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Fastir liðir
Sögur og söngur. Fyrsta laugardag  
í mánuði kl. 11.15 á Garðatorgi.

Lesið fyrir hund. Annan laugardag  
í mánuði. Skráning á  
bokasafn@gardabaer.is.

Lauflétti leshringurinn.  
Þriðja þriðjudag í mánuði kl. 18.

Klassíski leshringurinn.  
Annan hvern þriðjudag kl. 10.30. 

Janúar dagskrá
Laugardagur 7. janúar
kl. 11.15 
Sögur og söngur: þrettándinn. 
Ævintýrastund fyrir yngstu börnin. 

Laugardagur 28. janúar
kl. 13–15
Intrix með Micro:bit forritun. Skráning 
nauðsynleg á Facebook-viðburði 
bókasafnsins. 

Febrúar dagskrá
Föstudagur 3. febrúar
kl. 18–22
Safnanótt
Barnakór, ljóðasjoppa, hljóðfærasmiðja 
og jazzsöngkonan Rebekka Blöndal. 

Laugardagur 4. febrúar
kl. 13 á Urriðaholtssafni.
Frozen storytime. Sögustund á ensku 
með prinsessu.

Laugardagur 4. febrúar 
kl. 11.15
Sögur og söngur með Þórönnu Gunný. 

Laugardagur 11. febrúar 
kl. 11.30
Lesið fyrir hund. Skráning nauðsynleg á bokasafn@gardabaer.is.

Fimmtudagur 16. febrúar 
kl. 18
Rithöfundaspjall með Kristínu Svövu 
Tómasdóttur um bókina Farsótt, 
hundrað ár í Þingholtsstræti 25.

Laugardagur 18. febrúar 
kl. 13 
Öskupokasmiðja, saumum og skreytum 
poka að gömlum sið.  

Fimmtudagur 23. febrúar 
kl. 10.30
Foreldraspjall. Skyndihjálp ungbarna 
með Ólafi Inga Grettissyni. 

Mars dagskrá
Laugardagur 4. mars 
kl. 11.15
Sögur og söngur með Þórönnu Gunný. 

Bókasafn Garðabæjar býður öllum að fræðast, miðla, hittast, dvelja, 
skapa og njóta. Fjölbreyttur safnkostur og reglulegir viðburðir eru  
í boði fyrir allan aldur. Bókasafn Garðabæjar er á þremur stöðum í 
Garðabæ; Garðatorgi, Álftanesi og Urriðaholti.

BÓKASAFN GARÐABÆJAR

Miðvikudagur 8. mars 
kl. 17.30
Fróðleiksmoli: Hinseginfræðsla. Allt  
um ný hugtök með Samtökunum 78. 

Laugardagur 11. mars 
kl. 11.30 
Lesið fyrir hund. Skráning nauðsynleg á bokasafn@gardabaer.is.

Laugardagur 18. mars
kl. 13
Fjölskyldu jógastund á laugardegi  
með höfundi Jógastundar, Önnu Rós 
Lárusdóttur.

Fimmtudagur 23. mars 
kl. 10.30
Foreldraspjall: Ungbarnanudd með 
Hrönn. Hafið handklæði meðferðis.

Laugardagur 25. mars 
kl. 13
Páskaföndur með listamanninum  
Sjöfn Asare.

Apríl dagskrá
Laugardagur 1. apríl 
kl. 11.15
Sögur og söngur með Þórönnu Gunný. 

Laugardagur 1. apríl 
kl. 13 á Urriðaholtssafni
Sögustund með dragdrottningunni 
Starínu.

Laugardagur 1. apríl  
kl. 12–15 á Álftanessafni
Páskaperl en ekkert gabb!

Fimmtudagur 20. apríl 
kl. 10.30 
Foreldraspjall:  
Tengslasetur kemur í heimsókn.

Laugardagur 22. apríl 
kl. 13
Bókagerð fyrir alla fjölskylduna  
í lok Barnamenningarhátíðar.

Mánudagur 24. apríl 
kl. 17.30
Fróðleiksmoli: Sjósund með  
Ernu Héðinsdóttur.

Maí dagskrá
Laugardagur 6. maí 
kl. 11.15
Sögur og söngur með Þórönnu Gunný. 

