverk og sjá það lifna við í flutningi atvinnudansara. 

Védís Kjartansdóttir, Saga Sigurðardóttir og Inga Huld Hákonardóttir. Saga er umsjónarmaður verkefnisins en Védís og Inga munu 
túlka dansverk gesta og gangandi. Á myndina vantar þriðja dansarann, Rósu Ómarsdóttur.

Ljóð, myndlist og tónlist munu 
renna saman í eitt í Saltfélag-
inu á menningarnótt. Þar 

munu koma saman listamenn og 
samþætta list sína. Þetta eru ljóð-
skáldin Anna S. Björnsdóttir, Anna 
Karin Júlíussen og Þór Stefánsson 
auk myndlistarmannanna Sigurð-
ar Örlygssonar og Sigurðar Þóris. 
„Þetta samstarf hófst í Gunnars-
húsi í vor þar sem við héldum 
ljóðakvöld sem fjölmargir sóttu. 
Það tókst raunar svo vel að  gestir 
hvöttu okkur til að endurtaka leik-
inn og báðu okkur jafnframt að láta 
sig vita þegar það myndi gerast,“ 
segir Anna S. Björnsdóttir, skipu-
leggjandi viðburðarins. „Hópur-
inn kallar sig Fimm saman en svo 
höfum við einn til tvo trúbadora til 
að halda uppi stemningunni á milli 
ljóðaupplestra.“ 

Ljóðskáldin þrjú lesa upp úr 
ljóðum sínum á heila  tímanum og 
fyrsti upplestur fer fram klukkan 
14. „Við gerum ráð fyrir fimm mín-
útum á mann og svo mega gestir 
varpa fram spurningum og ræða 
ljóðin,“ segir Anna. 

Á milli þess munu frönsk lög 
hljóma á harmonikku auk tón listar 
trúbadoranna tveggja. „Við bjóðum 
öll skúffuskáld vel komin í spjall, við 
viljum endilega sjá hvað fólk er að 
sýsla.“ 

Í rýminu mun hanga myndlist og 
skapa stemningu ásamt tónlistinni. 
„Svo ætlum við að hafa þetta heim-
ilislegt og bjóða upp á veitingar. Ég 

ætla til dæmis að baka brauð,“ segir 
Anna og  brosir. „Þetta stóra rými 
verður  blandað af þrautreyndum 
myndlistarmönnum, tónlistarfólki 
og svo ljóðaupplestri,“ bætir hún 
við.  Ljóst er að hún hlakkar mikið 
til viðburðarins og hvetur alla til að 
líta við. Opið hús verður frá hálf tvö 
til tíu um kvöldið á menningarnótt, 
næstkomandi laugardag.

Ljóð, tónar og myndlist
Anna S. Björnsdóttir ljóðskáld skipuleggur ásamt fleiri listamönnum; 
ljóðskáldum og myndlistarmönnum, viðburð í Saltfélaginu á menningarnótt. 
Auk þeirra halda trúbadorar uppi góðum anda.

Frá vinstri: Sigurður Þórir, Þór Stefánsson, Sigurður Örlygsson, Anna S. Björnsdóttir og 
Birgir Svan Símonarson. Á myndina vantar Önnu Karin Júlíussen.
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Alþjóðlegt ljóðaspil

Kl. 17.30 – 18.00 Reykvísk skáld af 
ólíkum uppruna leiða saman skáld-
fáka sína og flytja saman ljóð á 
ýmsum tungumálum á sprelllifandi 
ljóðadagskrá. Norðurbryggja

Sunny Side Road

Kl. 18.00–18.30 Hand- og raddknú-
in tónlist þar sem gleði, pónýhestar og 
kandífloss eru allsráðandi. Bryggjan, 
Sjóminjasafnið, Grandagarði 8

Lena og Niclas frá Færeyjum 

Kl. 19.00–20.00 Lena, söngkona og 
gítarleikari frá Færeyjum spilar með 
hinum þjóðþekkta Niclas Johannesen. 
Harpa, Kaldalón, Austurbakka 2

Barr sextett

Kl. 20.30–21.30 Barr sextett flyt-
ur þekkt lög eftir Joni Mitchell, Carole 
King og Dolly Parton. Café Haiti, 
Geirsgötu 7b

Heimspeki hjartans

Kl. 20.00–22.00 13 sonnettur eftir 
Kristján Hreinsson með tónlist eftir 
Þorvald Gylfason. Flytjendur: Garð-
ar Cortes og Bergþór Pálsson. Harpa, 
Kaldalón, Austurbakka.

Varsjárbandalagið 

Kl. 22.00–23.00 Balkan og klezmer 
á bryggjusporðinum! Órafmögnuð 
stemning undir lok hátíðardagsins. 
Bryggjan, Sjóminjasafnið, Granda-
garði 8

Flugeldasýning í boði Vodafone

Kl. 23.00–23.15 Stórkostleg flugelda-
sýning til að ljúka kvöldinu. Sýningin 
er í boði Vodafone. Gamla höfnin

Gamli austurbærinn 
Mannslífið er dýrmætt 

Kl. 10.00–17.00 Myndlistarsýning 
þar sem almenningur kýs besta verkið. 
Tónlistaratriði á staðnum. Undirgöng 
við Laugaveg 32b

Finnsk menning 

Kl. 10.00–22.00 Útimarkaður og 
finnskur tangó. Sýning á vatnslita-
myndum af íslenskri náttúru eftir 
Teuvo Kaipainen og fleiri. Suomi 
PRKL!, Laugavegi 27 

Káratorgsmarkaður

Kl. 12.00–16.00 Skemmtilegur mark-
aður með ýmsum vörum, bæði notað 
og nýtt, handunnið og hönnun. Lifandi 
tónlist. Káratorg á horni Kárastígs og 
Frakkastígs

Housebyrgi 2012 

Kl. 12.00–23.00 Rjóminn af raftón-
listarmönnum Reykjavíkur flytur dans-
tónlist frá hádegi og fram á nótt. 
Laugavegur 32, bakhús

Pönnukökulampar

Kl. 12.00–23.00 Lampar unnir úr 
postulíni íblönduðu pappírsmassa, 
raðað upp eins og stafla af pönnukök-
um. Postulínsvirkið, Laugavegi 48b

Ástarmafían 

Kl. 13.00–14.00 Í heimi þar sem allir 
fylgjast með öllum getur verið erfitt að 
fremja hinn fullkomna glæp. Lauga-
vegi 100

Að heiman

Kl. 13.00–18.00 Myndlistarmenn frá 
Suður-Kóreu og Íslandi standa að sýn-
ingunni. Bergstaðastræti 4

voru hvað mest áberandi á 7. og 
8. áratugnum. Sjóminjasafnið, 
Grandagarði 8

Jazz

Kl. 15.00–17.00 Jazz fyrir gesti og 
gangandi á Munnhörpunni. Munn-
harpan, Harpa,  Austurbakka 2

Blús á Café Haiti

Kl. 16.00-17.00 Blússveit Þollýjar leik-
ur kröftugan ryþmablús í bland við 
hugljúfari melódíur fyrir gesti og gang-
andi. Café Haiti, Geirsgötu 7b

Hanus G. Johansen frá Færeyjum 

Kl. 17.00–17.50 Hanus er frægur fær-
eyskur söngvari, höfundur og gítar-
leikari frá Klaksvík. Harpa, Kaldalón, 
Austurbakka 2

Fjölbreytt klassík

Kl. 17.00–18.00 Tónleikar með Sin-
fóníuhljómsveit Íslands ásamt Jóhanni 
Má Nardeau trompetleikara. Miðar fást 
í miðasölu. Harpa, Austurbakka 2

Tékknesk þjóðlagaveisla

Kl. 17.00–18.00 Tékkneski þjóðlaga-
hópurinn Osminka syngur, leikur á 
hljóðfæri og dansar. Bryggjan, Sjó-
minjasafnið, Grandagarði 

Chroma

Kl. 17.00–19.00 Einkasýning á verk-
um l Huldu Hlínar Magnúsdótt-
ur myndlistarkonu. Saltfélagið, 
Grandagarði 2

Undiralda á Menningarnótt

Kl. 17.00–19.00 Captain Fufanu, Hal-
leluwah, Oyama, Dream Central Sta-
tion, Mr Silla og Boogie Trouble spila. 

