Vetrarhátíð 8. og 9. febrúar 2019
Dagskrá 

ÞÍN EIGIN
VETRARHÁTÍÐ

Í

KÓPAVOGI

Safnanótt
í
Menningarhúsunum
í
Kópavogi & Sundlauganótt í Salalaug

Vetrarhátíð 8. og 9. febrúar 2019

Þín eigin Safnanótt
Föstudagur 8. febrúar 2019

í Menningarhúsunum
í Kópavogi

18:00–23:00Kópavogskirkja

18:15–18:45Kópavogskirkja

19:00Gerðarsafn

21:00–23:00:

Gerðarsafn (1. hæð)

22:00Salurinn

Þín eigin náttúra. Kirkjan og holtið taka
á sig óvenjulega mynd með vörpun á
videóverki Hrundar Atladóttur.

Þín eigin raftónlistar
upplifun með Arnljóti
Sigurðssyni. Vídeóverk,
tónlist og listaverk Gerðar
Helgadóttur hrífa gesti
með í rólegri upplifun.

Þinn eigin dans. Saga
Sigurðardóttir dansar
með gesti um sýninguna
Ó, hve hljótt.

Þitt eigið vídeóverk.
Curver Thoroddsen
listamaður leiðir viðburð
þar sem gestir geta
varpað eigin vídeóverki
á veggi Gerðarsafns að
fyrirmynd Bring Your
Own Beamer. Midpunkt
gallerí tekur þátt og sýnd
verða brot af verkum frá
síðustu sýningu.

Þinn eigin óperusöngvari.
Gissur Páll Gissurarson
flytur sólarlög í fordyri
Salarins.

18:00–23:00

Bókasafn Kópavogs

Þinn eigin ratleikur í anda bókaflokks
Ævars Þórs Benediktssonar.
Æsispennandi spurningar á öllum
hæðum bókasafnsins þar sem
ævintýralegar verur verða á sveimi.
18:00–23:00

Náttúrufræðistofa Kópavogs

Þín eigin rannsókn. Lífverur í vötnum,
sýnatökur og rannsóknir. Sérfræðingar
sýna aðferðir, leiða gesti um
rannsóknastofu (til 21:00) og svara
spurningum forvitinna gesta.
18:00–23:00

Bókasafn Kópavogs (2. hæð)

Þinn eigin hugur. Finndu frið
og ró með slökun og hugleiðslu
í Beckmannsstofu.
18:00–23:00

Héraðsskjalasafn Kópavogs (Digranesvegur 7)

Þín eigin svipmynd af Kópavogi.
Sýndar verða kvikmyndir frá ýmsum
tímum undir leiðsögn valinkunnra
sagnaþula bæjarins.

18:00–21:00 Gerðarsafn

(1. hæð)

Þín eigin kviksjá. Smiðja
fyrir alla fjölskylduna
með myndlistarmanninum
Doddu Maggý þar sem
gerðar verða tilraunir
með spírala, mynstur,
pappír og liti.
19:00–21:30 Kópavogskirkja

Þín eigin kirkja. Gestir
geta notið listaverka
Gerðar Helgadóttur,
kveikt á kertum og
skoðað hökla kirkjunnar.
Opin orgelæfing
nemanda kantorsins
eykur á hátíðleikann.

Dagskrá 

Gallerí Midpunkt (Hamraborg 22)

Þín eigin ást. Íhugið ástina og leysið
lauflétt verkefni sem tengjast nýrri
sýningu í Midpunkt.

Allir viðburðir eru ókeypis.

Bókasafn Kópavogs (1. hæð)

Þín eigin þjóðsaga.
Ævar Þór Benediktsson
leiðir áheyrendur á vit
ævintýranna í ferðalagi
um bók sína þar sem
gestir ráða því hvað
gerist næst!

Þín eigin tvíundakóðun.
Forritunarsmiðja með
hressum tölvunarfræði
nemum sem kenna
gestum að perla sitt
eigið hálsmen.
Þín eigin dýrateikning.
Teiknarinn Árni Jón
Gunnarsson kennir
skemmtilegar aðferðir við
að teikna dýr og verða
gripir Náttúrufræðistofu
notaðir sem fyrirmynd.

20:00Kópavogskirkja

Þínir eigin kirkjugluggar.
Sr. Sigurður Arnarson
sóknarprestur
veitir leiðsögn um
nýuppgerða glugga
Gerðar Helgadóttur
og segir frá áformum
um áframhaldandi
endurbætur.

Þinn eigin óperusöngvari.
Gissur Páll Gissurarson
flytur sólarlög í fordyri
Salarins.

Þinn eigin taktur. Frikki
og Anna í Dans og kúltúr
bjóða safnanæturgestum
í arabíska dansveislu.

Náttúrufræðistofa (1. hæð)

Okkar eigin rannsóknir.
Sýndar verða ljósmyndir
úr rannsóknarferðum sem
gefa innsýn í fjölbreytta
starfsemi stofunnar
og þær áskoranir sem
stundum felast í því
að afla upplýsinga um
íslenska náttúru.
Þín eigin hrollvekja.
Ævar Þór Benediktsson
skýtur gestum skelk í
bringu með bókinni þar
sem áheyrendur stjórna
framvindunni.

Bókasafn Kópavogs (2. hæð)

Þitt eigið tímaferðalag.
Ævar Þór Benediktsson
fer með gesti Safnanætur
aftur í tímann með bók
sinni þar sem allt getur
gerst!
#safnanott

Gerðarsafn/Pure Deli

Þín eigin hamingjustund.
Pure Deli selur veitingar
í notalegu umhverfi
og DJ Krystal Carma
þeytir skífum með
kvikmyndatónlist.

21:30 Bókasafn Kópavogs aðalsafn (3. hæð)

#menningarhusinikopavogi

Bókasafn Kópavogs (1. hæð)

Þinn eigin hlátur. Andri
Ívars uppistandari kitlar
hláturtaugar gesta með
góðu gríni.
23:00–00:00

21:00–22:00

Þín eigin leiðsögn. Kristín
Dagmar Jóhannesdóttir
safnstjóri veitir leiðsögn
um sýninguna Ó, hve
hljótt þar sem verk
íslenskra og erlendra
listamanna mynda
heillandi mynd- og
hljóðheim.
20:30

22:00 Bókasafn Kópavogs aðalsafn (1. hæð)

22:30
21:00Salurinn

20:30Gerðarsafn
19:00–21:00 Bókasafn Kópavogs (1. hæð)

19:00–21:00 Náttúrufræðistofa Kópavogs
18:00–23:00

19:30

#vetrarhatid
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Þín eigin
sundlauganótt í Salalaug
Laugardagur 9. febrúar 2019
Aðgangur ókeypis
og rómantísk
stemning. Tónlist
á bakkanum
og ís fyrir alla!

18:00 - 18:40

Aqua zumba
19:00 - 20:00

Jóga í vatni
20:00

Bjarni töframaður
skemmtir sundlaugagestum
21:00

Bjarni töframaður skemmtir
sundlaugagestum enn meira

menningarhusin.kopavogur.is
safnanott.is

