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V
etrarhátíð er í raun alger-
lega nýtt konsept, nema
nafnið. Þess vegna hefur
álagið við undirbúninginn
verið töluvert því við erum

að gera svo margt í fyrsta skipti,“
segir Einar, á meðan niður borg-
arinnar berst inn um gluggana á
hornskrifstofu hans í húsnæði Höf-
uðborgarstofu. „Það tekur alltaf
tíma að finna rétta taktinn, koma á
réttum samböndum og svo fram-
vegis. Sérstaklega á það við í sam-
skiptum okkar við erlenda lista-
menn. Maður veit stundum ekki til
hvers er ætlast af okkur og til hvers
við getum ætlast af þeim; sumir eru
með sitt á hreinu og aðrir þurfa
ákveðna aðstoð, og þá er það bara
svoleiðis.

En svo þegar fyrsta skiptið er að
baki má vænta þess að hlutirnir finni
sér farveg og við höfum reynsluna til
að byggja á fyrir næsta skipti. Í öllu
falli er mikil spenna eftir því að sjá
hvernig spilast úr þessu öllu saman.“

Að skapa Vetrarhátíð sérstöðu

Vetrarhátíð hefst í dag, 6. febrúar,
og stendur til laugardagsins 15.
febrúar. Meginstoðir hátíðarinnar í
ár verða Safnanótt, Sundlauganótt
og ljósalistaverk en auk viðburða
sem falla þarna undir eru ýmsir aðr-
ir viðburðir í boði, svo sem tónleik-
arnir Denver Calling Reykjavík,
snjóskurður, heimsdagur barna og
ráðstefna. Þar sem hátíðin fer fram
á dimmum vetrardögum er lagt upp
með að myrkrið fái að njóta sín í
samspili við tilkomumikinn leik að
ljósum. 

Að sögn Einars átti áherslubreyt-
ingin sér stað þegar stjórn Vetrar-
hátíðar settist niður og ákvað að ger-
bylta fyrirkomulagi og framkvæmd
hátíðarinnar. „Almennt var álit
stjórnar á þá leið að Vetrarhátíð
væri orðin einhvers konar miðju-
moðskennd skammdegisútgáfa af
Menningarnótt. Það hversu keim-
líkir þessir viðburðir voru orðnir

kom skiljanlega niður á sérstöðunni
sem hvor um sig á að njóta og því var
afráðið að hugsa þetta upp á nýtt.
Öðruvísi myndi Vetrarhátíð vart ná
neinu flugi,“ bendir Einar á. „Í lok
árs 2012 fóru aðilar úr stjórn Vetr-
arhátíðar og skoðuðu ljósahátíðina í
Amsterdam. Ljósagangan sem verð-
ur hluti af hátíðinni okkar felur ein-
mitt í sér ákveðna skírskotun í
Amsterdam-hátíðina.“ Einar nefnir
til áréttingar að ljósagangan sé ekki
hugsuð sem skrúðganga með upp-
hafi, göngu sem fari fram í einu holli
og loks endi, heldur sé um stöðugt
flæði að ræða fram og til baka, við-
varandi gegnumstreymi fólks sem
fer á milli staða án þess að um tiltek-
inn upphafspunkt sé að ræða. „Í
ljósagöngunni eru tíu verk sem
dreifast um ýmsa staði frá Skóla-
vörðuholtinu, meðal annars Lista-
safn Einars Jónssonar og Iðnskóla-
húsið, og svo þræðir fólk sig áfram
niður að Hljómskálagarði. Þar eru
nokkur verk, önnur til í Austur-
strætinu og svo út að Hörpu. Svo fer

það bara eftir hverjum og einum
gesti hvar hann vill byrja, hvert
hann heldur í framhaldinu og hvar
hann endar. Ljósagönguna fer hver
og einn með sínu nefi. Það er jú
gangan sem þetta snýst um en ekki
ágangastaðurinn.“

