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Útivistarsvæði  
Menningarhúsanna

Kópavogskirkja
Hamraborg

Borgarholtsbraut
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16Gerðarsafn er nútíma- og 

samtíma listasafn með fjölbreytt 
sýningar hald sem sýnir það sem er efst 
á baugi í samtímalist samhliða sýningum 
úr safneign. Safnið er stofnað í minningu 
Gerðar Helgadóttur myndhöggvara. Í 
Gerðarsafni er tekið á móti skólahópum 
og haldnar listasmiðjur og ýmiskonar 
námskeið fyrir börn.

Gerðarsafn
Hamraborg 4
441 76 00 
www.gerdarsafn.is
Opið þriðjudaga–sunnudaga 11–17

Salurinn er fyrsta sérhannaða 
tónlistarhús landsins og margrómað 
fyrir frábæran hljómburð, glæsilega 
hönnun og aðstöðu. Salurinn er leigður 
út fyrir margskonar viðburði, s.s. 
ráðstefnur og fundi. Tónlistin er þó 
ávallt í fyrirrúmi og margskonar tónlist 
nýtur sín í hlýlegu umhverfi Salarins.

Salurinn
Hamraborg 6
441 75 00
www.salurinn.is
Opið mánudaga–föstudaga 12–17 
og klst. fyrir tónleika

Náttúrufræðistofa Kópavogs 
safnar, rannsakar, varðveitir og sýnir 
náttúrugripi og er eina náttúrugripa-
safn höfuðborgarsvæðisins sem opið  
er almenningi. Aðstaða til að taka  
á móti hópum er hin besta og Náttúru-
fræðistofan er vinsæll við komustaður 
skólahópa.

Náttúrufræðistofa Kópavogs 
Hamraborg 6a
441 72 00
www.natkop.is
Opið mánudaga–fimmtudaga 9–18,
föstudaga–laugardaga 11–17 

Bókasafn Kópavogs er 
vettvangur bæjarbúa til að nýta sér 
úrval bóka, tímarita og mynddiska en 
einnig til að verja tíma með vinum og 
fjölskyldu. Starfsemin er fjölbreytt; 
tekið er á móti hópum allt árið og 
meðal fastra liða á bókasafninu eru 
sögustundir, fyrirlestrar, leshringir  
og prjóna- og handavinnuklúbbur. 

Bókasafn Kópavogs, aðalsafn
Hamraborg 6a 
441 68 00 
www.bokasafnkopavogs.is
Opið mánudaga–fimmtudaga 9–18 
(Lindasafn, Núpalind 7, 14–19)
Föstudaga 11–17 (Lindasafn 14–17)
Laugardaga 11–17 (Lindasafn 11–14)

Héraðsskjalasafn Kópavogs 
varðveitir sögulegar heimildir um 
Kópavog, og íbúa Kópavogs, svo  
og skjöl allra stofnana, sviða og  
deilda bæjarins. Í lestrarsal er safn-
kosturinn aðgengilegur almenningi  
og fræði mönnum. Þá tekur Héraðs-
skjalasafnið á móti skólahópum og  
veitir ýmiskonar fræðslu. 

Héraðsskjalasafn Kópavogs
Digranesvegi 7
544 47 10 
Opið mánudaga–föstudaga 10–16

Tónlistarsafn Íslands safnar,  
skráir og varðveitir upplýsingar og  
muni sem tengjast tónlist á Íslandi,  
svo sem hljóðupptökur, nótur,  
hljóðfæri, bækur, bréf og myndir. 

Tónlistarsafn Íslands
Hábraut 2
200 Kópavogur
540 16 93 
Opið mánudaga–föstudaga 12–16

Cycle
Alþjóðlega listahátíðin Cycle verður 
haldin í annað sinn dagana 27. október 
– 30. október. Íslenskir og erlendir 
tónlistar- og myndlistarmenn koma fram 
á tónleikum, gjörningum, vinnusmiðjum 
og allskyns uppákomum í Salnum, 
Gerðarsafni og víðsvegar um Kópavog. 
Myndlistarsýning í Gerðarsafni mun 
standa út árið og tilrauna smiðja fyrir 
börn í tengslum við hátíðina verður 
haldin 12. nóvember.