Hörputorg, Austurbakka 2

Járnbrautin 2012

Kl. 17.00–23.00 Sudden Weather 
Change, Dream Central Station og 
fleiri bjóða upp á lifandi tónlist, mat og 
drykk. Járnbraut, Hólmaslóð 2

Gamla höfnin
Íslenski Cadillac-klúbburinn

Kl. 11.00–17.00 Félagsskapur karla 
og kvenna sem eru aðdáendur þess-
ara amerísku eðalvagna sýnir gripina 
sína gestum og gangandi. Hörputorg, 
Austurbakka 2

Myndlistarsýning Sigurðar 
Sævars 

Kl. 13.00–22.30 Sigurður Sævar 
Magnúsarson, fæddur 1997, hefur á 
síðustu misserum þróað fjölbreytt-
an myndlistarstíl sinn. Saltfélagið, 
Grandagarði 2

Andlit

Kl. 13.00–22.30 Verkið samanstend-
ur af nokkrum teikningum, innblásn-
um af tískuheiminum og innrömmuð-
um af tveimur skúlptúrum. Saltfélag-
ið, Grandagarði 2

Opið hús

Kl. 13.00–22.30 Vatnslitamyndir, kort 
og olíumálverk. Saltfélagið, Granda-
garði 2

Fimm saman

Kl. 13.00–22.30 Myndlistarsýning 
Sigurðar Örlygssonar og Sigurðar Þóris 
ásamt upplestri ljóðskáldanna Önnu S., 
Önnu K. og Þórs Stefáns. Saltfélagið, 
Grandagarði 2

Fitore - Uppreisn gegn yfirgangi

Kl. 13.00–22.30 Myndirnar sýna hálf-
nakið fólk með orð máluð á húðina sem 
kalla fram áhrifamikil hugrenninga-
tengsl. Saltfélagið, Grandagarði 2

Leikir og tónlist 

Kl. 13.00–23.00 Fjölbreytt dagskrá 
og tónlistaratriði. Dorgveiðikeppni, 
föndursmiðja og ratleikur fyrir yngri 

Dagskrá Menningarnætur 2012
kynslóðina. Sjóminjasafnið, Granda-
garði 8

Tónlistarhátíð unga fólksins

Kl. 13.30–14.20, 15.00–15.50 og 
16.30–17.20 100 ungir tónlistar nemar 
leika kammertónlist í Hörpuhorninu og 
Himnastiganum. Harpa, Austurbakka 2

Leiðsögn um listaverkið Hörpu 

Kl. 13.30–14.30 og 15.00–16.00 
Heiðar Rannversson listfræðingur leið-
ir gesti um Hörpu þar sem eru lista-
verk úr safneign Listasafns Reykja-
víkur. Skráning í miðasölu. Harpa, 
Austurbakka 2

Maxímús Músíkús

Kl. 14.00–15.00 Einstakt tónlistarævin-
týri fyrir börn á öllum aldri. Miðar í miða-
sölu Hörpu. Harpa, Austurbakka 2

Unstable

Kl. 14.00–18.00 Marcos Zotes og 
Gerður Sveins leiða gesti um varðskip-
ið Tý og stórkostlega ljósainnsetningu. 
Faxagarður, við Hörpu

Bönd og bingó

Kl. 14.00–22.00 Tónleikar og bingó í 
Netagerðinni þar sem fram koma Leg-
end, Melchior, Moses Hightower og 
Sóley. Netagerðin, Mýrargötu 14

Reykjavík Shorts&Docs Festival 

Kl. 14.00–20.00 Sýndar verða íslensk-
ar og pólskar stuttmyndir sem og nor-
rænar heimildarmyndir. Sýningarsalur 
Hotel Reykjavík Marina, Mýrargötu 2

Þína skál Reykjavík

Kl. 14.30-15.30 Reykvískir höfundar 
flytja skáldskap um Reykjavík í bland 
við tónlistarflutning Bókbandsins.
Norðurbryggja, Harpa, Austurbakka 2

Robert the Roommate

Kl. 15.00–15.45 Hljómsveitin sækir 
innblástur sinn til listamanna sem 
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Gamli vesturbærinn 
Kaffi og vöfflur í Myndhöggv-
arafélaginu

Kl. 14.00–17.00 Gísli Kristjánsson 
mun fræða áhugasama um eldsmíðar. 
Kaffi og vöfflur.  Myndhöggvarafélag-
ið, Nýlendugötu 15.

Tónaseyði 

Kl. 16.30–17.10 Þjóðlög sagnasöngv-
ara frá ýmsum hornum heimsins undir 
ljúfum tónum gítarsins með verm-
andi jurtaseyði í stofunni hennar Sillu. 
Öldugata 7a 

Kvosin 
Reykjavíkurmaraþon 

Kl. 08.30–15.00 Fjölskylduviðburður 
þar sem allir geta tekið þátt, ungir sem 
aldnir, hlaupandi, gangandi eða hvetj-
andi. Lækjargata

Skákakademían

Kl. 12.00–18.00 Undrabörn og stór-
meistarar tefla við gesti og gang-
andi. Fjöltefli, Alheimsmótið í „Leift-
urskák“ og margt fleira skemmtilegt. 
Lækjartorg

Tónlistaratriði

Kl. 12.30–13.30 Rakel Björk syngur 
nokkur vel valin lög við undirleik gít-
arleikarans Auðuns Lúthers.  Austur-
völlur, við Thorvaldssen 

Listamannaspjall 

Kl. 13.00–13.30 og 15.00 – 15.30 
Ingibergur Magnússon segir frá til-
urð verka sinna Tíminn í náttúrunni / 
Náttúran í tímanum og rýnir í innihald 
þeirra. Íslensk grafík, Tryggvagötu 
17 (hafnarmegin)

Ráðskonuríki 

Kl. 13.30–13.45 Söngvarar Alþýðu-
óperunnar bregða á leik og sýna valin 
atriði úr uppfærslunni Ráðskonuríki. 
Austurvöllur

Nonnasögur 

Kl. 13.00–13.30, 14.00–14.30 og 
18.00–18.30 Helga Jóhanna höfundur 
kemur með risastóru Nonnasögurnar 
sínar og les fyrir börnin. Iðnó, 2. hæð, 
Vonarstræti 3. 

Sameinuð í fjölbreytileika 

Kl. 13.00–17.00 Áhugaverð ljós-
mynda- og myndbandasýning tileink-
uð fjölbreytileika og mannréttindum. 
Kaffi og vöfflur í boði. Evrópustofa, 
Suðurgötu 10

FRAMHALD AF SÍÐU 4

Töfranætur
Kl. 14.00–21.00 All colours up,  með 
Kristínu Hjartar, Aðalsteini Aðalsteins, 
Veróníku Gunnars, Fanney Bjarna og 
Ingu Kristins. L51 Art Center, Lauga-
vegi 51

Knús í boði

Kl. 14.00–15.00 Vegfarendum á 
Laugaveginum er boðið upp á knús 
og faðmlög í boði Hlutverkaseturs-
ins. Það bætir, hressir og kætir. Hlut-
verkasetrið, Laugavegi 25

The Great Support Band

Kl. 14.00–15.30 Tónleikar hljómsveit-
arinnar The Great Support Band. Kára-
torg, á horni Kárastígs og Frakka-
stígs

Samtökin ‘78 bjóða í bæinn

Kl. 14.00–22.00 Samtökin ‘78 bjóða 
gestum í bæinn þar sem í boði verð-
ur skemmtun, fræðsla, vöfflur og gott 
kaffi.  Laugavegi 3, 4. hæð

HúsÓnæði 

Kl. 15.00–18.00 Innsetning/gjörn-
ingur eftir Evu Gunnbjörnsdóttur og 
Hrund Atladóttur sem tekur á ofur-
raunveruleika og er sviðsetning á dag-
legu lífi fólks. Njálsgata 48, græn 
hurð

Ráðskonuríki 

Kl. 15.30–15.45 Söngvarar Alþýðu-
óperunnar munu bregða á leik og 
sýna valin atriði úr uppfærslunni Ráðs-
konuríki. Hjartagarðurinn, hliðina á 
Laugavegi 21

Ráðskonuríki 

Kl. 16.30–16.45 Káratorg, á horni 
Kárastígs og Frakkastígs

Söngfjelagið Góðir grannar

Kl. 16.45–17.05 Góðir grannar flytja 
þekktar íslenskar perlur í bland við lög 
frá hinum Norðurlöndunum. Við Vín-
berið, Laugavegi 43

Beats of Reykjavik

Kl. 17.00–22.00 Listamenn úr ís-
lensku raftónlistarsenunni sýna það 
nýjasta sem senan hefur upp á að 
bjóða. Kaffibarinn, Bergstaða-
stræti 1

Kjarni

Kl. 19.00–21.00 Opnun á einkasýn-
ingu Jónu Hlífar Halldórs dóttur í Gall-
erí Þoku. Kjallari Hrím, Laugavegi 25

 
Testofa

Kl. 13.00–18.00 Tefélagið býður gest-
um og gangandi að þiggja tesopa í 
Testofu Tjarnabíós og skemmtileg-
an fróðleik um te. Ókeypis veitingar. 
Tjarnarbíó, Tjarnargötu 12