Upplifun byggð á rannsóknum

Samspil ljóss og myrkurs er gegn-
umgangandi þema á Vetrarhátíð og
merki hátíðarinnar er myndað úr lit-
um sem ríma við norðurljósin, og er
auk þess á dökkum grunni sem
minnir á himin í íslensku skamm-
degi. Einar segir þetta enga til-
viljun. „Þegar ég byrjaði hér störf þá
byrjuðum við Friðrik Larsen að
rannsaka viðhorf erlendra gesta í
Reykjavík af meiri krafti en gert
hafði verið áður. Við settum saman
sex til níu manna fókusgrúppur sem
við völdum af handahófi héðan úr
upplýsingamiðstöðinni í húsinu og
unnum mikið magn upplýsinga úr
þeim samtölum sem þar urðu til. Þar
kom í ljós að 69 einstaklingar af 70

nefndu norðurljósin meðal ástæðna
fyrir komu sinni til landsins. Þetta
var semsagt um vetur, nánar tiltekið
í febrúar í fyrra. Þarna sást glöggt
hvað gestirnir upplifa þetta sterkt,
þótt þannig sé því ekki endilega farið
með okkur Íslendinga. Þessar niður-
stöður urðu ekki síst til þess að gera
Vetrarhátíð að ljósahátíð,“ útskýrir
Einar. „Það er svolítið bratt að ætla
að gera þetta að norðurljósahátíð því
þá er maður mögulega að lofa upp í
ermina á sér, fyrir utan að þá væri
hugmyndin orðin svolítið nið-
urnjörvuð. En við höfum myrkrið og
erum með margs konar listaverk
sem byggjast á ljósum. Skírskotunin
í norðurljósin er því vissulega fyrir
hendi á Vetrarhátíð.“

Aðdráttarafl borgarinnar

Í framhaldinu bendir Einar á að áð-
urnefndir þátttakendur í rýnihópum
Höfuðborgarstofu hafi verið spurðir
hvers vegna þeir lögðu leið sína
hingað til að sjá norðurljósin. Tvennt
kom þar einkum til. Annars vegar

var það nefnt að þótt engin myndu
sjást norðurljósin þá væri Reykjavík
einfaldlega spennandi áfangastaður;
í versta falli væru viðkomandi stödd
í skemmtilegri borg þar sem marg-
vísleg menning og afþreying er í
boði. „Hitt atriðið sem var nefnt var
að aðgengið væri einfaldlega miklu
betra til staða þar sem skoða mætti
norðurljós, samanborið við Þránd-
heim, óbyggðir Kanada og aðra staði
sem nefndir voru. Við áttum okkur
ekki alltaf á því forskoti sem stuttar
vegalengdir, og aðrir þættir sem
snúa að aðgengi eins og tíðni hvers
konar ferða sem í boði eru, veita
okkur. Við erum miklu betur í sveit
sett hvað þessi mál varðar en hinar
Norðurlandaþjóðirnar og þar liggja
mikil sóknarfæri, ekki síst í vetr-
arferðum og öðru sem lýtur að heils-
ársferðaþjónustu. Þarna kemur
Vetrarhátíðin inn í myndina því ég
tel að hátíðin verði þegar fram líða
stundir aðdráttarafl í því að fá fleiri
erlenda ferðamenn hingað til lands
yfir háveturinn.“ jonagnar@mbl.is

Myrkrið mætir ljósinu á Vetrarhátíð
Vetrarhátíð í Reykjavík
var fyrst haldin árið
2002 og er því að nafn-
inu til ekki ný af nálinni.
Fyrirkomulag hátíð-
arinnar í ár er þó svo 
nýstárlegt að um nýjan
viðburð er í reynd að
ræða, eins og Einar
Bárðarson, forstöðu-
maður Höfuðborg-
arstofu, segir frá.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Samspil Lifandi ljós og magnað myrkur spilast saman með eftirminnilegum hætti á Vetrarhátíð. Opnun hátíðarinnar í fyrra.

Morgunblaðið/Ómar

Reykjavík „Þarna kemur Vetrarhátíðin inn í myndina því ég tel að hátíðin verði þegar fram líða stundir aðdráttarafl í því að fá fleiri erlenda ferðamenn hingað til lands
yfir háveturinn,“ segir Einar Bárðarson, forstöðumaður Höfuðborgarstofu. Vetrarhátíð fer fram í Reykjavík og nágrenni dagana 6. til 15. febrúar.