Pólska bíóárið
Í nóvember taka Menningarhúsin í Kópa-
vogi þátt í kvikmyndahátíðinni Pólska 
bíó árið 2016. Sýndar verða pólskar kvik-
myndir fyrir börn í fyrir lestrarsal á fyrstu 
hæð Bókasafnsins þann 19. nóvember.

Aðventuhátíð
Helgina 26.–27. nóvember verður upphaf 
aðventu fagnað í Menningarhúsunum 
með dagskrá frá 13–16. Jólaþorp verður 
staðsett á útivistarsvæðinu og ljósin á 
jólatré Kópavogs tendruð við hátíðlega 
athöfn kl. 16. Dagskrá fjölskyldustunda 
desembermánaðar verður helguð 
jólunum. 

Hátíðir á svæðinu

1 Gerðarsafn/ Garðskálinn bistró 
2 Salurinn 
3 Tónlistarskóli Kópavogs 
4 Náttúrufræðistofa Kópavogs

5 Bókasafn Kópavogs
6 Héraðsskjalasafn Kópavogs 
7 Tónlistarsafn Íslands

Velkomin á 

fjölskyldustundir 

á laugardögum
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http://www.gerdarsafn.is
http://www.salurinn.is
http://www.natkop.is
http://www.bokasafnkopavogs.is


Dagskrá fjölskyldustunda  september→desember 2016 Dagskrá fjölskyldustunda  september→desember 2016 Dagskrá fjölskyldustunda  september→desember 2016

Samverustundir í 
Menningarhúsum 
Kópavogs  
– ókeypis dagskrá 
fyrir fjölskyldur 
Á hverjum laugardegi bjóða  
Menn ing ar  hús in í Kópavogi upp á dag-
skrá fyrir fjölskyldur. Dagskráin hefst 
oft ast kl. 13 en stendur mislengi yfir.  
Í Menn ing ar hús un um í Kópavogi ættu 
flestir að finna eitthvað við sitt hæfi 
og hús in því tilvalinn við komu staður  
fjöl skyld unnar.

03/09 
Hausthátíð 

Menningarhúsanna  
í Kópavogi

Opið hús og dagskrá í öllum húsum. 

13:00-17:00  Bókasafn Kópavogs

Ratleikur og skyggnst bak við tjöldin 
Ratleikur um allt bókasafnið og kennsla  
í bókaplöstun á 3. hæð.

13:00-14:00   Salurinn 

Óvæntar uppákomur í Salnum  
Kynning á dagskrá haustsins. Tónlistar-
atriði og innlit í búningsherbergi og 
skúmaskot Salarins. 

14:00-16:00  Gerðarsafn 

Opin vinnustofa listamannsins 
Listsmiðja fyrir börn í Stúdíói Gerðar  
og skoðunarferðir í listaverkageymsluna.

15:00-16:00  Náttúrúfræðistofa Kópavogs 
Vísindamaðurinn að störfum 
Opin rannsóknarstofa og starf 
vísindamannsins kynnt. 

16:00-17:00  Héraðsskjalasafn Kópavogs

Símaskráin í tímans rás 
Spjall um símaskrána sem nú  
hefur komið út í síðasta sinn.

10/09 
13:00  Gerðarsafn

Skúlptúrsmiðja (5–8 ára) 
Námskeið í anda Gerðar Helgadóttur.

* í fylgd forráðamanna.

17/09 
11:00  Náttúrufræðistofa og Héraðsskjalasafn Kópavogs

Söguganga 
Einstök mannvirki, minjastaðir og 
náttúrulíf skoðað í tilefni Evrópsku 
menningarminjadaganna. Gangan  
hefst við Náttúrufræðistofu.

13:00  Náttúrufræðistofa Kópavogs

Kvikmyndasýning
Náttúrulífsmynd í fjölnotasal  
á 1. hæð Náttúrufræðistofu.

24/09 
14:00  Salurinn 

Vísnagull (1–3 ára*)
Helga Rut Guðmundsdóttir og Pétur 
Ben leiða söng og hljóðfæraleik, gestir 
hvattir til þátttöku. 

01/10
13:00 / 11:30 Lindasafni  Bókasafn Kópavogs

Leiksýning (3–6 ára) 
STOPP-leikhópurinn sýnir  
leikritið Hans klaufi. 

13:00  Tónlistarsafn Íslands

Hvernig geymir maður hljóð?  
(10 ára og eldri) 
Erindi með tóndæmum um 
hljóðupptökur í tímans rás. 

