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MENNING Í
GARÐABÆ

Bókasafn Garðabæjar er lifandi upplýsinga- og sköpunarsetur þar sem
allir eru velkomnir að koma og fræðast, miðla, hittast, dvelja og njóta
góðra stunda. Fjölbreyttur safnkostur og reglulegir viðburðir eru í boði
fyrir allan aldur.
Smiðjur fyrir börn og fjölskyldur

Fjölskylduskemmtun

Laugardagur 15. janúar
kl. 13–15
Arndís Þórarinsdóttir les úr bók sinni
Bál tímans og í kjölfarið fer fram teikni
tímaflakk með Íslenska Myndasögu
samfélaginu.

Fyrsta laugardag í mánuði
frá 5. febrúar
kl. 13
Sögur og söngur með Þórönnu Gunný.

Laugardagur 19. febrúar
kl. 13–15
Sverðaglamur með Rimmugýg sem
sýnir listir og leiðbeinir ungu áhugafólki
um skylmingar.
Laugardagur 19. mars
kl. 13–15
Rúnagerð og rúnalestur með
sérfræðingi á sviði rúnaleturs.
Laugardagur 9. apríl
kl. 13–15
Skipasmíði á yfirbyggðu torginu
á Garðatorgi 7. Skip smíðað úr pappa
kössum og fleira endurnýtanlegu efni.
Liður í Barnamenningarhátíð í Garðabæ.
Laugardagur 21. maí
kl. 13–15
Lærið að tálga á yfirbyggðu torginu.
Tálgunarmeistari kennir helstu aðferðir
en þátttakendur eru beðnir að hafa
hnífa meðferðis. Fullorðnir fylgifiskar
aðstoða tálgunarmeistara við
öryggisgæslu.
Smiðjurnar eru liður í verkefninu Við langeldinn/
Við eldhúsborðið sem styrkt er af

Annan laugardag í mánuði
frá 12. febrúar
kl. 11.30
Lesið fyrir hund. Skráning með
tölvupósti á bokasafn@gardabaer.is
Síðasta laugardag í mánuði
kl. 11
Föndur á borðum, upplestur,
bókabíó eða aðrar uppákomur.
Laugardagur 28. maí
kl. 13
Opnunarhátíð sumarlesturs.
Námskeið
1./8./15./22. febrúar
kl. 19.30–21.30
Laxdælunámskeið í umsjón Þórdísar
Eddu Jóhannesdóttur, íslenskufræðings.
Verð 7.000 kr. Skráning á dianajoha@gardabaer.is

7./14./21. mars og 4. apríl
kl. 18–19.30
Skapandi skrif fyrir fullorðna í umsjón
Sigurlínar Bjarneyjar Gísladóttur,
rithöfundar.
Verð 7.000 kr. Skráning á dianajoha@gardabaer.is

BÓKASAFN GARÐABÆJAR

Fræðsla

Safnanótt

Þriðjudagur 25. janúar
Föstudagur 4. febrúar
kl. 17.30
kl. 18–23
Rýnt í flóðið með Auði Aðalsteinsdóttur. Spákona, tónlistaratriði, sögustund með
vasaljósi, Intrix og fleiri skemmtilegar
Fimmtudagur 17. febrúar
uppákomur.
kl. 10.30
Foreldraspjall: Hugræn byrði foreldra
Vetrarfrí
með Huldu Tölgyes.
Vikuna 21.–26. febrúar
Skordýraskoðun með Náttúrufræði
Þriðjudagur 22. febrúar
stofnun, bingó, bókabíó, leirlistasmiðja.
kl. 17.30
Morrinn og Mía með Hildi Ýr Ísberg.
Listsýningar
Fimmtudagur 17. mars
kl. 10.30
Foreldraspjall: Fingramatur.
Bókaspjall
Laugardagur 8. janúar
kl. 12.00 og 13.00
Þrettándinn og skrímslastund.
Rithöfundarnir Kristín Ragna Gunnars
dóttir og Áslaug Jónsdóttir lesa upp
fyrir börn og fjölskyldur.
Fimmtudagur 10. mars
kl. 17.30.
Ljóðaleikar. Ljóðakvöld með skáldum.
Leshringir
Þriðja þriðjudag í mánuði
frá 18. janúar
kl. 18
Lauflétti leshringurinn.
Annan hvern þriðjudag í mánuði
frá 25. janúar
kl. 10.30
Klassíski leshringurinn.