Marilyn og Greta

Kl. 13.00–22.00 Komdu og sjáðu vin-
konurnar Marylin Monroe og Gretu 
Garbo, tvíefldar á veggjum bókasafns-
ins. Borgarbókasafn, Tryggvagötu 15

Atomic Bomb Victims 

Kl. 13.00–22.00 Sýning sem lýsir af-
leiðingum kjarnorkuárásanna  á Híró-
síma og Nagasaki árið 1945 í máli og 
myndum. Borgarbókasafn, Tryggva-
götu 15

Barnadagskrá Bylgjunnar

Kl. 13.30–15.30 Bylgjan býður upp 
á dagkrá sem er sérstaklega ætluð 
ungum hlustendum. Friðrik Dór, 
Ávaxtakarfan og fleira. Ingólfstorg

Götuleikhús Hins hússins

Kl. 14.00–14.15 og 15.55–16.15  
Götuleikhúsið leikur listir sínar. Hitt 
húsið, Pósthússtræti 3-5

Íris

Kl. 14.00–14.40 Píanó og söngur leik-
ur stórt hlutverk í tónlist Írisar en hún 
flytur lög af væntanlegri hljómplötu. 
Iðnó, Vonarstræti 3

Grannmetis- og átvaxtaveisla 
Ljótakórs

Kl 14.00–14.40 og 15.30–16.10 
Ljótikór flytur ljóð Þórarins Eldjárns við 
tónlist eftir Hauk Tómasson. Tjarnar-
bíó, Tjarnargötu 12

Suðræn salsastemning

Kl. 14.00–16.00 Salsadansarar mæta 
á svæðið og dansa frá sér allt vit. Kenn-
arar frá SalsaIceland kenna grunnspor-
ið. Lækjartorg

Sólskoðun á Austurvelli

Kl. 14.00–16.00 Stjörnuskoðunar-
félag Seltjarnarness og Stjörnufræði-
vefurinn bjóða fólki að kíkja á sól-
ina í gegnum sjónauka ef veður leyfir. 
Austurvöllur

Umhverfa 

Kl. 14.00–17.00 Gjörningar í 
tengslum við myndlistarsýningu Hel-
enu Reynis. Gestir skoða sig og aðra 
frá öllum hliðum. Gallerí Tukt, Hitt 
húsið, Pósthússtræti 3-5

Spilastund með Spilavinum 

Kl. 14.00–17.00 Spilavinir koma með 
úrval borðspila sem kennd verða. Frá-
bær skemmtun fyrir alla fjölskyld-
una. Ráðhús Reykjavíkur, matsalur, 
Tjarnargötu 11

Vinsamleg listræn hjálp

Kl. 15.00–18.00 Ten Singarar gera til-
veruna skemmtilegri með andlitsmáln-
ingu, gítarkennslu, kakói og spjalli. 
Austurvöllur, við Vallarstræti

Heima – prjónaskapur og spjall

Kl. 15.00–18.00 Gestir og gangandi 
leggja lokahönd á Prjónahúsið sem 
stendur uppi í Hafnarhúsinu. Listasafn 
Reykjavíkur, Hafnarhúsi, Tryggva-
götu 17

Area of Stylez

Kl. 15.10–15.30 Strákarnir í Hiphop 
danshópnum dansa á sinn einstaka 
hátt. Hitt húsið, Pósthússtræti 3-5

Ljóðadagskrá 

Kl. 15.15–15.45 Ljóðahópur Gjá-
bakka les úr ljóðabókinni Ýtt úr vör.  
Átta heppnir gestir fá ljóðabókina að 
gjöf. Fyrir utan Ráðhús Reykjavíkur, 
Tjarnargötu 11

Guðmundsdætur

Kl. 15.30–15.55 Guðmundsdætur 
leika klassíska tónlist. Hitt húsið, Póst-
hússtræti 3-5

Komum mynd á mannréttindi

Kl. 15.30–16.00 Verðlaunaafhending 
ljósmyndasamkeppni Mannréttinda-
stofu Reykjavíkur. Ráðhús Reykjavík-
ur, Tjarnargötu 11

Colorful rights 

Kl. 15.00–17.00 Teiknismiðja fyrir 
börn. Verkin verða send í alþjóðlegu 
teiknisamkeppnina Colorful Rights. 
Borgarbókasafn,Tryggvagötu 15

Ljóðadagskrá 

Kl. 16.00–16.30 Ljóðahópur Gjábakka 
les úr ljóðabókinni Ýtt úr vör.  Átta 
heppnir gestir fá ljóðabókina að gjöf. 
Við styttu Tómasar, við Tjörnina, við 
Skothúsveg

Tónleikar með Elízu Newman 

Kl. 16.00–16.40 Elíza frumflytur lög af 
komandi breiðskífu sinni þar á meðal 
útvarpsslagarann Stjörnuryk. Iðnó, 
Vonarstræti 3

Tónleikar með Tunas Granada 

Kl. 16.00-18.00 og 20.00–21.30 
Tónleikar með hinni þekktu spænsku 
hljómsveit Tunas de Granada á Tapas 
barnum. Tapas barinn, Vesturgötu 3b

Skáld til sölu

Kl. 16.00–20.00 Í skiptum fyrir lesin 
ljóð greiða vegfarendur táknræna 
greiðslu til skáldanna sem standa 
ein við rauð ljós í stórum gluggum. 
Hafnarstræti 17

Sparkle poison

Kl. 16.15–16.35 Sparkle Poison dansa 

Suðurland í sókn 

Kl. 14.00–18.00 Kvæðamenn frá 
Suðurlandi koma í heimsókn og kveð-
ast á. Fatahönnuðir sýna einnig það 
nýjasta í sunnlenskri tísku. Höfuð-
borgarstofa, Aðalstræti 2

Ferðatöskumarkaður

Kl. 14.00–19.00 Listafólki er boðið að 
koma með varning sem rúmast í einni 
ferðatösku og vera með á markaðin-
um. Kirsuberjatréð, Vesturgötu 4

Norðurlöndin í máli og mynd 

Kl. 14.00–20.30 Dagskráin tekur 
okkur til hinna Norðurlandanna í tón-
list og tali. Borgarstjóri setur dag-
skrána. Ráðhús Reykjavíkur, Tjarn-
argötu 11

Tónleikar við Thorvaldsen bar

Kl. 14.00–22.00 Hljómsveitirnar 
Lame Dudes, Casio Fatso, Brimlar, John 
McAnger og Jakob Viðar leika tónlist 
af ýmsum toga. Thorvaldsen, Austur-
stræti 8-10

Tveir kassar á faraldsfæti

Kl. 14.15–14.40 Tveir kassar bregða 
á leik, syngjandi kátir að venju. Hitt 
húsið, Pósthússtræti 3-5

Ljóðadagskrá

Kl. 14.30–15.00 Ljóðahópur Gjábakka 
les úr ljóðabókinni Ýtt úr vör.  Átta 
heppnir gestir fá ljóðabókina að gjöf. 
Fógetagarðurinn við Aðalstræti

Góðgerðarkeyrsla HOG 

Kl. 14.30–16.30 HOG býður upp á mót-
orhjólaakstur í kring um Tjörnina. Ferðin 
kostar 700 kr. Ágóðinn rennur öll til Um-
hyggju. Alþingishúsið, Kirkjustræti 

Byssukisi

Kl. 14.40–15.10 Byssukisi flytur eigin 
tónlist. Hitt húsið, Pósthússtræti 3-5

Söngfjelagið Góðir grannar

Kl. 15.00–15.20 Góðir grannar flytja ís-
lenskar perlur í bland við lög frá hinum 
Norðurlöndunum. Við Grófarhúsið

Líparít

Kl. 15.00–15.40 Ljósgrá, gulleit lita-
dýrðin stafar af jarðhitaummynd-
un. Kísilsýrmagn yfir 67% og kristal-
gerð sést aðeins í smásjá. Iðnó, Von-
arstræti 3

Huldukonur í tónlist

Kl. 15.00–16.30 Flutt verða lög eftir 
fjögur gleymd en glæst kventónskáld 
og saga þeirra sögð. Flytjendur. Sigur-
laug, Þóra, Sólveig og Hildur. Hallveig-
arstaðir, Túngötu 14

Heimspekikaffihús

Kl. 15.00–17.00 Hvað heldur sam-
félagi saman? Heimspekilega sinnað 
áhugafólk kemur saman í siðmenntaðri 
rökræðu. Iðnó, 2. hæð, Vonarstræti 3
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og syngja með glæsibrag eins og þeim 
einum er lagið! Hitt húsið, Pósthús-
stræti 3-5