08/10
11:00-15:00  Bókasafn Kópavogs

Girl Power – Rappnámskeið 
fyrir stelpur (13–16 ára) 
Tinna Sverrisdóttir, meðlimur 
Reykjavíkurdætra, leiðir námskeið 
í textaskrifum, sviðsframkomu 
og sjálfsstyrkingu. Skráning á 
menningarhusin@kopavogur.is 

13:00   Gerðarsafn 
Skúlptúrsmiðja (9–12 ára)
Námskeið í anda Gerðar. 

15/10 
13:00  Náttúrufræðistofa Kópavogs

Stefnumót við lóuna
Sérfræðingar Náttúrufræðistofu eiga 
stefnu mót við lóuna í Fossvogi kl. 13.30. 
Mætið í Náttúrufræðistofu kl. 13 eða á 
stefnu mótið kl. 13.30 í Fossvoginum. 

22/10 
13:00  Salurinn

Dúó Stemma
Herdís Anna Jónsdóttir víóluleikari og 
Steef van Oosterhout slagverksleikari 
tvinna saman tónlist, frásögn og leik í 
nýju tónleikverki.

27–30/10 
Haustfrí í 

grunnskólum 
Kópavogs

27/10 
11:00-13:00  Bókasafn Kópavogs 

Kvikmyndasýning
Í fjölnotasal á 1. hæð. 
 

28/10 
13:00-15:00  Bókasafn Kópavogs 

Spilavinir
Skemmtileg borðspil með Spilavinum  
í fjölnotasal á 1. hæð.

29/10 
13:00-17:00  Bókasafn Kópavogs 

Perlað, spilað og lesið
Samverustund fjölskyldunnar  
á bókasafninu. 

05/11
13:00 / 14:00 Lindasafni  Bókasafn Kópavogs 
Þín eigin hrollvekja
Ævar Þór Benediktsson les  
úr nýrri bók sinni. 

12/11 
13:00  Gerðarsafn

Tilraunasmiðja
List- og vísindasmiðja í tengslum 
við hátíðina Cycle þar sem Náttúru-
fræðistofa verður einnig heimsótt.

19/11 
13:00  Bókasafn Kópavogs 

Pólsk kvikmyndhátíð
Kvikmyndasýning í fjölnotasal  
á 1. hæð í tilefni Pólska bíóársins. 

26/11 

Aðventuhátíð í 
Kópavogi

Lítið jólaþorp á útivistarsvæði 
Menningarhúsanna, handverk og 
góðgæti til sölu og ljós jólatrés 
Kópavogs tendruð. 

13:00  Gerðarsafn

Jólakortasmiðja í Stúdíói Gerðar

14:00  Salurinn

Jólasveinar, skessur og jólavættir 
Jón Svavar Jósefsson syngur og segir 
sögur. Ýmsar kynjaverur lifna við.

15:00  Bókasafn Kópavogs og Náttúrufræðistofa Kópavogs

Jólakötturinn Fræðsla og skemmtun 
um jólaköttinn og önnur kattardýr á 
bókasafninu og Náttúrufræðistofu. 

16:00  Útivistarsvæði Menningarhúsanna

Ljósin tendruð Hátíðleg athöfn á úti-
vistarsvæði Menningarhúsanna þar sem 
ljósin á jólatré Kópavogs verða tendruð.

27/11 
11:00-17:00 Menningar húsin í Kópavogi

Jólaþorpið
Gerðarsafn, Bókasafn Kópavogs og 
Náttúrufræðistofa opin, veitingar í 
Garðskálanum. Góðgæti og handverk  
til sölu í litla jólaþorpinu. 

03/12 
13:00 / 11:30 Lindasafni  Bókasafn Kópavogs 

Pabbi prófessor
Gunnar Helgason les úr nýrri bók sinni. 

10/12 
13:00-16:30  Bókasafn Kópavogs 
Jólaföndur
Allt efni á staðnum og eitthvað  
við allra hæfi. 

17/12 
13:00  Bókasafn Kópavogs 
Jólabíó
Komist í jólaskapið yfir kvikmyndinni 
„Artúr bjargar jólunum“.

24/12 
Menningarhúsin  
í Kópavogi óska  
ykkur gleðilegra  

jóla!

Ljósm. Þórdís Erla