Laugardagur 13. maí 
kl. 11.30
Lesið fyrir hund. Skráning nauðsynleg á bokasafn@gardabaer.is.

Laugardagur 27. maí 
kl. 13
Opnunarhátíð sumarlesturs. 
Rithöfundur kemur í heimsókn og 
þátttakendur fá sumarlesturshefti  
og leiðsögn um safnið.

Bókasafn Garðabæjar
Garðatorgi 7
Sími 591 4550
Opið alla virka daga kl. 9–19
laugardaga kl. 11–15.
 
Álftanessafn
v/Eyvindarstaðaveg
Sími 591 4560
Opið mánudaga til fimmtudaga
kl. 14–18, föstudaga kl. 14–17
fyrsta laugardag í mánuði kl. 12–15.
 
Urriðaholtssafn
v/Vinastræti
Sími 591 4555
Opið fimmtudaga kl. 13–18
fyrsta laugardag í mánuði kl. 11–15. 

Nánari upplýsingar um aðra viðburði 
má finna á bokasafn.gardabaer.is og 
á Facebook.
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Sýningar
Frestun opnunar vegna leka

HÖNNUNARSAFNIÐ 
SEM HEIMILI

Sýning á gripum úr safneign 
safnsins. Safnið varðveitir muni frá 
1900 til dagsins í dag. Sýningin er 
sett upp sem grunnmynd af heimili 
og rétt eins og á heimilum fólks eru 
hlutir fengnir héðan og þaðan. Eðli 
málsins samkvæmt er fjölbreyti-
leikinn allsráðandi. Vegna leka í 
sýningar sal safnsins hefur formlegri 
opnun sýningarinnar verið frestað en 
fyrirlestrar í tengslum við sýninguna 
verða haldnir og tekið á móti skóla-
hópum í fræðslu og smiðjur.

Safnið á röngunni
2. maí–3. september  

ÝRÚRARÍ – NÆRVERA
Sýningin samanstendur af 25 
peysum sem Ýr Jóhannsdóttir hefur 
gefið nýtt líf á árinu 2022.  Þetta eru 
engar venjulegar peysur, þær geta 
gleypt mann ef þannig liggur á þeim. 

Pallurinn
20. janúar–2. apríl

FALLEGUSTU  
BÆKUR Í HEIMI 2022

FÍT í samstarfi við Hönnunarsafn 
Íslands standa fyrir sýningunni Best 
Book Design from all over the World 
2022. Stiftung Buchkunst, þýsk 
samtök tileinkuð bókahönnun, hafa 
frá árinu 1963 veitt verðlaun fyrir 
bókahönnun víðsvegar um heiminn.

17. apríl–7. maí

HEIMURINN HEIMA
Sýning á verkum nemenda í 4. bekk 
sem heimsækja sýninguna 
Hönnunar safnið sem heimili og taka 
í kjölfarið þátt í hönnunarsmiðju hjá 
hönnuðunum Auði Ösp Guðmunds-
dóttur og Kristínu Maríu Sigþórs-
dóttur. Sýningin er liður í Barna-
menningar hátíð í Garðabæ og 
Hönnunarmars.

Vinnustofu dvöl
20. janúar–14. maí

ADA STAŃCZAK 
KERAMIKHÖNNUÐUR

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 
versla vörur sem verða til á meðan á 
dvölinni stendur.

Hönnunarsafn Íslands er lifandi safn sem sýnir, skráir og 
rannsakar íslenska hönnun. Viðburðir fyrir börn og fjölskyldur 
ásamt fyrirlestrum og námskeiðum fyrir fullorðna eru haldnir 
reglulega. Í safnbúð er gott úrval af hönnunarvöru.

HÖNNUNARSAFN ÍSLANDS

Safnbúðin
Vörur eftir íslenska hönnuði til sölu 
en úrvalið spannar fatnað, borð-
búnað, bækur, skraut og annað sem 
hönnuðir fást við í dag. Vörurnar 
tengjast allar safneign og sýningum 
á einhvern hátt.

Smiðjan
Fræðslurými þar sem tekið er á móti 
skólahópum og smiðjur haldnar fyrir 
fjölskyldur. Þrautaborð í anda 
arkitektsins og stærðfræðingsins 
Einars Þorsteins Ásgeirssonar 
(1942–2015) er staðsett í Smiðjunni. 
Námskeið, fyrirlestrar og aðrir 
viðburðir eru einnig haldnir í rýminu.