Blikkið – Saga Melavallarins

Kl. 16.30–17.30 Saga vallarins og 
allra þeirra sem kepptu, unnu, svitn-
uðu, blæddu og grétu tárum á ryk-
mettaðan völlinn og náðust á kvik-
mynd. Tjarnarbíó, Tjarnargötu 12

Blikkkálfur

Kl. 16.35–17.00 Blikkkálfur spilar 
sumarlegan jazz. Hitt húsið, Pósthús-
stræti 3-5

Atónal blús

Kl. 17.00–17.40 Trommur, munn-
harpa, rafmagnsgítar, söngur og 
kontrabassi. Frumstæðir ryþmar í raf-
rænni umgjörð. Iðnó, Vonarstræti 3

Contemporary.is

Kl. 17.00–19.00 Menningarvefmiðl-
unin contemorary.is mun opna form-
lega með frumsýningu 13 nýrra mynd-
banda. SÍM, Hafnarstræti 16

Lavaland 2

Kl. 17.00–22.00 Sýning á skúlptúrum 
unnum í postulín og svartan leir. Inn-
blástur sóttur í hraunlandslag. Skörin, 
Aðalstræti 10

Ágústtónar

Kl. 18.00–18.40 Una Dóra og Mar-
grét Hannesar halda klassíska söng-
tónleika með íslenskum og erlendum 
sönglögum og óperuaríum. Iðnó, Von-
arstræti 3

Plötusnúðaveisla F.Í.R

Kl. 18.00–23.00 Twinsonic flytur 
frumsamið efni, plötusnúðar F.Í.R. spila 
undir dansi og Firewall verður með 
eldsýningu. Við Kaffi Zimsen, Hafn-
arstræti 18

Þoka

Kl. 19.00–19.40 Hljómsveitin Þoka 
mun spila bæði ljúfa og leikandi tóna á 
tónleikum sínum. Iðnó, Vonarstræti 3

Avaspo

Kl. 20.00–21.30 Avaspo er litháísk 
verðlaunahljómsveit sem vinnur með 
ljóð, tónlist og sjónræna upplifun. 
Tjarnarbíó, Tjarnargötu 12

Destroyed Word 

Kl. 20.00–21.30 Gjörningur spænska 
listamannsins Santiago Sierra. Lista-
safn Reykjavíkur, Hafnarhúsi, 
Tryggvagötu 17

Varsjárbandalagið 

Kl. 20.00–21.30 Fjörug balkan- og 
klezmer-tónlistarblanda leikin af gleði í 
fallegasta samkomusal bæjarins. Iðnó, 
Vonarstræti 3

LANDSBANKINN AUSTURSTRÆTI 11
Kl. 12.00–13.00, 13.00–14.00 og 14.00–15.00 Fræðsluganga 
um listaverk í eigu Landsbankans. 
Kl. 15.00–15.30 Gunni og Felix skemmta börnum á öllum aldri 
og fá Sprota í heimsókn. 
Kl. 15.30–16.30 Nótan – tónlistarskólar gefa tóninn. Þrjú atriði 
af uppskeruhátíð tónlistarskólanna. 
Kl. 16.30–17.00 Skemmtikrafturinn Sólmundur Hólm verður 
með uppistand og tekur lagið. 
Kl. 17.00–17.30 Tónlistarmaðurinn Valdimar flytur sín 
þekktustu lög.

Stórtónleikar Bylgjunnar

Kl. 20.30–22.30 Margar af helstu 
hljómsveitum landsins koma fram. 
Ingólfstorg

Tónaflóð Rásar 2

Kl. 20.30–22.30 Margar af helstu 
hljómsveitum landsins koma fram. 
Arnarhóll

Guðrún Árný í Dómkirkjunni.

kl. 20.45–21.30 Guðrún Árný spilar á 
píanó og syngur brot af sínum uppá-
haldslögum og eigin lögum. Dóm-
kirkjan í Reykjavík

Indælar aríur og elskuleg 
sönglög

Kl. 21.30–22.30 Söngvararnir Hallveig 
Rúnars, Sigríður Ósk, Sigurlaug Knud-
sen og Hrólfur Sæmunds skemmta 
með söng og gleðilátum. Dómkirkjan 
við Kirkjustræti.

Norðurmýrin 
Ratleikur fyrir börn og fullorðna

Kl. 11.00–22.00 Leitaðu að listaverk-
um og leystu úr þrautum. Heppinn 
þátttakandi fær listaverkabók í verð-
laun. Gallerí Fold, Rauðarárstíg 12-14

Listaport fyrir börn 

Kl. 11.00–19.00 Skrautskutlukeppni 
fyrir 12 ára og yngri. Nýtt námskeið 
hefst á klukkustundarfresti. Gallerí 
Fold, Rauðarárstíg 12-14

Hvaða saga er í myndinni

Kl. 11.00–15.00 og 15.00–18.00 
og 18.00–22.00 Finndu myndina og 
skrifaðu hvaða sögu þér finnst hún 
segja. Ein saga verður valin og í verð-
laun er listaverkabók. Gallerí Fold, 
Rauðarárstíg 12-14

Sýning á antikplötuspilurun

Kl. 11.00–22.00 Sýning á gömlum 
plötuspilurum. Spiluð verður tónlist á 
plötuspilarana, meðal annars þá sem 
var í eigu Maríu Markan. Gallerí Fold, 
Rauðarárstíg 12-14

Skapað af list

Kl. 11.30–13.30 Nikhil Nathan Kirsh 
vinnur við olíumálun í galleríinu og 
ræðir við gesti og gangandi. Gallerí 
Fold, Rauðarárstíg 12-14

Listamannaspjall

Kl. 12.00–12.30 Gunnella ræðir við 
gesti um list sína. Gallerí Fold, Rauð-
arárstíg 12-14

Listahapp

Kl. 12.00–21.40 Dregið á 30 mínútna 
fresti í ókeypis listaverkahappdrætti 

þar til vinningarnir, sem eru listaverk 
og listaverkabækur, ganga út. Gallerí 
Fold, Rauðarárstíg 12-14
 

Hvað sérð þú? 

Kl. 13.00–14.00 Sér maður aðeins 
með augunum eða sjáum við með 
hjartanu og heilanum líka. Kjarvals-
staðir, Flókagötu 24

Listamannaspjall

Kl 13.00–15.00 Ragnheiður Ágústs-
dóttir ræðir við gesti um list sína og 
nýopnaða sýningu. Gallerí Fold, 
Rauðarárstíg 12-14

Flóamarkaður Dísu og Betu

Kl. 13.00–17.00 Skemmtilegur mark-
aður með býsn eigulegra muna, eld-
húsdóti, skrautgripum og retró-hlutum 
af ýmsu tagi. Karlagötu 14

Gallerí Fold er 20 ára

Kl. 13.00–18.00 Komdu og fáðu sneið 
af 20 metra langri súkkulaðiköku í til-
efni 20 ára afmælis Gallerí Foldar. Gall-
erí Fold, Rauðarárstíg 12-14

Sýningaropnun 

Kl. 13.00–22.00 Ragnheiður Ágústs-
dóttir opnar sýningu á olíumálverkum. 
Gallerí Fold, Rauðarárstíg 12-14

Sýningaropnun 

Kl. 13.00–22.00 Hin franska Valerie 
Boyce opnar sýningu  á vatnslitamynd-
um sem hún hefur unnið á ferðalögum 
sínum um landið. Gallerí Fold, Rauð-
arárstíg 12-14

Eins og honum einum er lagið 

Kl. 13.30–14.00 og 16.30–17.00 
Guðbjörn Guðbjörnsson óperusöngv-
ari syngur létt lög og fjörug við und-
irleik Guðbjargar Sigurjónsdóttur. 
Gallerí Fold, Rauðarárstíg12-14

Skapað af list

Kl. 13.30–15.30 Iréne Jensen vinn-
ur í galleríinu og þrykkir meðal annars 
á grafikpressu Guðmundar  Einarsson-
ar frá Miðdal. Gallerí Fold, Rauðarár-
stíg 12-14

Listamannaspjall

Kl. 14.00 –14.30 Þorsteinn Helga-
son ræðir við gesti um list sína. Gallerí 
Fold, Rauðarárstíg 12-14

Ísland frá hinum ýmsu tímum

Kl. 14.00–18.00 Ljósmyndir, óljós skil 
draums og veruleika og daður við for-
tíðarblæ filmunnar. Reiðhjólaverzlun-
in Berlin, Snorrabraut 56, bakatil.