Höfuðborgarstofa ber ábyrgð á skipulagningu og framkvæmd
Vetrarhátíðar. 
Forstöðumaður Höfuðborgarstofu: Einar Þór Bárðarson. 
Stjórn Vetrarhátíðar: Einar Þór Bárðarson, formaður, Halldór
Steinsen, Ingi Thor Jónsson, Margrét Grétarsdóttir og Pálmi
Freyr Randversson. 
Verkefnastjórar Vetrarhátíðar: Guðmundur Birgir Halldórsson
og Karen María Jónsdóttir
Markaðs- og kynningarmál: Bryndís Pjetursdóttir og Jón
Trausti Sæmundsson. 
Bakhjarlar Vetrarhátíðar: Síminn og Icelandair.
Höfuðborgarstofa þakkar öllum sem komu að undirbúningi,
skipulagningu og framvæmd Vetrarhátíðar, án ykkar hefði hátíð-
in ekki orðið að veruleika.

Dagskráin er birt með fyrirvara um breytingar.

Vetrarhatid.is

Útgefandi Árvakur | Umsjón Jón Agnar Ólason jonagnar@mbl.is | Blaðamenn Ásgeir Ingvarsson ai@mbl.is 
Jón Agnar Ólason jonagnar@mbl.is | Auglýsingar Erling Adolf Ágústsson erling@mbl.is | Prentun Landsprent ehf.



Síminn er stoltur styrktaraðili Vetrarhátíðar í Reykjavík

Deildu Vetrarhátíðinni með Símanum

Fangaðu framsækin ljóslistaverk, spennandi viðburði og magnað myrkur á Vetrarhátíðinni
í Reykjavík og deildu á #vetrarhatid á Instagram. Þú gætir unnið iPhone 5S fyrir bestu
myndina.

Upplifðu magnað myrkur á

Vetrarhátíð í Reykjavík
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G
ömlu góðu dagarnir. Þeg-
ar unga fólkið kunni að
skemmta sér á heil-
brigðan hátt, tískan var
glæsileg og tónlistin fjöl-

breyttari. Hve gaman það væri að
hverfa aftur til ársins 1950 og
bregða sér á dansiball þar sem
stúlkurnar voru vel tilhafðar frá
hvirfli til ilja og piltarnir klæddust
jakka og bindi.

Það er einmitt þetta sem gestir
geta gert á safnanótt á sýningu
Tónlistarsafns Íslands í Kópavogi.
Þar stendur yfir sýningin Dans á
eftir þar sem dregin er upp mynd af
dans- og skemmtanamenningu Ís-
lendinga fram undir miðja síðustu
öld. 

Safnið verður opið langt fram á
kvöld á safnanótt og hljómsveit á
staðnum mun spila kunnugleg lög
frá gullöld íslenskrar dansiballa-
menningar.

Bjarki Sveinbjörnsson er for-
stöðumaður safnsins:

„Saga íslenskrar dansskemmt-
anamenningar er rakin bæði í
hljóði, myndum og sýnishornum af
skemmtanaklæðnaði fólks á þessum
tíma. Gestir geta m.a. barið augum
myndir af gömlum danshúsum í
Reykjavík og séð hvernig þessi
blómlega menning þróaðist og dafn-
aði hringinn í kringum landið,“ seg-
ir hann.

Á safnanótt verður sýnd kvik-
mynd með leik KK sextettsins sem
tekin var í Mjólkurstöðinni árið
1947. „Á kvikmyndina vantaði hljóð-
rás, sem Tónlistarsafn hefur sett
við myndina, m.a. með gömlum upp-
tökum úr Ríkisútvarpinu,“ útskýrir
Bjarki.