Gróska, félag myndlistarmanna
í Garðabæ stendur fyrir list
sýningum á Bókasafni Garðabæjar.
Nýr listamaður í hverjum mánuði.
Fikt
Garðaprjón, saumavél, þrívíddar
prentari og fleira fikt í vor.
Fylgist með!
Bókasafn Garðabæjar
Garðatorgi 7
sími 591 4550
Opið alla virka daga kl. 9–19
laugardaga kl. 11–15
Álftanessafn
sími 591 4560
Opið mánudaga til fimmtudaga
kl. 14–18, föstudaga kl. 14–17
Nánari upplýsingar um aðra viðburði
má finna á bokasafn.gardabaer.is og
á Facebook.

BÓKASAFN GARÐABÆJAR

Hönnunarsafn Íslands sýnir, skráir og rannsakar íslenska hönnun
og listiðnað. Viðburðir fyrir börn og fjölskyldur sem og fullorðna
eru haldnir reglulega og í safnbúð er gott úrval af hönnunarvöru.
Sýning

Vinnustofudvöl

22. janúar–25. september

SUND

Sundlaugarnar eru athyglisverðustu almannarýmin á Íslandi.
Laugarnar hafa þróast sem
vettvangur þar sem ókunnugir
hittast, verða jafnvel málkunnugir:
Staðir þar sem samfélagið birtist
sjálfu sér – á sundfötum. Sundlauga
menningin snýst um lífsgæði, leik,
afslöppun, skemmtun og samneyti.
Á sýningunni Sund verður sund
laugamenningu á Íslandi gerð skil
með gripum, ljósmyndum og
upplifun fyrir gesti á öllum aldri.

Safnið á röngunni
Skráningarverkefni, forvarsla og
ýmiskonar rannsóknir fara fram
í rannsóknarrýminu, Safnið á
röngunni. Vinnan fer fram fyrir
opnum tjöldum svo gestir geta
fylgst með.
10. október 2021–13. mars

SKRÁNING Á VERKUM
HÖGNU
SIGURÐARDÓTTUR
ARKITEKTS

Í anddyri safnsins dvelja hönnuðir
og handverksfólk í nokkrar vikur
í senn og vinna í opnu rými. Hægt
er að fá innsýn í störf þeirra og
jafnvel verslað vörur sem verða til
á vinnustofunni.
11. janúar–8. maí

STÚDÍÓ ALLSBER
Safnbúðin
Vörur eftir marga íslenska hönnuði
til sölu en úrvalið spannar fatnað,
borðbúnað, bækur, skraut og annað
sem hönnuðir eru að fást við í dag.
Vörurnar tengjast allar safneign og
sýningum.
Smiðjan
Fræðslurými þar sem tekið er á
móti skólahópum og smiðjur haldnar
fyrir fjölskyldur. Stærðfræðiþrauta
borð sem unnið er út frá hugmyndum
Einars Þorsteins arkitekts og stærð
fræðings býður uppá skapandi
samverustundir en einnig eru fyrir
lestrar og námskeið haldin
í Smiðjunni.

