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Útivistarsvæði  
Menningarhúsanna

Kópavogskirkja Hamraborg
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Velkomin í 
Menningarhúsin
í Kópavogi

& fleira  
 
Lesið fyrir hunda 
Bókasafn Kópavogs ásamt Vigdísi, 
vinum gæludýra á Íslandi, býður börnum  
að lesa fyrir hunda sem hafa fengið 
sérstaka þjálfun í að hlusta á upplestur. 
Sex börn komast að hverju sinni:  
kl. 11:30 dagana 1/9, 6/10, 3/11 og 8/12. 
skráning á bylgjaj@kopavogur.is 

Kóder forritunar
námskeið
Bókasafn Kópavogs og Kóder bjóða  
upp á ókeypis forritunarnámskeið fyrir 
krakka á aldrinum 6 – 12 ára. Gott er  
að hafa iPad meðferðis, námskeiðin  
eru kl. 11:30 dagana 22/9, 20/10 og 24/11 á 
aðalsafni en 6/10 á Lindasafni.* 
skráning á bylgjaj@kopavogur.is 

Klúbbastarf á 
Bókasafni Kópavogs

 → Handavinnuklúbburinn Kaðlín  
– miðvikudaga kl. 14 – 16.

 → Bókmenntaklúbburinn Hananú!  
– annan hvern miðvikudag kl. 16 – 18.

 → Heilahristingur heimanámsaðstoð  
– á aðalsafni þriðjudaga  
kl. 14:30 – 16:30 og á Lindasafni 
miðvikudaga kl. 14:30 – 16:30.  

 Haustfrí í 
Menningar húsunum 
í Kópavogi dagana 
18/10 og 19/10 

10:00 – 12:00
Hljóðfærasmiðja með Elínu Helenu 
Evertsdóttur í anddyri Náttúru
fræðistofu fyrir 6 – 10 ára krakka.

13:00 – 15:00
Ritsmiðja með Þorgrími Þráinssyni  
á Bókasafni Kópavogs aðalsafni. 

Málþing
3/11 15:00 – 17:00 

Vaki þjóð: Ævi og störf Þorsteins 
Valdimarssonar. Málþing til minningar 
um 100 ára afmæli skáldsins á aðalsafni 
Bókasafns Kópavogs.  

Tónleikar fyrir 
eldri borgara

8/11 17:00 
Bæjarlistamaðurinn Stefán Hilmarsson 
heldur tónleika í Salnum fyrir eldri 
borgara. Aðgangur ókeypis. Hægt  
er að nálgast miða á salurinn.is.

Bókaspjall
30/11 20:00

Árlegt bókaspjall á aðalsafni Bókasafni 
Kópavogs þar sem þrír rithöfundar lesa 
úr nýjustu bókum sínum.

Myndamorgnar á  
Héraðsskjalasafni 
Kópavogs
eru haldnir annan hver miðviku dag  
kl. 10:30 frá 19/9 – 12/12.

Skúlptúr/Skúlptúr  
í Gerðarsafni
Sýning á verkum Gerðar Helgadóttur  
og samtímalistamanna stendur yfir  
frá 24/8 – 7/10. Boðið verður upp  
á listamannaspjall 26/8, 9/9, 23/9  
og 1/10 kl.15.

Cycle í Gerðarsafni
Listahátíðin Cycle fer fram dagana  
25/10 – 28/10 í Kópavogi en sýningin 
Inclusive Nation stendur til 6/1 2019.
Upplýsingar um viðburði tengda 
sýningunni á gerdarsafn.is.

Tónleikaraðir Salarins
Tíbrá Í Tíbrá koma fram margir af okkar 
þekktustu klassísku tónlistarmönnum.  
Af fingrum fram Tónleikaröð Jóns 
Ólafssonar hefur slegið í gegn.  
Þar mætir hann landsþekktum 
popptónlistarmönnum. 
Jazz í Salnum Ný tónleikaröð Sunnu 
Gunnlaugsdóttur þar sem heimsklassa 
jazztónlistarmenn koma fram.  
 
Nánar um dagskrána á salurinn.is. 