Janúar dagskrá
Föstudagur 20. janúar 
kl. 18

Opnun FALLEGUSTU  
BÆKUR Í HEIMI 2022
Opnun Ada Stańczak 
keramikhönnuður í vinnustofudvöl

Opnun 
frestað HÖNNUNARSAFNIÐ  
SEM HEIMILI
Frestun opnunar sýningar vegna 
leka í sýningarsal. Fylgist með á 
miðlum safnsins.

Febrúar dagskrá
Safnanótt
Föstudagur 3. febrúar
kl. 18–22

Spjall með Sigríði Sigurjónsdóttur 
sýningarhöfundi og safnstjóra um 
sýninguna Hönnunarsafnið sem 
heimili sem ekki hefur verið form-
lega opnuð vegna leka í sýningarsal. 
Spjallið hefst kl. 20.

Lifandi tónlist í anddyri safnsins og 
Ada keramikhönnuður að störfum. 

Skuggateikningar fyrir börn á öllum 
aldri á sýningunni Hönnunarsafnið 
sem heimili.

Hönnunarsmiðja í Smiðjunni frá  
kl. 19–21 með hönnuðunum Auði 
Ösp Guðmundsdóttir og Kristínu 
Maríu Sigþórsdóttur.

Mars dagskrá
Sunnudagur 5. mars
kl. 13

Teikni-skuggasmiðja á sýningunni 
Hönnunarsafnið sem heimili. 

Sunnudagur 19. mars
kl. 13

Fyrirlesturinn Heimilið er hægfara 
atburður með Sigrúnu Hönnu 
Þorgrímsdóttur þjóðfræðingi.

HÖNNUNARSAFN ÍSLANDS



HÖNNUNAR
SAFN ÍSLANDS

Apríl dagskrá
Sunnudagur 2. apríl
kl. 13

Leirsmiðja fyrir alla fjölskylduna 
með leirlistakonunni Ödu sem 
dvelur í vinnustofu safnsins á 
vorönn. 

Sunnudagur 16. apríl
kl. 13

Leiðsögn um sýninguna 
Hönnunarsafnið sem heimili.

Laugardagur 22. apríl
kl. 13

Uppskeruhátíð 
Barnamenningarhátíðar
Heimurinn heima, hönnunarsmiðja 
fyrir alla fjölskylduna frá kl. 13–15. 
Fjölskylduleiðsögn kl. 15 og sýningin 
Heimurinn heima á Pallinum. 

Maí dagskrá
Sunnudagur 7. maí 
kl. 13

Kúluþraut Einars Þorsteins  
í Smiðjunni.

Sunnudagur 21. maí 
kl. 13

Fyrirlesturinn Híbýlaauður með 
Önnu Maríu Bogadóttur arkitekt.

Hönnunarsafn Íslands
Garðatorgi 1
sími 512 1525
Opið frá kl. 12–17 alla daga  
nema mánudaga

Nánar á honnunarsafn.is,  
Instagram og Facebook

 AFTUR TIL 
HOFSSTAÐA  
OG MINJA

GARÐURINN  
Á HOFSSTÖÐUM

Margmiðlunarsýningin Aftur til Hofs
staða á Garðatorgi 7 spannar sögu 
Garðabæjar allt frá landnámi til okkar 
daga. Frá Garðatorgi liggja svo upp-
lýsinga skilti í formi ratleiks sem leiða 
gesti í Minjagarðinn á Hofs stöðum við 
Kirkjulund. Gestir geta litið til fortíðar  
í gegnum kíkja sem gefa mynd af lífinu  
í landnámsskálanum sem þar stóð. 

Sýningarnar Aftur til Hofsstaða og í 
Minjagarðinum eru byggðar á niður-
stöðum fornleifarannsókna sem hófust 
árið 1994. Það er margmiðlunar fyrir-
tækið Gagarín sem á veg og vanda að 
sýningunum. 

Ítarefni ætlað skólahópum jafnt sem 
almenningi er aðgengilegt á vef 
Garðabæjar www.afturtilhofsstada.is  
og með kóða á sýningunum. Tekið 
verður á móti skólahópum á sýningarnar 
frá kl. 9–12 í miðri viku en sýningin 
opinn almenningi frá kl. 12–17 alla daga 
vikunnar. 