Harmonikkur og stórsveitir

Hann segir fyrri hluta síðustu aldar
hafa verið tíma mikilla breytinga í
skemmtanalífi landans. Dans-
skemmtanir þróuðust frá því að
vera litlar sveitaskemmtanir þar
sem harmonikkuleikari lék gömlu
dansana, yfir í stórar samkomur í
félagsheimilum og íþróttahúsum
þar sem stórsveitir spiluðu nýjustu
smellina frá Bandaríkjunum og
Evrópu. „Dansmenningin virðist
hafa verið meiri þá en hún er í dag,
og var nánast dansað í öllum hús-
um. Eftir því sem hagur þjóð-
arinnar vænkaðist fór stórum sam-

komuhúsum að fjölga og með
bandaríska og breska hernum bár-
ust nýir straumar inn í tónlistarflór-
una. Lengi vel birtist þessi breyting
sem átti sér stað hvað skýrast í því
að danssamkomur voru kaflaskiptar
þar sem voru t.d. dansaðir gömlu
dansarnir í kortér og svo nýju dans-
arnir í kortér. Hljómsveitirnar
verða líka smám saman stærri og
stærri. Frá einni harmonikku, upp í
tvær, svo að söngvari bætist við og
trommusett.“

Æ stærri salir og stærri böll
kölluðu líka á nýjar tæknilegar
lausnir. „Var oft reynt að eiga
við magnara úr gömlum út-
varpstækjum til að búa til
einfalt hátalarakerfi, og á ein-
um stað var söngvarinn tengdur
við kvikmyndavél sem var til stað-
ar svo að söngurinn bærist um
allt rýmið.“

Sjálfur dansinn þróaðist
líka í takt við tónlistina.

„Evrópska danstónlistin kom fyrst
með bresku hermönnunum og með
henni ákveðnir dansstílar. Þá komu
Ameríkanarnir með sína bandarísku
tónlist og bandarísku dansa. Þeir
skildu eftir sig plötur í danshúsum
sem íslenskir tónlistarmenn komu
svo höndum yfir og tileinkuðu sér.
Útkoman var mikið blómaskeið þar
sem hver flottur músíkantinn á fæt-
ur öðrum kom fram á sjónarsviðið.“

Prúð og fín

Svo er ekki heldur laust við að fólk
hafi kunnað að skemmta sér betur
þá en í dag. Þegar litið er til baka
virðist eins og dansskemmtanirnar
hafi alla jafna farið vel fram og
samskipti kynjanna verið á einlæg-
ari nótum. „Ekki má gleyma að á
þessum tíma voru almennt ekki vín-
veitingar á dansstöðum, ef Hótel
Borg er undanskilið. Ballgestir
þurftu því að gera sér að góðu
Spur-kóla og límónaði. Annars kom
fólk fyrst og fremst til að dansa og
skemmta sér, en ekki til að verða
drukkið. Er þó ekki þar með sagt að
áfengi hafi ekki komið við sögu, en
drykkjan var annars eðlis. Það var
látið duga að smygla einum vasa-
pela inn um baðherbergisgluggann
eða í veski sakleysislegrar ungarar
konu.“

Umgjörðin var oft hin glæsileg-
asta. Ballgestir mættu uppstrílaðir,
dúkar voru á borðum og fínu glösin
tekin fram. „Oft var það þannig að
stelpurnar tylltu sér niður í röð öðr-
um megin í salnum á meðan pilt-
arnir slæptust og biðu við dyrnar,
allt þar til einn þeirra safnaði loks
nægilegum kjarki til að bjóða stúlku

upp í dans, og brjóta þannig ísinn
fyrir alla hina.“

Fangageymslur tómar

En ef strákana í sveitinni
langaði til að fá útrás og

tuskast örlítið, þá gerðu þeir
það með allt öðrum hætti en í
dag. „Algengt er að heyra í
fréttum nú til dags á morgni
laugardags og sunnudags að

svo og svo margir gistu
fangageymslur, eða
þurftu að heimsækja
slysavarðstofuna um
nóttina. Slíkur var hama-
gangurinn ekki um mið-
bik síðustu aldar en ef
piltarnir vildu reyna með
sér þá kom það fyrir að
gert var hlé á dansinum
og menn tókust á í
mesta bróðerni. Þar
gafst ungum mönnum
ágætis tækifæri til að
sýna styrk sinn, en það
var enginn sem snýtti
rauðu eftir slíka syrpu
og þaðan af síður að
reynt væri að skera
menn eða limlesta,“
segir Bjarki.
ai@mbl.is

Miðjan Mynd tekin við Skólavörðustíg 4. Stóra húsið í baksýn er
Breiðfirðingabúð sem lengi var aðal-danssstaður borgarbúa.