*skráning á menningarhusin@kopavogur.is
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1/9
13:00 – 15:00 Menningarhúsin í Kópavogi

Fyrsta fjölskyldustund haustsins fer 
fram í öllum húsum. Skúlptúrsmiðja í 
Gerðarsafni, gömul og ný leikföng úti og 
inni og sýning á gömlum leikföngum á 
bókasafninu, vatnaplöntur skoðaðar og 
pressaðar á Náttúrufræðistofu og Vala 
Guðna syngur lög úr teiknimyndum í 
Salnum. Nánar á menningarhusin.is.

8/9
11:30 Bókasafn Kópavogs Lindasafn

Bingó fyrir alla fjölskylduna.

13:00 Salurinn

Kjúklingur og annað fiðurfé með 
tónlistarmönnunum Hallveigu Rúnars
dóttur, Jóni Svavari og Hrönn Þráinsdóttur 
sem syngja um skrímsli, sauði og kisur. 
 

15/9
13:00 Náttúrufræðistofa Kópavogs

Plast og framtíðin okkar. Vangaveltur  
og verkefni á Degi íslenskrar náttúru.

22/9
13:00 Gerðarsafn

Gjörningastund með myndlistarmanninum 
Styrmi Erni. 

29/9
13:00 Bókasafn Kópavogs aðalsafn

Vídeóklippismiðja fyrir 8 – 13 ára krakka. 
Smiðjan er liður í hátíðinni RIFF um 
alla borg en Sólrún Ylfa Ingimarsdóttir 
og Atli Arnarsson höfundar Marglitu 
marglyttunnar kenna.* 

13:00 Héraðsskjalasafn Kópavogs

Ævintýri, heimildir og saga í ljósmyndum, 
erindi fyrir forvitna. 

6/10
13:00 Gerðarsafn

Skúlptúrsmiðja, óháð tungumáli. 
Leiðbeinendur tala arabísku, frönsku, 
þýsku, ensku og íslensku. 

13/10
13:00 Salurinn

Ættjarðarbræðingur með tónskáldinu 
Helga Rafni Ingvarssyni. Ættjarðarlög 
mynda nýtt kórverk í söngstofu fyrir  
10 ára og eldri.*  

20/10
13:00 Náttúrufræðistofa Kópavogs

Kötlugosið 1918 skoðað út frá ýmsum 
sjónarhornum með snjalltækjum 
(vinsamlegast hafið meðferðis eigið 
snjalltæki). 

27/10 
11:30 Bókasafn Kópavogs Lindasafn

Grímusmiðja þar sem endurunnið efni 
verður notað á spennandi hátt.

13:00 Bókasafn Kópavogs aðalsafn

Hrekkjavökusögustund, tilvalið að mæta 
í búning og með vasaljós.

3/11
11:30 Bókasafn Kópavogs Lindasafn

Vísindasmiðja á vegum Háskóla Íslands 
fyrir alla fjölskylduna.

13:00 Náttúrufræðistofa Kópavogs

Vargur og Vembill, Ester Rut 
Unnsteinsdóttir spendýrafræðingur 
á NÍ segir frá refum. 

10/11
11:30  Bókasafn Kópavogs Lindasafn

Bókamerkismiðja. Klippt, límd og origami 
bókamerki útbúin.

14:00 Salurinn

Vísnagull Helga Rut Guðmundsdóttir  
leiðir gesti í söng og leikjum. Dagskráin  
er sérstak lega sniðin að yngstu börnunum 
í fylgd fjölskyldunnar og hefst því kl. 14.

17/11
13:00 Bókasafn Kópavogs aðalsafn

Alþjóðleg fánasmiðja, skoðum og 
föndrum fána frá öllum heimshornum.

24/11
13:00 Gerðarsafn

Listsmiðja innblásin af Cyclelistahátíðinni. 
 

1/12
13:00 – 17:00 Menningarhúsin í Kópavogi

Aðventuhátíð með tónleikum  
í Salnum, jólakettinum á bókasafninu  
og Náttúrufræðistofu, jólaorigami  
og upplestri á bókasafni og listsmiðju 
í Gerðarsafni. Aðventumarkaður 
með góðgæti til sölu á útisvæði, ljós 
jólatrésins tendruð og skemmtun á sviði. 
Fögnum upphafi aðventunnar saman í 
Menningarhúsunum! 

