
Velkomin á 
aðventuhátíð
í Kópavogi

2. — 3. desember 2017



02/12
11:30 — 13:30  
Bókasafn, Lindasafn

Jólaperl í notalegu umhverfi 
Lindasafns.

12:00 — 17:00   
Útivistarsvæði Menningarhúsanna

Jólamarkaður þar sem sælkera
matur, heitt kakó og möndlur  
verða til sölu.

12:00 — 16:00  
Bókasafn, aðalsafn

Spilahorn, perlusmiðja, náttúrutorg 
og ljósmyndaskot. Á 2. hæð er jóla
pakki þar sem gestir geta hengt á 
tillögur um bækur til að lesa um jólin!

12:00   
Bókasafn, aðalsafn
Náttúrufræðistofa Kópavogs 

„Hver er þessi jólaköttur?“ Starf sfólk 
Bókasafns og Náttúrufræðistofu 
hafa rannsakað málið og kynna 
niðurstöður á skemmtilegan máta.

12:30   
Gerðarsafn

Bjöllukórinn leikur dásamleg  
jólalög fyrir gesti.
 

13:00   
Salurinn

Jólaleikrit um systkini sem 
spjalla um Grýlu og jólasveinana, 
jólamatinn og jólaföt. Með leik  
og söng fara Jón Svavar og  
Thelma Hrönn.

13:30 — 15:30   
Gerðarsafn

Sköpum saman jólaluktir sem gefa 
tilefni til að hlakka til jólanna!

14:00   
Bókasafn, aðalsafn

Ritog myndhöfundurinn Bergrún 
Íris Sævarsdóttir les upp úr  
nýju bókinni sinni, (Lang)elstur  
í bekknum.

Aðventuhátíð í Kópavogi verður haldin  
2. og 3. desember. Fjölbreytt dagskrá  
fyrir alla fjölskylduna í Menningarhúsunum 
í Kópavogi frá 12 — 16. Útiskemmtun hefst 
kl. 16 með frábærum skemmtikröfum  
og ljósin á jólatré Kópavogs tendruð. 
Tónlistar  hópar munu auka á hátíðleikann  
á úti vistar  svæðinu og ýmsar jólakræsingar 
verða til sölu á jólamarkaði. Njótið upp
hafs aðventunnar í hjarta Kópavogs!



15:00   
Bókasafn, aðalsafn
Náttúrufræðistofa Kópavogs 

„Hver er þessi jólaköttur?“ Starf sfólk 
Bókasafns og Náttúrufræðistofu 
hafa rannsakað málið og kynna 
niðurstöður á skemmtilegan máta.

16:00
Útivistarsvæði 
Menningarhúsanna

Útiskemmtun og 
ljós jólatrésins 

tendruð
Skólahljómsveit Kópavogs 
leikur jólasyrpu og Margrét 
Friðriksdóttir forseti bæjar
stjórnar tendrar á ljósum 
jólatrésins. Lalli töframaður 
kynnir dagskrána en Villi og 
Sveppi skemmta á útisviði. 
Jólasveinar taka forskot á 
sæluna og dansa með gestum  
í kringum jólatréð.

Auk þess:
 Laufabrauðsdagur í Gjábakka, 
Fann borg 8. Lifandi tónlist og 
handverksmarkaður frá 13:00 — 17:00. 
 
Listamenn opna vinnustofur  
sínar og sýningarsali í Hamraborg 
og Auðbrekku frá 13:00 — 17:00. 
Jólastemning og veitingar í boði, 
nánar á:  
www.kopavogur.is/is/mannlif

Garðskálinn í Gerðarsafni er  
í jólabúningi í desember, utan 
opnunartíma er boðið upp á 
tónleikakvöldverð á undan  
tónleikum í Salnum. Nánar  
á www.gardskalinn.com

03/12
13:00 — 17:00   
Bókasafn, aðalsafn

Notaleg stemning, jólamyndir  
og litir, piparkökur og jólaljós.

13:00 — 15:00   
Gerðarsafn

Jólaluktasmiðja í skapandi umhverfi 
á 1. hæð safnsins.

14:00   
Bókasafn, aðalsafn
Náttúrufræðistofa Kópavogs

„Hver er þessi jólaköttur?“ Starf sfólk 
Bókasafns og Náttúrufræðistofu 
hafa rannsakað málið og kynna 
niðurstöður á skemmtilegan máta.

Starfsfólk 

Menningarhúsanna í 

Kópavogi óskar gestum 

sínum gleðilegra jóla. 

Hlökkum til að taka á móti 

ykkur með spennandi 

dagskrá árið 2018.



Menningarhúsin í Kópavogi bjóða uppá 
jólastemningu og allskyns áhugaverða 
og ókeypis viðburði allan jólamánuðinn. 

01/12 
20:00  
Bókasafn, aðalsafn 

Hið árlega bókaspjall 
Bókasafns Kópavogs. 
Höfundarnir Jón Kalman 
Stefánsson, Vilborg 
Davíðsdóttir og Yrsa 
Sigurðardóttir lesa úr 
nýjustu verkum sínum 
og taka þátt í líflegum 
umræðum. Maríanna 
Clara Lúthersdóttir, 
bókmenntafræðingur 
og leikari, stýrir 
umræðum. Léttar 
veitingar, kertaljós  
og huggulegheit.

05/12, 07/12 og 12/12 
17:00  
Bókasafn, aðalsafn 

Höfundar nýrra bóka  
fá rými á bókasafninu  
til þess að kynna bækur 
sínar. Komið og upplifið 
það ferskasta í 
bók  mennta lífinu.
 

06/12 
10:30 
Héraðsskjalasafn 
Kópavogs 

Menning á 
miðvikudögum: 
Ljósmyndagreining 
með sérfræðingum 
Héraðsskjalasafns í 
félagi við Sögufélag 
Kópavogs.

06/12  
12:15  
Gerðarsafn

Menning á 
miðvikudögum: 
Sýningarspjall þar 
sem skyggnst verður 
á bak við tjöldin og 
gerð sýningarinnar 
Staðsetningar rædd.

09/12
13:00 — 16:00 
Bókasafn, aðalsafn

Fjölskyldustund: 
Jólaföndur í notalegu 
umhverfi aðalsafnsins. 
Leiðbeinandi og allt efni 
á staðnum.

09/12
14:00  
Salurinn

Fjölskyldustund: 
Jólaleikrit um systkini 
sem bíða eftir jólunum 
og spjalla og syngja 
um jólamat, jólaföt, 
Grýlu og jólasveinana. 
Jón Svavar og Thelma 
Hrönn eru í hlutverkum 
systkinanna en leikritið 
var fyrst flutt þann  
2. desember.

13/12 
12:15  
Salurinn

Menning á miðviku
dögum: Hanna Dóra 
Sturludóttir og Snorri 
Sigfús Birgisson 
flytja jólalög og fleiri 
söngperlur sem lýsa  
upp skammdegið.

16/12 
13:00  
Bókasafn, aðalsafn 

Fjölskyldustund: Hin 
bráðskemmtilega 
jólamynd Goðsagnirnar 
fimm verður sýnd í 
fjölnotasalnum á 1. hæð.
 

17/12 
15:00 — 16:00 
Gerðarsafn

Listamannaspjall á 
síðasta sýningardegi 
sýningarinnar 
Staðsetningar.

Auk þess:
Nemendur Tónlistar skóla 
Kópavogs flytja jólalög 
fyrir gesti á aðalsafni 
Bókasafns Kópavogs  
kl. 17 dagana 5., 7., 12.  
og 14. desember.