Arnar Ingi og Johnny Cash

Kl. 15.30–16.00 Er Arnar Ingi end-
urfæddur Johnny Cash? Hann spilar 
nokkur lög úr smiðju meistarans. Gall-
erí Fold, Rauðarárstíg 12-14

Skapað af list

Kl. 15.30–17.30 Soffía Sæmundsdótt-
ir vinnur við olíumálun í galleríinu og 
ræðir við gesti. Gallerí Fold, Rauðar-
árstíg 12-14

Listamannaspjall

Kl. 16.00–16.30 Ástþór Magnússon 
ræðir við gesti um ljósmyndasýningu 
sína og nýlega ferð niður í Þríhnúka-
gíg. Gallerí Fold, Rauðarárstíg 12-14

Concrete Jazz

Kl. 16.00–17.00 Tónlistarmennirn-
ir Magnús R. Rafns og Andrés Þ. Gunn-
laugs taka ný og sígild djasslög. Kjar-
valsstaðir, Flókagötu 24

Listamannaspjall

Kl. 16.30–17.00 Hallur Karl Hinriks-
son ræðir við gesti um list sína. Gallerí 
Fold, Rauðarárstíg 12-14

Skapað af list

17.30–19.30 Elva Hreiðarsdóttir vinn-
ur í galleríinu og þrykkir meðal annars 
á grafikpressu Guðmundar frá Miðdal. 
Gallerí Fold, Rauðarárstíg 12-14

Listamannaspjall

Kl. 18.00–18.30 Sigurjón Jóhanns-
son ræðir við gesti um list sína. Gallerí 
Fold, Rauðarárstíg 12-14

Skapað af list

Kl. 18.30–20.30 Þórdís Elín Gestsdótt-
ir vinnur í galleríinu og þrykkir meðal 
annars á grafikpressu Guðmundar 
Einarssonar frá Miðdal. Gallerí Fold, 
Rauðarárstíg 12-14

Skapað af list

Kl. 19.30–21.30 Ingimar Waage vinn-
ur við olíumálun í galleríinu og ræðir 
við gesti. Gallerí Fold, Rauðarárstíg-
ur 12-14

Skólavörðuholtið
Götutónlist til góðs

Kl. 13.00–17.00 Ágústa Dómhildur 
leikur á fiðlu með fiðlukassann opinn 

fyrir frjálsum framlögum sem renna til 
UNICEF. Eymundsson, Skólavörðu-
stíg 11

Víkingar og vopnaskak

Kl. 13.00–18.00 Félagar úr Einherj-
um Víkingafélagi Reykjavíkur slá upp 
tjaldi og verða með bardagasýningar. 
Fyrir framan Hallgrímskirkju, Skóla-
vörðuholti

Flóamarkaður

KL.13.30–17.30 Smóking, skór, hatt-
ar, skartgripir, úr, barmmerki, myndir, 
bækur, smíðaáhöld, símar, áttaviti, rit-
vélar, útvarp og m.fl. Baldursgötu 37 
(gengið inn Lokastígsmegin)

Lagaleiðangur Ingibjargar Þor-
bergs 

Kl. 14.00–14.20 Ýmsir listamenn 
leiða okkur á hraðferð í gegnum lang-
an feril þessa ástsæla lagahöfundar. 
Óðinstorg

Hvað má bjóða þér gæskan?

Kl. 14.00–15.00 Gengið með Birnu 
um bæinn. Magnús R. Einarsson töfrar 
fram tóna. Frá Skólavörðuholti, stytt-
unni af Leifi Eiríkssyni

Mjaðmahnykkir og músíkveisla 

Kl. 14.00–16.00 Afró, bollywood, 
húllahopp, diskó! Kurt Weil-pró-
gram, à capella, blús, þjóðlagatón-
list og margt meira. Kramhúsið, 
Skólavörðustígur 12, Bergstaða-
strætismegin

Málverkasýningin Umbreyting

Kl. 14.00–16.00 Listakonan R. Bene-
dikta spjallar við gesti á Café Loka og 
sýnir verk sem unnin eru með „patine 
au vin“ og ösku úr Eyjafjallajökli. Café 
Loki, Lokastíg 28

Torghátíð á Norrænu höfuð-
borgarmóti

Kl. 14.00–21.00 Boðið verður upp á 
flotta og fjölbreytta tónlistardagskrá 
auk annarra skemmtiatriða fyrir fólk á 
öllum aldri. Óðinstorg
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ur Ýr flytja sönglög á leikrænan hátt. 
Þjóðmenningarhúsið, Bókasalur, 
Hverfisgötu 15

Gímaldin

Kl. 18.00–18.30 Gímaldin og fé-
lagar spila blús. Gamla bíó, Ingólfs-
stræti 2a

Litir sígildrar tónlistar

Kl. 18.00–18.45 Fræg meistaraverk 
klassískrar tónlistar öðlast líf á striga. 
Mamiko Dís Ragnarsdóttir á píanói 
og Fríða Adriana Martins málar. Þjóð-
menningarhúsið, Hverfisgötu 15

Vigri

Kl. 18.30–19.10 Vigri spilar fallega, 
tilfinningaríka tónlist með breiðu úr-
vali hljóðfæra. Gamla bíó, Ingólfs-
stræti 2a

Skrúðganga Jazzhátíðar 
Reykjavíkur og upphitun

Kl 18.00–19.45 Stærsta djasssveit 
Reykjavíkur verður skipuð þjóðþekkt-
um tónlistarmönnum og öllum þeim 
sem mæta með hljóðfæri. Frá Kexi 
hosteli að Hörpu

Hundur í óskilum 

Kl. 19.00–20.30 Tónleikar og brot úr 
Sögu þjóðar. Eiríkur Stephensen og 
Hjörleifur Hjartarson. Þjóðmenningar-
húsið, Hverfisgötu 15

Vatnsmýrin
Þjóð verður til

Kl. 11.00–12.00 Leiðsögn á ensku 
um varanlega sýningu safnsins. Þjóð-
minjasafn Íslands, Suðurgötu 41

Fjörkálfur

Kl. 12.00-12.30 og 14.00–14.30 Fjör-
kálfur er barnatónverk þar sem spila 
saman fjörleg saga og lifandi tónlist. 
Norræna húsið, Sturlugötu 5

Setningarhátíð Menningarnætur 

Kl. 12.30–13.00 Jón Gnarr borgar-
stjóri setur hátíðina. Hljómskála-
garðurinn

Skátaveröld

Kl. 12.30–18.00 Skátaveröld og líf 
skátans. Tjaldbúðagerð, súrringar, úti-
eldun, klifurveggur og flekagerð. Eitt-
hvað fyrir alla. Hljómskálagarðurinn

Tízka - kjólar og korselett

Kl. 14.00–15.00 Leiðsögn þar sem 
sagt er frá kjólunum frá tímabilinu 
1937-1970 og þeir settir í sögulegt 
samhengi. Þjóðminjasafn Íslands, 
Suðurgötu 41

Autobahn – Opnun 

Kl. 14.00–18.00 Ljósmyndasýning 
Jimi Tenor sem myndað hefur dýr sem 
eru fórnarlömb bílaumferðar.  Leið-
sögn kl. 15 og 16. Norræna húsið, 
Sturlugötu 5

Einleikurinn Aðventa

Kl. 15.00–16.00 Möguleikhúsið sýnir 
einleik byggðan á samnefndri sögu 
Gunnars Gunnarssonar. Þjóðminja-
safn Íslands, Suðurgötu 41

Hugar(úr)vinnsla

Kl. 15.00–18.00 Eygló Benediktsdótt-
ir og Ingibjörg Guðmundsdóttir sýna 
verk frá liðnum vetri. Norræna húsið, 
Sturlugötu 5

Þjóðvegur 66

Kl. 16.00–16.45 Frásögn í máli og 
myndum um ferð 12 manna hóps 
á mótorhjólum vestur eftir hinum 
sögulega þjóðvegi 66 í Bandaríkjun-
um. Þjóðminjasafn Íslands, Suður-
götu 41
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Lagaleiðangur Ingibjargar Þor-
bergs 

Kl. 14.30–14.50 Ýmsir listamenn leiða 
gesti í gegnum langan feril þessa ást-
sæla lagahöfundar. Portið hjá 12 
tónum, Skólavörðustíg 15

Listasafn Hótel Holts

Kl. 15.00–16.00 Hótelstjóri leiðir gesti 
um stærsta einkalistasafn Íslands og 
segir sögur af uppruna listaverkanna. 
Hótel Holt, Bergstaðastræti 37

Austan fyrir fjall

Kl. 15.00–17.00 Ljósmyndasýning 
Baldurs Kristjánssonar sýnir umhverf-
isportrett frá ferðalagi um Asíu árið 
2010. Skólavörðustígur, frá Lauga-
vegi að Bergstaðastræti

Sálmafoss 2012

Kl. 15.00–21.00 Margir kórar og org-
anistar flytja gamla og nýja sálma. Allir 
fá að syngja með. Klais-orgelið, ómar 
allan daginn. Hallgrímskirkja, Skóla-
vörðuholti

Ljóða- og söngvaflétta

Kl. 15.00–22.00 Aðalsteinn Ás-
berg Sigurðsson tónlistarmaður flyt-
ur blandaða dagskrá á heimavelli þar 
sem ljóð og söngvar fléttast saman 
og gestum bregður fyrir. Skólavörðu-
stígur 27

Lagaleiðangur Ingibjargar 
Þorbergs 

Kl. 15.30–15.50 Ýmsir listamenn leiða 
okkur á hraðferð í gegnum langan feril 
þessa ástsæla lagahöfundar. Hornið á 
Skólavörðustíg og Bankastræti

Hver var Kolskeggur?