Dagskrá
Viðburðir í tengslum við sýningarnar 
fara fram síðasta laugardag í mánuði  
kl. 13 og eru sérstaklega auglýstar á 
facebooksíðu Garðabæjar. Þjóð-
fræðingur tekur á móti gestum með 
þrautir, spurningar, leiki og fleira. 

Hádegistónleikar í boði menningar- og safnanefndar Garðabæjar 
í samstarfi við Tónlistarskóla Garðabæjar. Tónleikarnir fara  
fram í sal skólans að Kirkjulundi, dagskráin hverju sinni kemur  
á óvart en aðgangur er ókeypis.

Miðvikudagur 4. janúar
kl. 12.15

TRÍÓ SÓL:  
SÓLRÚN YLFA 
INGIMARSDÓTTIR fiðla, 
MARÍA EMILÍA 
RAGNARSDÓTTIR fiðla  

og ÞÓRHILDUR 
MAGNÚSDÓTTIR víóla.

Miðvikudagur 1. febrúar
kl. 12.15

EINSÖNGSLÖG  
EFTIR JOHN SPEIGHT 
með HALLVEIGU 
RÚNARSDÓTTUR sópran, 

HILDIGUNNI 
EINARSDÓTTUR 
mezzósópran, EYJÓLFI 
EYJÓLFSSYNI tenór  
og SVEINBJÖRGU 
VILHJÁLMSDÓTTUR 
píanó.

Miðvikudagur 1. mars
kl. 12.15

SALNÝ VALA 
ÓSKARSDÓTTIR sópran. 
Verðlaunahafi Vox Domini-
söngkeppninnar,

og MATTHILDUR ANNA 
GÍSLADÓTTIR píanó.

Miðvikudagur 5. apríl
kl. 12.15

ÓPERUFANTASÍA: 
BRYNDÍS 
GUÐJÓNSDÓTTIR sópran, 
PAMELA DE SENSI flauta 

og GUÐRÍÐUR ST. 
SIGURÐARDÓTTIR píanó.

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

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

MENNINGAR
DAGSKRÁ FYRIR 
SKÓLAHÓPA  
Í Hönnunarsafni Íslands, Bókasafni 
Garðabæjar, á sýningunni Aftur til 
Hofsstaða og í Tónlistarskóla Garða-
bæjar fer fram dagskrá fyrir skólahópa 
sem kynnt verður skóla stjórnendum 
og kennurum í upphafi annar. Áhersla 
er lögð á að nemendur fái að skapa, tjá 
sig og upplifa hönnun, bókmenntir, 
sögu og tónlist í sérsniðinni dagskrá.

SAFNANÓTT
3. FEBRÚAR
Fjölbreytt dagskrá á Hönnunarsafni 
Íslands, Bókasafni Garðabæjar og 
opnun sýninganna Aftur til Hofsstaða 
og í Minjagarðinum á Hofsstöðum.

BARNAMENNINGAR
HÁTÍÐ Í GARÐABÆ
17. – 22. APRÍL
Fjölbreytt dagskrá fyrir skólahópa, 
sýning á verkum 4. bekkinga í 
Hönnunarsafni Íslands og 
leikskólabarna á Bókasafni 
Garðabæjar. Á laugardegi er 
fjölskyldum boðið að taka þátt í 
viðburðum á Garðatorgi, í 
Hönnunarsafni og á Bókasafni.

JAZZHÁTÍÐ 
GARÐABÆJAR 
Hátíðin hefur verið haldin frá árinu 
2006. Boðið er uppá fjölbreytta 
dagskrá með mörgum af bestu 
jazztónlistarmönnum landsins en 
ókeypis er á alla viðburði hátíðarinnar. 
Nánari upplýsingar siðar.

Gróska er félag myndlistarmanna í 
Garðabæ með aðsetur á Garðatorgi 1. 
Sýningar, námskeið og mánaðarlegar 
sýningar á Bókasafni Garðabæjar eru 
fastir liðir Grósku sem og 
Jónsmessugleði.

Klifið býður upp á fjölbreytt námskeið 
á sviði tónlistar, myndlistar og 
leiklistar. Nánar á klifid.is 