HÖNNUNARSAFN ÍSLANDS

Pallurinn
Rýmið er rekið í samstarfi við fagfélög hönnuða sem setja þar upp
litlar sýningar sem endurspegla
starfssemi félaganna.
Námskeið
Fimmtudagana 27. janúar
og 3. febrúar
kl. 16.30–19.30
Fríhendis flóra. Námskeið í útsaumi
með Sunnu Örlygs.
Verð 12.500 kr. fyrir bæði skiptin. Skráning á tix.is

Hönnunarskóli
Miðvikudaga frá 2. mars–27. apríl
kl. 16.30–18.30
Í samstarfi við Klifið geta 13–16 ára
fengið innsýn í starf fata-, grafískraog vöruhönnuða. Hægt er að nota
frístundastyrkinn en skráning fer fram
á klifið.is
Leiðsögn
Sunnudagur 30. janúar
kl. 13
Sigríður Sigurjónsdóttir safnstjóri
og Valdimar Tr. Hafstein prófessor
í þjóðfræði leiða gesti um sýninguna
Sund.
Sunnudagur 27. febrúar
kl. 13
Leiðsögn með Þóru Sigurbjörnsdóttur
sérfræðingi á Hönnunarsafni
og Árna Jónssyni forstöðumanni
Laugardalslaugar.

Sunnudagur 27. mars
kl. 13
Brynhildur Pálsdóttir hönnuður sýningar
og Sigríður Sigurjónsdóttir safnstjóri
spjalla um sýninguna Sund.
Sunnudagur 24. apríl
kl. 13
Katrín Snorradóttir þjóðfræðingur
og Þóra Sigurbjörnsdóttir sérfræðingur
á Hönnunarsafni leiða gesti um
sýninguna Sund.
Sunnudagur 29. maí
kl. 13
Leiðsögn með Þóru Sigurbjörnsdóttur
sérfræðingi á Hönnunarsafni
og Árna Jónssyni forstöðumanni
Laugardalslaugar.
Safnanótt
Föstudagur 4. febrúar
kl. 18–22
Vatnavörpun. Ljósmyndasprell þar sem
vatn kemur við sögu, staðsett í yfir
byggingu á Garðatorgi 1.
kl. 18
Leiðsögn um sýninguna Sund með
Brynhildi Pálsdóttur hönnuði
sýningarinnar og Valdimar Tr. Hafstein
prófessor í þjóðfræði.
kl. 20
Fyrirlestur Guju Daggar Hauksdóttur
um Kópavogslaug eftir Högnu
Sigurðardóttur arkitekt.

HÖNNUNARSAFN ÍSLANDS

Fyrirlestrar
Sunnudagur 13. febrúar
kl. 13
Fyrirlestur Péturs Ármannssonar
arkitekts um arkitektúr Högnu
Sigurðardóttur.

Sunnudagur 3. apríl
kl. 13–15
Sápugerð fyrir alla fjölskylduna. Hvernig
þrifu landnámsmenn sig og gerðu þeir
ef til vill sjálfir sápur?

Sunnudagur 1. maí
kl. 13–15
Sunnudagur 20. febrúar
Kröfuspjöld – hvaða kröfur gerði
kl. 13
landnámsfólk og ef þau hefðu gert
Fyrirlestur arkitektanna Hrefnu
kröfuspjöld, hvernig hefðu þau þá verið?
Bjargar Þorsteinsdóttur og Hólmfríðar
Dagrún Jónsdóttir þjóðfræðingur og
Ósmann Jónsdóttur um skráningu á
Ásgerður Heimisdóttir handverkskona
verkum Högnu Sigurðardóttur arkitekts.
leiða pælingar og smiðju.
Smiðjur fyrir börn og fjölskyldur
Sunnudagur 9. janúar
kl. 13–15
Kertasmiðja. Lýsum upp skammdegið
með fallegum handgerðum kertum
og veltum fyrir okkur hvernig landnáms
fólk lýsti upp heimili sitt.
Sunnudagur 6. febrúar
kl. 13–15
Regnbogar, þjóðtrú og regnbogaföndur með þjóðfræðingnum
Dagrúnu Jónsdóttur og handverks
konunni Ásgerði Heimisdóttur.
Liður í Vetrarhátíð.