Smekkleg Frá balli í Breiðfirðingabúð 1956. Eins og sést gætti fólk
þess vel að mæta snyrtilegt og glæsilegt á dansskemmtunina.

Læti Í gamla daga dönsuðu pör líflegan dans og skemmtilegan á að
horfa. Ungt fólk sýnir hér góð tilþrif á balli í Breiðfirðingabúð.

Í gamla daga kunni fólk að skemmta sér
Í Tónlistarsafninu mun
hljómsveit spila fyrir
gesti á safnanótt. 
Sýningin í safninu veitir
insýn í blómlegt dans-
skemmtanalíf Íslend-
inga fyrr á tímum

Morgunblaðið/Þórður

Sakleysi „Oft var það þannig að stelpurnar tylltu sér niður í röð öðrum megin í salnum á meðan piltarnir slæptust og biðu
við dyrnar, allt þar til einn þeirra safnaði loks nægilegum kjarki til að bjóða stúlku upp í dans,“ segir Bjarki um liðna tíð.

Morgunblaðið/Þórður

Nauðsyn Ýmis hljóðfæri komu við sögu og reynt var að breyta útvörpum í hátalara.
Fjölhæf Nikkan hentaði
við flest tækifæri.

Sígild Fiðlan var
lengi vel alveg ómiss-
andi á böllunum.
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S
ýningarhöfundur er Katrín
Elvarsdóttir ljósmyndari
og hún byrjaði á rannsókn
um íslenskar konur og ljós-
myndun fyrir tveimur ár-

um,“ útskýrir Sigurður. „Um sam-
starfsverkefni Ljósmyndasafns
Reykjavíkur og Þjóðminjasafnins er
að ræða og rannsóknin snerist um að
rannsaka þátt kvenna í íslenskri ljós-
myndun. Hugmyndin var þá alltaf að
niðurstaðan yrði sett fram sem sýn-
ing, og sú sýning er Betur sjá
augu ….“ 

Alls eiga 34 konur verk á sýning-
unni og ljósmyndunum er skipt í þrjá
flokka eftir viðfangsefni: landslag/
náttúra, fjölskylda/heimilislíf og port-
rett/mannlíf.

Ekki auðvelt viðfangsefni

Þegar talið berst að því hvers vegna
ekki hafi verið ráðist í ámóta verkefni
fyrr – þáttur kvenna í ljósmyndun
hérlendis er umfangsmikill, athygl-

isverður og ríkur að glæsilegum
verkum – segir Sigurður það ef til vill
helgast af því að íslenskar konur sem
vinna við ljósmyndun eru virkari í
dag en þær voru fyrir 20 árum eða
svo. Þá megi að sama skapi leiða lík-
um að því að kvenljósmyndarar hafi
átt erfiðara uppdráttar en kynsystur
sínar sem hafi stundað annars konar
listir og því minna farið fyrir verkum
þeirra. „Þær sem skrifuðu skáldskap
eða ljóð gátu oft fundið lausa stund til
þess þegar húsverkum lauk á kvöldin,
og sama er að segja um þær sem
lögðu stund á myndlist. Erfiðara var
um vik að sinna ljósmyndun á þessum
tíma meðfram fjölskyldustörfum, auk
þess sem umfangið og kostnaðurinn í
kringum hana var alls ekki á allra
færi. Þannig var tíðarandinn og það
kemur ekki á óvart að konurnar sem
störfuðu hvað lengst við ljósmyndun
voru barnlausar konur og ógiftar,
sem ekki voru með báðar hendur
bundnar af heimilisstörfum.“

Löng saga kvenna í ljósmyndun

Þannig er það alltént í fljótu bragði
en þegar maður skoðar söguna aðeins
betur sést að íslenskar konur tóku
mjög snemma þátt í ljósmyndun, eða
bókstaflega um leið og hún kom til Ís-
lands. Þannig nær saga þeirra aftur
til ársins 1872, eins og Sigurður bend-
ir á. „Fyrsta konan sem lærði ljós-
myndun og starfaði hér á landi var
Nicoline Weywadt, en hún hóf ein-
mitt störf sem ljósmyndari á stofu
sinni á Austfjörðum árið 1872. Sýn-
ingin nær því alls yfir 140 ára tímabil
og eru viðfangsefni ljósmyndaranna
eftir því fjölbreytt.“ 

