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05/05

Bókasafn Kópavogs Lindasafn
11:30 
Bingó!! Sívinsæl
fjölskylduskemmtun.
Bókasafn Kópavogs aðalsafn
11:30 
Lesið fyrir hunda: Börnum býðst
að lesa fyrir hunda sem hafa fengið
sérstaka þjálfun í að hlusta á
upplestur.
Skráning á bylgjaj@kopavogur.is
Bókasafn Kópavogs aðalsafn
13:00 
Flugdrekasmiðja þar sem gestir
fá kennslu í að smíða sinn eigin
flugdreka. Allt efni og leiðbeinandi á
staðnum.

12/05

13:00 Salurinn
Þjóðkvæði og sagnadansar með Evu
Maríu Jónsdóttur miðaldafræðingi
og Nönnu Hlíf Ingvadóttur sem
leikur á harmonikku. Sjónum verður
beint að skemmtun barna allt frá
landnámi.
13:30 Útivistarsvæði Menningarhúsanna og nágrenni
Hjóladagur fjölskyldunnar er
ómissandi liður í vordagskránni en
þá kemur Dr. Bæk og yfirfer hjól
en auk þess verður hjólaþraut og
ratleikur um Kársnesið.

26/05

Bókasafn Kópavogs aðalsafn
11:30 
Fjölskyldustund: Kóder forritunar
námskeið fyrir 6-12 ára börn. Kennt
er á Hopscotch fyrir iPad.
Skráning á bylgjaj@kopavogur.is

Bókasafn Kópavogs aðalsafn
13:00 
Sumarlestrarhátíð, skemmtilegt
lestrarátak fyrir 5-12 ára krakka
hefst. Lestrardagbók verður dreift
í leik- og grunnskólum í Kópavogi
og dregið úr happamiðum vikulega
í sumar.

03/05

17:00 
Bókasafn Kópavogs aðalsafn
Vorverkin með Hafsteini Hafliðasyni
garðyrkjumanni sem fjallar um
pottaplöntur, umpottun og umhirðu.
20:00 
Salurinn
Afmælistónleikar Karlakórs Kópavogs,
aðgangur ókeypis. Tónleikarnir
endurteknir 5/5 kl. 15:00

04/05
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05/05

15:30 
Bókasafn Kópavogs, aðalsafn
Ljós, skuggar og ólga í íslenskri náttúru.
Opnun sýningar á olíumálverkum Eddu
Sjafnar Guðmundsdóttur.

06/05

15:00 
Gerðarsafn
Leiðsögn um útskriftarsýningu Listaháskóla
Íslands með meistaranemum í myndlist.

02/05

12:15 
Gjörningur um skírdreymi í
tengslum
við útskriftarsýningu meist
aranema við
Listaháskóla Íslands. Gjörni
ngurinn fer
fram á ensku.

15:00 
Gerðarsafn
Visual Tricks, franski listfræðingurinn og
prófessorinn Didier Semin flytur erindi á
ensku.

07/05 – 12/05

Gerðarsafn


Bókasafn Kópavogs aðalsafn

Bókamarkaður bókasafnsins verður fyrstu
vikuna í maímánuði með nóg af bókum og
tímaritum á góðu verði.

09/05

12:15 
Vor(sóló) með Steinunni Vö
lu Pálsdóttur
flautuleikara sem er einn af
meðlimum
í flautusveit Bjarkar Guðmun
dsdóttur.

Salurinn

13/05

16/05

12:15 
Bókasafn aðalsafn
Bubbi Morthens segir frá ljó
ðum sínum
og les upp úr nýjustu ljóða
bók sinni.

23/05

12:15 
Náttúrufræðistofa Kópavo
gs
Opin rannsóknarstofa Náttú
rufræðistofu
með fræðslu um rannsóknir
sumarsins.

30/05

12:15 
Leiðsögn safnstjóra um sýn
inguna
GERÐUR:YFIRLIT. Gestir sem
þekktu
Gerði persónulega taka þá
tt í spjalli.

08/05

17:00 
Gerðarsafn
Design Fiction Club, fyrirlestur svissneska
hönnuðarins Max Mollon sem fer fram á
ensku.

Gerðarsafn

14:00-16:00 
Gerðarsafn
Vinnustofa og leiðsögn um
útskriftarsýningu Listaháskóla Íslands
á vegum meistaranema í hönnun. Fer
fram á ensku og íslensku.



19. – 21/05

Menningarhúsin fagna hvítasunnu,
lokað í húsunum.



22/05

Bókasafn Kópavogs Lindasafn

Fögnum afmæli Lindasafns! Súkkulaði
í boði fyrir gesti.

24/05

16:00 
Gerðarsafn
GERÐUR:YFIRLIT. Verið velkomin á opnun
sumarsýningar Gerðarsafns.

13:30–16:00 Menningarhúsin og útivistarsvæði
Fjórar mismunandi smiðjur sem
útskriftarnemar listkennslufræða
Listaháskóla Íslands leiða.

26/05

Nánar á
istkennsludeildar
http://www.lhi.is/frettir/utskriftarhatid-l

13:30-15:30 
Bókasafn Kópavogs, aðalsafn
Fyrirlestrar útskriftarnema í listkennslu
fræðum við Listaháskóla Íslands. Hver
fyrirlestur er 30 mínútur að lengd.
Nánar á http://www.lhi.is/frettir/utskriftarhatid-listkennsludeildar

Fjölmargir viðburðir Menningarhúsanna í Kópavogi
árið 2018 eru liður í 100 ára fullveldisafmæli Íslands

Nánari upplýsingar um viðburði má finna
á Facebook og á www.kopavogur.is/is/mannlif