Smiðjurnar eru liður í verkefninu Við langeldinn/
Við eldhúsborðið sem styrkt er af

Hönnunarsafn Íslands
Garðatorgi 1
sími 512 1525
Opið frá kl. 12–17 alla daga
nema mánudaga
Nánar á honnunarsafn.is
og á Facebook

Sunnudagur 6. mars
kl. 13–15
Tóvinnusmiðja með Ásthildi Magnús
dóttur sem fræðir gesti um tóvinnu
í gegnum tíðina og leyfir gestum
að spreyta sig á eldgömlu handverki.
Duglegir þátttakendur geta búið
til vinaband í lok smiðju.

HÖNNUNARSAFN ÍSLANDS

Hádegistónleikar í boði menningar- og safnanefndar Garðabæjar
í samstarfi við Tónlistarskóla Garðabæjar. Tónleikarnir fara
fram í sal Tónlistarskólans, dagskráin hverju sinni kemur á óvart
en aðgangur er ókeypis.
Miðvikudagur 5. janúar
kl. 12.15

Miðvikudagur 6. apríl
kl. 12.15

EYJÓLFUR
EYJÓLFSSON

LILJA
GUÐMUNDSDÓTTIR

GADUS MORHUA
ENSEMBLE

EVA ÞYRI
HILMARSDÓTTIR

tenór

og

sópran

og

píanó

Miðvikudagur 2. febrúar
kl. 12.15

GISSUR PÁLL
GISSURARSON
tenór

Miðvikudagur 2. mars
kl. 12.15

Miðvikudagur 25. maí
kl. 12.15

JOSEPH OGNIBENE
horn

og

FÉLAGAR

ÞÓRA
EINARSDÓTTIR
sópran

GUNNHILDUR
EINARSDÓTTIR harpa
og

TÓNLISTARNÆRING

VIÐ LANGELDINN/
VIÐ ELDHÚSBORÐIÐ
Verkefni sem styrkt er af Barna
menningarsjóði Íslands. Smiðjur fyrir
börn og fjölskyldur fara fram á
Hönnunarsafni Íslands og Bókasafni
Garðabæjar. Fornleifafræði, arkitektúr,
bókmenntir, myndlist og hönnun
er viðfangsefnið en verkefnið tengist
landnámsskálanum í Minjagarðinum
að Hofsstöðum. Smiðjurnar eru
ókeypis.

MENNINGAR
DAGSKRÁ FYRIR
SKÓLAHÓPA
Hönnunarsafn Íslands, Bókasafn
Garðabæjar og Tónlistarskóli
Garðabæjar taka á móti skólahópum
í sérsniðna dagskrá. Grunnþættir
menntunar eru hafðir að leiðarljósi
og áhersla lögð á að nemendur fái
að skapa, tjá sig og upplifa hönnun,
bókmenntir og tónlist.

Nánari upplýsingar veitir menningarfulltrúi
Garðabæjar, Ólöf Breiðfjörð í síma 820 8550
eða á netfangið olof@gardabaer.is

4.–6. febrúar

VETRARHÁTÍÐ
Í GARÐABÆ
Safnanótt fer fram föstudaginn
4. febrúar en boðið er upp á
fjölbreytta dagskrá á Hönnunarsafni
Íslands og Bókasafni Garðabæjar.
Laugardaginn 5. febrúar verður farin
menningar- og söguganga, stað
setning auglýst síðar. Sundlauganótt
verður svo sunnudaginn 6. febrúar
með dagskrá og stemningu
í Álftaneslaug og Ásgarðslaug.
4.–9. apríl

BARNAMENNINGAR
HÁTÍÐ Í GARÐABÆ
Fjölbreytt dagskrá fyrir skólahópa
fer fram á skólatíma. Með hátíðinni
er börnum gert kleift að taka þátt
í skapandi verkefnum. Í lok hátíðar
fá fjölskyldur tækifæri til að njóta
saman, skapa og skoða sýningar á
verkum barna.

Upplýsingar um einstaka viðburði má finna á Facebook
síðu Garðabæjar, Hönnunarsafns Íslands og Bókasafns
Garðabæjar.