8/12 
11:30 Bókasafn Kópavogs Lindasafn

Jólaföndur í notalegu umhverfi.

13:00 Bókasafn Kópavogs aðalsafn

Jólabíó, piparkökur og stemning.

15/12
13:00 Gerðarsafn

Jólamerkimiðar, smiðja með listamanni  
í jólaskapi.

14:00 Gerðarsafn

Danssýningin CloseEnough. Ice Hot 
danshátíðin býður krökkum á aldrinum  
5 – 10 ára á sýningu um traust og leikgleði.

*skráning á menningarhusin@kopavogur.is    Liður í dagskrá í tilefni af 100 ára fullveldisafmæli Íslands *skráning á menningarhusin@kopavogur.is    Liður í dagskrá í tilefni af 100 ára fullveldisafmæli Íslands *skráning á menningarhusin@kopavogur.is    Liður í dagskrá í tilefni af 100 ára fullveldisafmæli Íslands

Fjölskyldustundir á  laugardögum
29/8

12:15 Bókasafn Kópavogs aðalsafn

Hvað gerir maður 
þegar tilveran fer á 
hvolf? Kristborg Bóel 
Steindórsdóttir segir frá 
bók sinni 261 dagur.

5/9 
12:15 Salurinn

Hanna Dóra Sturludóttir 
mezzósópran og Snorri 
Sigfús Birgisson píanó
leikari flytja sönglög eftir 
íslensk og erlend tónskáld. 

12/9
12:15 Gerðarsafn

Skúlptúr/Skúlptúr. Leið
sögn með sýningarstjóra.

19/9
12:15 Náttúrufræðistofa Kópavogs

Fyrirlestur í tilefni  
af alheims hreinsunar
deginum.

26/9
12:15 Bókasafn Kópavogs aðalsafn

Una Margrét Jónsdóttir 
flytur erindi um leiki barna 
frá fyrri tíð. 

3/10
12:15 Bókasafn Kópavogs aðalsafn

Stuttmyndir frá Eystra salts
löndunum, liður í hátíðinni 
RIFF um alla borg.

10/10 
12:15 Bókasafn Kópavogs aðalsafn

Fornleifafræðingurinn  
Dr. Steinunn Kristjánsdóttir 
fjallar um rannsókn sína  
á klausturhaldi á Íslandi.

17/10
12:15 Náttúrufræðistofa Kópavogs

Skógarmítlar á Íslandi. 
Matthías Alfreðsson 
skordýrafræðingur  
á NÍ fræðir okkur um 
skógarmítla og lundalýs. 

24/10
12:15 Salurinn

Sólveig Thoroddsen 
hörpuleikari og 
Sergio Coto Blanco 
lútuleikari flytja verk frá 
endurreisnartímanum.

31/10 
12:15 Bókasafn Kópavogs aðalsafn

Bryndís Björgvinsdóttir 
þjóðfræðingur heldur 
erindi um draugasögur.

7/11
12:15 Gerðarsafn

Fullveldið og samstaðan, 
hugleiðingar Söru Öldu
dóttur sýningarstjóra í 
tengslum við Cycle.

14/11
12:15 Bókasafn Kópavogs aðalsafn

Sindri Freysson handhafi 
Ljóðstafs Jóns úr Vör 
flytur erindi í tilefni af Degi 
íslenskrar tungu. 

21/11
12:15 Salurinn

Steinunn Arnbjörg 
Stefánsdóttir sellóleikari 
flytur 5. Sellósvítu Bachs.

28/11
12:15 Náttúrufræðistofa Kópavogs

Flóð og skriður. 
Sérfræðingur frá 
Veðurstofunni fjallar 
um skriðuföll og aðra 
náttúruvá.

5/12
12:15 Bókasafn Kópavogs aðalsafn

Terry Gunnell prófessor 
í þjóðfræði við Háskóla 
Íslands, flytur erindi um 
íslenska jólasiði í gegnum 
tíðina.

12/12
12:15 Salurinn

Hildigunnur Einarsdóttir 
mezzosópran flytur 
gömul og ný íslensk 
jólalög ásamt Guðrúnu 
Dalíu Salómonsdóttur 
píanóleikara.

Menning á miðvikudögum
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