
Menningarhúsin í Kópavogi

Dagskrá
september 2018

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

Nánari upplýsingar um viðburði má finna  
á facebook og menningarhusin.is

Menning
miðviku
dögum

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. 

á

& fleira
Skúlptúr/
Skúlptúr, sýning 
á verkum Gerðar 
Helgadóttur og 
samtímalistamanna. 
Listamannaspjall kl. 15 26/8, 9/9 
og 23/9. Nánar á.gerdarsafn.is.  
 

Tíbrá, 
Af fingrum fram 
og Jazz í Salnum 
Nánar á salurinn.is. 

01/09 
11:30  Bókasafn Kópavogs aðalsafn

Lesið fyrir hunda, sex börn 
komast að hverju sinni.  
Skráning á bylgjaj@kopavogur.is. 

22/9 
11:30  Bókasafn Kópavogs aðalsafn

Kóder forritunarnámskeið  
fyrir 6 – 12 ára. 
Skráning á bylgjaj@kopavogur.is. 

22/9 
10:30  Héraðsskjalasafn Kópavogs

Myndamorgun í samstarfi við 
Sögufélag Kópavogs.  
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. Handavinnu, 
bókmennta klúbbur 
og heimanáms
aðstoð á Bókasafni 
Kópavogs. 
Nánar á bokasafnkopavogs.is.

Fjölskyldustundir  á  laugardögum   

1/9
13:00 – 15:00 Menningarhúsin í KópavogiFyrsta 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.  

8/9
11:30 Bókasafn Kópavogs LindasafnBingó fyrir alla fjölskylduna.

13:00 
SalurinnKjúklingur 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 KópavogsPlast og framtíðin okkar. Vangaveltur  og verkefni á Degi íslenskrar náttúru.

22/9
13:00 

GerðarsafnGjörningastund með 
myndlistarmanninum Styrmi Erni.  

29/9
13:00 Bókasafn Kópavogs aðalsafnVídeóklippismiðja 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. 

Skráning á menningarhusin@kopavogur.is

13:00 Héraðsskjalasafn KópavogsÆvintýri, heimildir og saga í 
ljósmyndum, erindi fyrir forvitna. 