Ljósmyndun var langt í frá ódýr
iðja í árdaga og því aðeins á færi
heldra fólks að vinna að ljósmyndun.
Sigurður bendir á að það hafi einmitt
verið konur af efnameiri ættum sem
tóku þátt í ljósmyndun og ráku ljós-
myndastofur enda útgjöldin mikil og
innkoman ótrygg og óregluleg. „Þær

tóku líka talsvert af umhverf-
ismyndum á fyrstu áratugum grein-
arinnar hérlendis sem eru mjög
merkilegar heimildir. Svo er eins og
umhverfið breytist hvað þátttöku
kvenna varðar þegar líður á öldina og
ljósmyndun verður fastari í sniðum.
Ljósmyndun verður iðngrein og þá
verður erfiðara fyrir konur að komast
að í bransanum.“

Myndir keyptar af MoMA

Þær sem á annað borð höfðu tök á að
sinna ljósmyndun skildu eftir sig
ógrynni ómetanlegra mynda. Þar á
meðal eru myndir sem sýndar hafa
verið erlendis, eins og verk Katrínar
Norgaard Vigfússon sem fæddist í
Danmörku en fluttist hingað til lands,
giftist íslenskum manni og bjó hér all-
an sinn aldur. Sigurður nefnir að
landslagsmyndir hennar, meðal ann-
ars af Gullfossi og Geysi, hafi til að
mynda verið sýndar í Kaupmanna-
höfn árið 1939. „Það er okkur einmitt

mikil ánægja að sýna upprunalegu
prentin af myndum hennar, þau hin
sömu og sýnd voru í Kaupmannahöfn
á sínum tíma. Einnig vil ég nefna
stórmerkilegar myndir eftir Önnu
Þórhallsdóttur. Hún tók myndir af
sólmyrkva og gaf út, og MoMA [Mu-
seum of Modern Art, Nútíma-
listasafnið í New York] keypti mynd-
irnar af henni. Það eru allskonar
dæmi á borð við þetta sem koma upp
þegar þáttur kvenna í ljósmyndasögu
Íslands er skoðaður betur. Þá blasa
við ótal mörg flott verk og glæsilegur
árangur. Kafli kvenna í sögunni er að
sönnu glæsilegur.“

Sýninguna má skoða í Myndasal
Þjóðminjasafnsins og í sýningarsal
Ljósmyndasafns Reykjavíkur. Í
Myndasal Þjóðminjasafns eru mynd-
ir sem flokka má sem fjölskylda/
heimilislíf og portrett/mannlíf. Í sýn-
ingarsal Ljósmyndasafns Reykjavík-
ur eru myndir úr flokknum
landslag/náttúra. jonagnar@mbl.is

Morgunblaðið/Þórður

Menningararfur „Þáttur kvenna er glæsilegur kafli í sögu ljósmyndunar á Íslandi,“ segir Sigurður Gunnarsson hjá Ljósmyndasafni Reykjavíkur.

Konur og ljósmyndun á Íslandi
Meðal áhugaverðra við-
burða sem eiga sér stað
á Vetrarhátíðinni er ljós-
myndasýningin Betur
sjá augu … en þar getur
að líta ljósmyndaverk
eftir 34 konur sem eiga
það sameiginlegt að
hafa unnið við ljós-
myndun hér á landi. Um
er að ræða stórmerki-
legan menningararf sem
vert er að skoða, eins og
Sigurður Gunnarsson,
verkefnisstjóri sýninga
og safnfræðslu við Ljós-
myndasafn Reykjavíkur,
segir frá.

Morgunblaðið/Eggert

Ljósmyndakonur Sýningin Betur sjá augu ... er afrakstur tveggja ára rannsóknar Katrínar Elvarsdóttur.



Laugarnar í Reykjavík

Sími: 411 5000 •• www.itr.is

15. febrúar í öllum laugum ÍTR
frá kl. 18 – 24:00frá kl. 18 – 24:00

Sundlauganótt

Margt býr í gufunni
Hljóðheimur radda óma. Ljóstýra berst frá annesjum.
Gufur stíga upp úr pottum og laugum. Tónar berast úr fjarska.
Hugmyndir og heimar ganga á milli manna.
Eldar loga í kyndlum á bökkum!
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Garðabær

Bókasafn Garðabæjar
Garðatorgi 7, 210 Garðabæ.