Kl. 16.00–17.00 og 19.00–20.00 
Fjölskylduleiðsögn þar sem Eyrún 
Óskars listfræðingur fjallar um forn-
menn í verkum Ásgríms Jónssonar. 
Safn Ásgríms Jónssonar, Bergstaða-
stræti  74

Söngfjelagið Góðir grannar

Kl. 16.00–16.20 Góðir grannar flytja 
íslenskar perlur í bland við lög frá 
hinum Norðurlöndunum. Við Geysi, 
Skólavörðustíg 16

Ný Stjórnarskrá

Kl. 16.00–20.00 Landsfrægir tónlist-
armenn stíga á stokk og kynna nýja 
stjórnarskrá í tali og tónum. Leikvöll-
urinn Haðarstíg 

Rikki og vinir

Kl. 17.00–19.00 Rikki og vinir spila 
nokkur frumsamin lög eftir Ríkharð 
Jósafatsson. Við Bernhöftsbakarí, 
Bergstaðastræti 13

Robert the Roommate

Kl. 18.00–18.45 Hljómsveitin sækir 
innblástur sinn til listamanna sem voru 
hvað mest áberandi á 7. og 8. áratugn-
um. Óðinstorg.

Ylja – Söngvaseiður

Kl. 20.00–20.40 Hljómsveitin Ylja flyt-
ur frumsamin lög og texta á íslensku. 
Safn Ásgríms Jónssonar, Bergstaða-
stræti 74

Sveitarómantík - Selló og sópran

Kl. 20.00–20.45 og 21.30–22.15 Ilm-
andi  Gleym-mér-ei-ar, kindur sem 
jarma í kofum, hundar sem gelta á 
bæjum, horfnar og  nýjar ástir, hanagal 
og háðvísur. Listasafn Einars Jóns-
sonar, Eiríksgötu

Á valdi náttúrunnar

Kl. 21.00–21.45 Leiðsögn um sýn-
ingarnar. Hættumörk, Ölvuð af Íslandi 
og Dáleidd af Íslandi, í fylgd Halldórs 
Björns Runólfssonar. Safn Ásgríms 
Jónssonar, Bergstaðastræti 74

Kl. 14.00–18.00 Reykjavík Dans Festival – opið Danceoke. 
Flóinn 
Kl. 14.00–21.00 Bókmenntahátíð í Reykjavík – Ljósmyndasýn-
ing um rithöfunda. Við 12 tóna
Kl. 14.00 og 16.00 Lókal Alþjóðleg leiklistarhátíð – brot frá há-
tíðinni 2012. Flóinn
Kl. 14.00–22.00 Hönnunar Mars – sýning á heimi hönnunar. Við Epal
Kl. 14.00–22.00 Food and Fun – Myndir og vídeó frá hátíðinni 
2012. Flóinn
Kl. 14.30–15.20 RIFF – forsmekkurinn að dagskránni í haust og 
stuttmyndir! Kaldalón
Kl. 15.00–15.45 Blúshátíð Reykjavíkur – Blue Ice band slær upp-
tak að næstu hátíð. Norðurljós
Kl. 16.00–16.30 Lestrarhátíð í Reykjavík – Dagskrá með tónlist, 
uppistandi og spjalli. Norðurbryggja
Kl. 16.00–16.45 Myrkir músíkdagar – Kynning á íslenskri sam-
tímatónlist og tónleikar. Kaldalón
Kl. 17.30–19.30 Airwaves – Caterpillarmen, Kiriyama Family, Úlfur 
Úlfur og The Vintage Caravan spila. Norðurljós
Kl. 20.00–22.00 Jazzhátíð í Reykjavík – Setning hátíðar, lifandi 
tónlist og áhugaverð ávörp. Norðurljós 

HÁTÍÐAÁR REYKJAVÍKUR 20122013 
HARPAN, AUSTURBAKKA 2

Skuggahverfið
Innlit

Kl. 11.00–23.00 Guðlaug Geirsdóttir 
heldur sýningu á nýjum leirskúlptúrum 
sem taka á innri gerð lífheimsins. Þjóð-
menningarhús, Hverfisgötu 15

Dance to the people

Kl. 12.00–17.00 Dansverkstæðið 
býður þér að taka þátt í stuttum vinnu-
stofum eða bara upp á snarl. Á klukku-
tíma fresti frá kl. 13.00. Við Kex-garð-
inn, Skúlagötu 30

Festisvall

Kl. 13.00–23.00 Listahátíðin Festi-
svall býður alþjóðlegum listamönnum 
að sýna skúlptúra, teikningar, málverk, 
bókverk og að flytja tónlist. Hjarta-
garðurinn, Hverfisgötu 30 og Bíó 
Paradís, Hverfisgötu 54

Suðrænt síðsumar

Kl. 14.00–14.45 Þórunn Elín, Lilja 
Dögg og Daði Sverris flytja söng-
lög, dúetta og píanóverk eftir Ravel, 
Delibes og fl. Þjóðmenningarhúsið, 
Hverfisgötu 15

Grafík og stuttmyndir í MÍR

Kl. 14.00–22.00 Sýningaropnun 
Arlens Kashkúrevitsj frá Hvíta-Rúss-
landi. Sýningar stuttmynda kl. 15, 17 
og 20, fleiri atriði og kaffiveitingar. 
MÍR, Hverfisgötu 105 

13 Yöntrur 

Kl. 14.00–22.30 Hjónin Helga og 
Viðar sýna töfrandi málverk sín. Lita-
dýrð, samhljómur og kraftur sköp-
unar. Pedersen-svítan, Gamla bíó , 
Ingólfsstræti 2a

Rauðhetta, Öskubuska og 
Grísirnir Þrír

Kl. 15.00–15.40 Lýðveldisleikhús-
ið flytur þrjú Grimms-ævintýri. Þetta 
eru smásöngleikir þar sem stuðst er 
við útgáfur Roalds Dahl. Gamla bíó, 
Ingólfsstræti 2a

Skýjaborg

Kl. 15.00–16.00 og 16.30–17.30 
Danssýning fyrir unga áhorfend-
ur þar sem ljós, hreyfingar og tón-
list eru sérstaklega samin með börn í 
huga. Kúlan, Þjóðleikhúsið, Lindar-
götu 7

Thundercat Racing bátakeppni

Kl. 15.00–17.00 Brautarkeppni með 
útsláttarfyrirkomulagi. Fyrir framan 
Sólfarið á Sæbraut

Arctic Light Quartet

Kl. 15.30–16.00 Strengjakvartett-
inn Arctic Light Quartet leikur vinsæla 
suðræna tónlist og íslensk söng- og 
þjóðlög. Sjáðu, Hverfisgötu 52

Tékknesk þjóðlagaveisla

Kl. 15.30–16. 30 Tékkneski þjóðlaga-
hópurinn Osminka syngur, leikur á 
hljóðfæri og dansar í litríkum þjóð-
búningum. Þjóðmenningarhúsið, 
Hverfisgötu 15

Læknirinn er inni

Kl. 16.00–22.00 Á Kaffistofunni renna 
myndlist, tónlist og gjörningar saman 
í eitt. Kaffistofan, nemendagallerí 
LHÍ, Hverfisgötu 42

Dansinn í hruni

Kl. 17.00–17.30 Lýðveldisleikhúsið 
kynnir gráglettinn gamanleik í söng-
leikjaformi um litla þjóð sem spil-
ar rassinn úr buxunum. Gamla bíó, 
Ingólfsstræti 2a

Tónleikhús

Kl. 17.00–17.45 Sönghópurinn 
Spectrum og söngkonan Ingveld-

Rokkabillý förðun og 
hárgreiðsla

Kl. 18.00–20.00 Fáðu hárgreiðslu og 
förðun í anda 6. áratugarins. Ómiss-
andi undirbúningur fyrir ballið sem á 
eftir kemur! Þjóðminjasafn Íslands, 
Suðurgötu 41

Möguleikhúsið - Völuspá 

kl. 19.00–19.45 Barnaleiksýningin 
Völuspá veitir áhorfendum innsýn í 
hugmyndaheim heiðinnar goðafræði. 
Norræna húsið, Sturlugötu 5

Rokkabillýkennsla

Kl. 20.00–20.30 Meðlimir úr Háskóla-
dansinum kenna gestum dansspor 
fyrir rokkabillýball um kvöldið. Þjóð-
minjasafn Íslands, Suðurgötu 41

Rokkabillýball

Kl. 20.30–22.00 Langi Seli og Skugg-
arnir spila kraftmikið rokkabillý eins og 
þeim einum er lagið. Þjóðminjasafn 
Íslands, Suðurgötu 41

Þingholtin 
Aldingarðurinn Orr

Kl. 10.00–22.00 Gullsmiðirnir Ástþór 
og Kjartan framkvæma innsetningu 
þar sem innviðir taka á sig mynd aldin-
garðs. Verslunin Orr, Bankastræti 11

Ég átti bara leið hjá ...

