Menningarhúsin

í

Kópavogi

Dagskrá
Sumarnámskeið

Sumar 2018
11/06 — 15/06



09/06

Sumarnámskeið í náttúrufræðum.
Vettvangsferðir og rannsóknir á námskeiði
fyrir 10–12 ára krakka frá kl. 10–15.

Gerðarsafn

13:00 — 15:00 
Gerður ferðalangur. Leir, vír og litir eru
efniviður í pælingum um list Gerðar
inn.
Helgadóttur og ferðalög hennar um heim
rí
Listsmiðjan er óháð tungumáli og liðu
.
dagskrá í tilefni fullveldisafmælis Íslands

útivistarsvæði

Geislahvelfing á
13:00 — 15:00 
Geislahvelfingin endurfædd með hjálp
og
gesta en í hvelfingunni verður ræktað
gum
tile
mm
pælt í umhverfismálum á ske
Fjölskyldustundum.

á

13/06

safn Kópavogs

Bóka
13:00 
ttir,
adó
Lestrarganga. Margrét Tryggv
 öfundur, leiðir lestrargöngu
barnabókah
um Kópavogsdalinn og segir frá þeim
a.
íslensku barnabókum sem þar er að finn
r alla
Frábær hreyfing og lestrarhvatning fyri
nd
lalu
fjölskylduna! Gangan hefst við Leikskó
hjá Digraneskirkju.

16/06

vogs aðalsafn

Bókasafn Kópa
11:00 — 13:00 
Íslands
Andlitsmálun fyrir börnin í tilefni leiks
í
og Argentínu á heimsmeistaramótinu
knattspyrnu.
úni kl. 13.

Bein útsending frá leiknum verður á Rútst

23/06

útivistarsvæði

Geislahvelfing á
13:00 
nd þar
Endur hugsa sinn gang er fjölskyldustu
að
hug
.
sem umhverfismál verða rædd og etv
að ræktun í geislahvelfingunni.

07/07

útivistarsvæði

Fjölskyldustundir

Geislahvelfing á
13:00 
og
Endur hugsa um galdra. Eiga seiðkarlar
ð
galdrakonur eitthvað sameiginlegt me
nútíma vísindamönnum?

28/07

útivistarsvæði

Geislahvelfing á
13:00 
við
Endur hugsa um útópíu. Hvernig getum
ldur
tekið þátt í að móta framtíðina? Fjölsky
pæla í umhverfislausnum í hvelfingunni.

11/08

Gerðarsafn

13:00 
Halló sköpunarkraftur! Nú þegar haustið
nálgast er gott að vinna úr upplifunum
ðar.
sumarsins og skapa saman í Stúdíói Ger

18/08

Menning
miðviku
dögum

á

laugardögum

Náttúrufræðistofa Kópavogs

ingarhúsanna

Útivistarsvæði Menn
13:00 
tun fyrir
Kubbur! Keppni í Kubb, frábær skemm
alla fjölskylduna.

12:15-13:00 
Gerðarsafn
Leiðsögn um sýninguna Gerður: Yfirlit

20/06 — 22/08

12:15-13:00 
Gerðarsafn/Kópavogskirkja
Vikuleg leiðsögn um nýja yfirlits
sýningu á verkum Gerðar Helgadóttur
í Gerðarsafni og ef aðstæður leyfa
steinda kirkjuglugga Gerðar Helga
dóttur í Kópavogskirkju.

20/06

20:00 
Geislahvelfing á útivistarsvæði
Endur hugsa sinn gang. Umhverfis
málin, heimspekilegar kenningar,
hugarfars- og lífstílsbreytingar
eru umfjöllunarefni á sjálfsskoðunar
kvöldi hópsins Endur hugsa.

27/06

12:45 
Gerðarsafn
Bach í nýjum búningi með fiðlu
leikurunum Sólrúnu Ylfu og Ingibjörgu
sem eru þátttakendur í Skapandi
sumarstörfum á vegum Kópavogs
bæjar. Þær munu leika fyrir gesti
að lokinni leiðsögn um sýninguna
Gerður: Yfirlit.

04/07

20:00 
Geislahvelfing á útivistarsvæði
Endur hugsa um galdra. Fjallað verður
um samband manns og náttúru út
frá þjóðsögum, þjóðtrú og göldrum.
Eiga gjörðir seiðkarla og spákvenna
eitthvað sameiginlegt með
nútímavísindum?

25/07

20:00 
Geislahvelfing á útivistarsvæði
Endur hugsa útópískt. Hvernig getum
við tekið þátt í að móta framtíðina?
Söfnum í hugmyndabankann að
umhverfislausnum.

Skráning á sumar.kopavogur.is

13/08 — 17/08
Menningarhúsin í Kópavogi

Orð og blóm, krabbar og litir er heilsdags
námskeið fyrir 6–9 ára krakka frá kl. 9–16.
Pælt í ljóðum á Bókasafninu, farið í vett
vangsferðir með Náttúrufræðistofu og
eftir hádegi sköpun í Gerðarsafni.
Skráning á sumar.kopavogur.is

13/08 — 17/08
Bókasafn Kópavogs aðalsafn

Stefnumót við rithöfunda.
Sumarnámskeið fyrir 9–12 ára
skáld á aðalsafni frá kl.13–16.
Nýir höfundar heimsækja hópinn
daglega.
Skráning á sumar.kopavogur.is

AÐRIR
VIÐBURÐIR
01/06-10/08


Bókasafn, aðalsafn og Lindasafn
Bóka- og geisladiskamarkaður.
02/06 – 30/06


Bókasafn Kópavogs aðalsafn
Huginn og Muninn. Sýning á
málverkum Ceciliu Duif.
23/06
13:00  Bókasafn og Náttúrufræðistofa Kópavogs
Sumarsólstöðujóga
á útivistarsvæði.
Mætið í þægilegum fötum og kippið með jógadýnunni eða handklæði.

23/06
14:00 
Bókasafn Kópavogs aðalsafn
Sumarsólstöðujazz með Birni
Thoroddsen gítarleikara á svölum
aðalsafns. Léttar veitingar í boði.
17/08
16:30 
Bókasafn Kópavogs aðalsafn
Uppskeruhátíð sumarlesturs.
Fimm heppnir vinningshafar verða
dregnir úr öllum happamiðum
sumarsins. Öll börn sem mæta fá
glaðning og léttar veitingar í boði.
19/08
15:00 
Gerðarsafn
Sunnudagsleiðsögn um Gerður:
Yfirlit. Kristín Dagmar Jóhannes
dóttir leiðir gesti í gegnum
sýninguna sem tekur breytingum
síðar í mánuðinum.
06/06—29/08
14:00 
Bókasafn, aðalsafn
Hannyrðaklúbburinn Kaðlín
lætur ekki deigann síga og
hittist á miðvikudögum í viku
hverri í allt sumar.

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

Nánari upplýsingar má finna á nýrri heimasíðu:
www.menningarhusin.is og á facebook.