Kl. 12.00–19.00 Verk um spor í lands-
laginu. Önnur sem byggð eru á bók-
inni „Ósýnilegu borgirnar“. 7Factory 
Gallerí, Bergstaðastræti 10a

Ljóðadagskrá 

Kl. 13.00–13.30 Ljóðahópur Gjábakka 
les úr ljóðabókinni Ýtt úr vör.  Átta 
heppnir gestir fá ljóðabókina að gjöf. 
Mæðragarðurinn, við Fríkirkjuveg 7

Skógarjóga

Kl. 13.30–14.30 og 14.30–15.30 Það 
er frábært og ólýsanlegt að gera jóga 
úti í náttúrunni. Komdu með dýnu eða 
teppi og vertu með. Hallargarðurinn, 
Fríkirkjuvegi 11

Ljóðadagskrá

Kl. 13.45–14.15 Ljóðahópur Gjábakka 
les úr ljóðabókinni Ýtt úr vör.  Átta 
heppnir gestir fá ljóðabókina að gjöf. 
Útitaflið við Lækjargötu

Garðveisla hjá Þóru

Kl. 14.00–16.00 Vöfflukaffi, tónleikar 
til heiðurs Ingibjörgu Þorbergs, hljóm-
sveitin Útidúr spilar og höggmyndir 
verða til sýnis. Ingólfsstræti 21a

Vöfflukaffi

Kl. 14.00–16.00 Íbúar Þingholtanna 
bjóða gestum og gangandi í vöfflur og 
kaffi á eftirtöldum stöðum. 
Baldursgötu 1 
Bjargarstíg 5 
Bjargarstíg 17 
Freyjugötu 28 
Grettisgötu 29/31 
Grundarstíg 4, 2h 
Grundarstíg 10 
Lokastíg 20a 
Njarðargötu 9 
Óðinsgötu 8b 
Spítalastíg 10

Plöntur í fóstur

Kl. 14.00–17.00 Mæðgurnar Rakel og 
Elsa bjóða fólki að koma með plöntur 
eða tré úr garðinum sínum og setja 
í fóstur í Mæðragarðinum. Mæðra-
garðurinn, við Fríkirkjuveg 7

Ráðskonuríki 

Kl. 14.30–14.45 Söngvarar Alþýðu-
óperunnar bregða á leik og sýna valin 
atriði úr uppfærslunni Ráðskonuríki. 
Bankastræti (port á milli Upplýs-
ingamiðstöðvar og Lækjarbrekku) 

Guðjón töframaður 

Kl. 14.30–15.30 Frábær töfrabrögð 
í návígi fyrir alla aldurshópa sem eng-
inn ætti að láta fram hjá sér fara. 
Bankastræti

Opið hús í sendiráðinu

Kl. 15.00–17.00 Í tilefni Menningar-
nætur verður opið hús hjá sendiherra 
Bandaríkjanna. Laufásvegur 21

Harmonikuball

Kl. 16.00–17.00 Félagar úr Harmon-
ikufélagi Reykjavíkur halda harmoniku-
ball þar sem öllum er velkomið að stíga 
dansinn. Taflborðið við Lækjargötu

Hugleiðsla í Aðventkirkjunni

Kl. 16.00–23.00 Íhugun á kærleika 
Guðs í þeim tilgangi að þroskast í um-
burðarlyndi, kærleika og fyrirgefn-
ingu. Tónlist kl 20.00 og 22.00. Aðvent-
kirkjan, Ingólfsstræti 19

Eins konar rauður

Kl. 20.30–23.00 Sigríður Anna Garðars-
dóttir opnar abstrakt málverkasýningu 
sína Eins konar Rauður, verkin eru unnin 
úr olíu. Kaffi Sólon, Bankastræti 7a

Stefnumót í Fríkirkjunni

Kl. 22.00–22.45 Gunnar Gunnars org-
anisti og Ellen Kristjáns söngkona flytja 
lög um ástina á milli þess sem Hjörtur 
Magni fríkirkjuprestur les texta um ást 
og kærleika. Fríkirkjan, Fríkirkjuvegi 5
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Jazzhátíð Reykjavíkur verður sett á Menn-
ingarnótt og stendur hátíðin til 1. september 
næstkomandi. Þetta er 23. djasshátíðin og verður 
hún bæði vegleg og fjölbreytt en rúmlega 
fjörutíu viðburðir eru á dagskránni.
„Dagskráin er ótrúlega fjölbreytt og við 
verðum með allt frá hefðbundnum djassi út í 
tilraunakennda tónlist,“ segir Pétur Grétarsson, 
framkvæmdastjóri og listrænn stjórnandi 
Jazzhátíðar. 
Á hátíðinni í ár munu fjölmargir þekktir 
djasstónlistarmenn koma fram svo sem 
Deborah Davis frá New York sem heldur 

tónleika í Hörpu næstkomandi mánudag, 
norski píanistinn Tord Gustavsen og Bill Frisell 
sem lokar hátíðinni. „Frisell er einn merkilegasti 
gítarleikari djasssögunnar. Hann getur verið 
framúrstefnulegur og uppátækjasamur en 
í þetta skiptið spilar hann tónlist eftir John 
Lennon sem verður eflaust mjög spennandi og 
öðruvísi.“
Af öðrum má meðal annars telja Tómas R. Einars-
son, Sigurð Flosason og Björn Thoroddsen. Gítar-
leikararnir Paul Brown frá Los Angeles og Friðrik 
Karlsson úr Mezzoforte. Nánari upplýsingar má 
finna á reykjavikjazz.is.

JAZZHÁTÍÐ Í REYKJAVÍK

FRÍTT Í STRÆTÓ
Sveitarfélögin á höfuðborgar-
svæðinu munu eins og áður 
bjóða frítt í strætó og eru gestir 
hátíðarinnar hvattir til að skilja 
bílinn eftir heima eða við stærri 
bílastæði utan miðbæjarins 
og nýta sér ókeypis ferðir með 
Strætó. Skynsamlegt er að 
leggja bílnum þar sem er að 
finna stór og rúmgóð stæði svo 
sem við skóla, stóra vinnustaði 
eða íþróttamannvirki, með 
biðskýli í nálægð. Þar sem mið-
bærinn er meira og minna lok-
aður munu allar leiðir sem aka 
venjulega um miðbæinn stoppa 
á BSÍ. Eftir klukkan 22.00 verður 
hefðbundið leiðakerfi Strætó 
auk þess gert óvirkt og sérstakt 
leiðakerfi Menningarnætur sett 
í gang. Nánari upplýsingar má 
finna á www.straeto.is. 

BÍLASTÆÐI OG LOKANIR
Á menningarnótt er mið-
borgin ein allsherjar göngugata 
og því meira og minna lokuð 
fyrir bílaumferð. Í jaðri há-
tíðarsvæðisins verða fjölmörg 
bílastæði stúkuð af og mörg 
bílastæðahús opin til klukkan 
01.00. Sektað verður fyrir 
stöðubrot eins og lög gera 
almennt ráð fyrir. Nánari upp-
lýsingar um lokanir og bílastæði 
má finna undir „upplýsingar“ á 
vefsíðu Menningarnætur www.
menningarnott.is.  

PERSÓNULEG DAGSKRÁ 
Á vefsíðunni menningarnott.
is er boðið upp á dagskrárkerfi 
sem gerir fólki kleift að finna og 
merkja við áhugaverða atburði 
á mjög einfaldan og skilvirkan 
hátt. Þegar dagskráin er skoðuð 
er hægt að velja atburði með 
því að „bæta við“ og sjá svo 
persónulega dagskrá með því 
að smella á „mínir viðburðir“. 
Vefsíðan er mjög aðgengileg 
og auðvelt að hafa uppi á þeim 
dagskrárliðum sem henta. Hægt 
er að nota leitarvélina en einnig 
má velja viðburði eftir flokkum, 
tímasetningum og hverfa-
hlutum. Dagskrá Menningar-
nætur er auk þess hægt að fá 
beint í símann í gegnum vefsíðu 
hátíðarinnar.

Bill Frisell kvartettinn leikur lög eftir John Lennon á 
Jazzhátíð Reykjavíkur. MYND/JAZZHÁTÍÐ REYKJAVÍKUR 
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RAFTÓNLIST Á MENNINGARNÓTT
ÍBÚAR MIÐBÆJAR REYKJAVÍKUR eru hvattir til að bjóða gestum í 
heimsókn á menningarnótt. Steindór Grétar Jónsson og Kristjana 
Björg Reynisdóttir tóku áskoruninni og bjóða gestum menningarnætur 
upp á raftónleika á heimili sínu í bakhúsi við Laugaveg 32. Húsið opnar 
kl. 12 á hádegi og verður opið gestum fram á kvöld. Gestgjafarnir hafa 
sett upp hljóðkerfi í íbúðinni af þessu tilefni og verður raftónlist spiluð 
allan daginn. Fjölskyldufólki er sérstaklega bent á að kíkja í heimsókn 
fyrri hluta dags en Steindór Grétar og Kristjana Björg ætla einmitt að 
nota daginn til að kynna fjölskyldum sínum raftónlist. Boðið verður upp 
á innlenda tónlist í bland við erlenda. Meðal þeirra sem troða upp eru 
President Bongo úr GusGus, DJ Margeir, Logi Pedro úr Retro Stefson og 
Steindór sjálfur.

LOKUÐ INNI Í ÞRJÁ DAGA
ÁSTARMAFÍAN KYNNIR hinn fullkomna 
glæp er starfsheiti á hópi ungs listafólks 
sem stendur fyrir þriggja daga listvið-
burði á Laugavegi 100. Viðburðurinn 
hefst í dag klukkan 10.00 og endar með 
klukkutíma sýningu á laugardag kl. 13.00. 
Hópur listamanna með ólíkan bakgrunn í 
leiklist, dans, tónlist, myndlist og búninga-
hönnun kannar mörk listformanna eins og 
flestir þekkja þau. Leikarinn Stefán Hallur 
Stefánsson er einn þeirra sem taka þátt 
í verkefninu. „Þátttakendur verða lokaðir 
inni í rýminu í þrjá daga þar sem þeir vinna 
með þemað „Hinn fullkomni glæpur“. 
Síðan er bara að sjá hvað gerist þegar einstaklingar með mikla tjáningar-
þörf og skapandi hugsun eru lokaðir inni í rými með þessa hugsun. 
Unnið verður eftir fyrir fram ákveðnum reglum og geta gangandi 
vegfarendur fylgst með hverju skrefi í gegnum glugga á Laugaveginum 
auk þess sem hægt verður að fylgjast með hópnum allan sólarhringinn 
á netinu. Þetta er einnig ákveðin félagsstúdía, líkt og sjónvarpsþættirnir 
Survivor og Big Brother, þar sem alltaf er verið að fylgjast með fólki.“  

NORRÆN HÁTÍÐARDAGSKRÁ
NORRÆNA FÉLAGIÐ á Íslandi heldur upp á 90 ára afmæli sitt í ár og er 
þátttaka félagsins í menningarnótt hluti af afmælisdagskránni. Félags-
menn standa að venju fyrir hátíðarhöldum á Óðinstorgi og verður fjöl-
breytt dagskrá þar á milli klukkan tvö og sjö. Fram kemur fjöldi flytjenda, 
til dæmis koma hljómsveitirnar Mirra, Robert the Roommate og Moses 
Hightower fram. Dagskrána má sjá á vefsíðum menningarnætur, menn-
ingarnott.is, og Norræna félagsins, norden.is. 
Þá verður opnuð sýning í Ráðhúsi Reykjavíkur í dag. Sýningin á að gefa 
hugmynd um hið yfirgripsmikla samstarf sem er á milli Norðurlandanna 
í máli og myndum. Á morgun verður fórnarlamba hryðjuverkanna í Ósló 
og Útey 22. júlí 2011 minnst við lund í Vatnsmýrinni þar sem plantað 
verður átta íslenskum reynitrjám og 77 birkitrjám. Reynitrén tákna 
Norðurlöndin fimm og sjálfstjórnarsvæðin þrjú, Álandseyjar, Færeyjar og 
Grænland. Birkitrén eru eitt fyrir hvern sem lést í hryðjuverkunum.  
Fleiri uppákomur verða í tilefni afmælisins en nánari upplýsingar má 
finna á heimasíðu Norræna félagsins, norden.is. 

MYND/NORRÆNA FÉLAGIÐ

Ljótikór endurflytur ljóðatón-
leika sína frá síðastliðnu vori 
sem byggjast á ljóðum Þór-

arins Eldjárns úr bókinni „Grann-
meti og átvextir”. Tónlistin er eftir 
tónskáldið Hauk Tómasson sem út-
setti þau sérstaklega fyrir kórinn. 
Kristín Valsdóttir, deildarforseti 
Listkennsludeildar Listaháskóla 
Íslands, er einn meðlima kórs-
ins. „Þessi lög eru alveg frábær og 
textar Þórarins eyrnakonfekt.“ 

Ljótikór rekur upphaf sitt til 
2009 og er ekki hugsaður sem 
hefð bundinn kór. „Nanna Hlíf 
Ingvadóttir er upphafskona að 
 kórnum. Hún var í námi í Salzburg 
og  skrifaði lokaritgerð um kórinn 
Amanda í Svíþjóð. Sá kór byggir á 
þeirri hugsun að vinna á lýðræðis-
legri hátt en venjan er í kórum. Þess 
vegna erum við ekki með eigin-
legan stjórnanda heldur geta allir 
komið með hugmyndir.“

Ljótikór hefur komið fram á ólík-
legustu stöðum án fyrirvara. „Við 
sungum einu sinni á Hlemmi sem 
var mjög skemmtilegt. Einnig á BSÍ 
og í anddyri Hörpunnar.“

Kórinn leggur áherslu á lifandi 
flutning með leikrænum tilburðum. 
„Kórar  þurfa ekki alltaf að standa í 
hnapp. Þegar við fáum verk í hendur 
reynum við að hugsa út fyrir kass-
ann og skemmta okkur í leiðinni.“ 

Hljóðfæraleikur er í höndum 
meðlima kórsins. „Innan hópsins 
er starfandi ukulele-hópur sem 
hittist hálftíma fyrir kóræfingar 
til að æfa sig. Þannig hefur ukulele 
ratað inn í okkar verk.“ 

Spurð hvaðan nafnið komi 
segir Kristín að Eva María Jóns-
dóttir hafi eitt sinn komið of seint 
á æfingu þar sem allt var slökkt og 
kórinn að gera raddæfingar. „Hún 
spurði hví við værum að pukrast 
þetta í myrkrinu. Svarið var: Við 
erum svo ljót. Þannig varð  nafnið 
til þótt við séum hið fallegasta 
fólk.“ Tónleikarnir verða í Tjarnar-
bíói frá 15.30 til 16.00 á laugardag 
og henta öllum.  

Ljótikór er fallegur
Ljótikór flytur ljóðatónleika byggða á textum Þórarins Eldjárns við tónlist eftir 
Hauk Tómasson. Mikið lagt upp úr lifandi flutningi og leikrænum tilburðum. 

Ljótikór leggur mikið upp úr lifandi flutningi með leikrænum tilburðum.  
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ÆGISGARÐUR

GÖNGUSTÍGUR

Hátíðarsvæði
Akstur vélknúinna 
ökutækja bannaður

Möguleg akstursleið 
íbúa út af hátíðarsvæði

Göngustígur um 
hafnarsvæðið

Upplýsingar
Aðalstræti kl. 13:00-22:00
Höfðatorgi kl. 13:00-17:00
Þjónustusími Rvk.borgar
opinn 13:00-23:00
Sími: 411 1111 

Möguleg bílastæði

Strætó 

Strætó ekur að og frá 
Hlemmi og Gömlu 
Hringbraut, gegnt BSÍ, 
þar sem allar leiðir sem
venjulega aka um 
miðbæinn munu stöðva.
Hefðbundið leiðakerfi 
Strætó verður gert óvirkt 
kl. 22:00 og sérstakt 
kerfi Menningarnætur
tekur við.

Einnig er hægt að nálgast sérstaka 
snjallsímasíðu ef þú ferð inn á 
menningarnott.is/m í snjallsímanum þínum!

Nánari upplýsingar á
menningarnott.is

Bílastæðahús
Opin til kl.01:00

Bílastæði Hreyfihamlaðra