19:00-24:00
Garðabær í myndum – 
ljósmyndasýning
Ljósmyndir í eigu bókasafns Garða-
bæjar sýndar í bókasafninu. Gestum
gefst tækifæri til að aðstoða við að
miðla upplýsingum um fólk og staði á
myndunum. 

19:30-20:00
Leikið af fingrum fram –
leikspuni fyrir alla fjölskylduna
Nemendur af leiklistarbraut Fjölbrauta-
skólans í Garðabæ verða með skemmti-
legan leikspuna fyrir fólk á öllum aldri. 

19:30-20:00
Tónlistaratriði nemenda
í Tónlistarskóla Garðabæjar
Samspilshópur nemenda í Tónlistar-
skóla Garðabæjar flytur nokkur lög fyr-
ir gesti og gangandi. Bókasafn Garða-
bæjar – Álftanesskóla, aðkoma frá
Eyvindarstaðavegi, 225 Álftanesi.

21:00-21:30
Ljúfir tónar bæjarlistamanns 
Garðabæjar og kórkvenna
Ingibjörg Guðjónsdóttir bæjarlista-
maður og Kvennakór Garðabæjar flytja
nokkur vel valin lög fyrir gesti og gang-
andi.

21:00-21:30
Leikið af fingrum fram –
leikspuni fyrir alla fjölskylduna
Nemendur af leiklistarbraut Fjölbrauta-
skólans í Garðabæ verða með skemmti-
legan leikspuna fyrir Bókasafn Garða-
bæjar – Álftanesskóla, aðkoma frá
Eyvindarstaðavegi, 225 Álftanesi.

Hönnunarsafn Íslands
Garðatorgi 1, 210 Garðabæ.

20:00-21:00 og 22:00-23:00
Ertu tilbúin frú forseti?
Leiðsögn um sýninguna sem sam-
anstendur af fjölbreyttu úrvali fatnaðar
og fylgihluta frú Vigdísar Finn-
bogadóttur fyrrum forseta Íslands. Á
16 ára forsetatíð ruddi Vigdís ekki að-
eins braut kvenna til nýrra metorða í
vestrænum samfélögum, heldur stóð
hún frammi fyrir því að móta hefð um
klæðaburð fyrir konu í slíku embætti. Á
sýningunni er varpað ljósi á ýmsar siða-
reglur og hefðir sem ríkja innan þess
umhverfis sem þjóðhöfðingjar eru í,
bæði í sínum daglegu störfum og þegar
um opinberar heimsóknir er að ræða. 

22:00-24:00
Vinnusmiðja fyrir börn
Vinnusmiðja fyrir börn út frá efni nýrrar
sýningar í Hönnunarsafninu.

Minjagarðurinn á Hofstöðum
Kirkjulundi, Garðabæ.

19:00-23:30
Minjagarðurinn að Hofsstöðum
Í garðinum við Hofsstaði eru minjar af
landnámsskála frá 9. öld og fjölbreytt
og skemmtileg margmiðlunarsýning
sem er aðgengileg á snertiskjám. 
Krókur
Bílastæði við samkomuhúsið á Garða-
holti, við gatnamót Garðavegar og
Garðaholtsvegar í Garðabæ.

19:00-24:00
Opið hús á Króki
Burstabærinn Krókur á Garðaholti er
lítill bárujárnsklæddur burstabær sem
var endurbyggður úr torfbæ árið 1923. Í
Króki eru varðveitt gömul húsgögn og
munir sem voru í eigu hjónanna Þor-
bjargar Stefaníu Guðjónsdóttur og Vil-
mundar Gíslasonar. 

Hafnarfjörður

Bókasafn Hafnarfjarðar
Strandgötu 1, 220 Hafnarfirði.

19:00-19:20
Töframaðurinn Einar einstaki
Töframaðurinn Einar einstaki sýnir listir
sínar. 

19:00-24:00
Safnarasýning - Pop up museum
Ert þú með söfnunaráráttu? Viltu vita
hverju fólk safnar? Ljósmyndasýning á
myndum af frumlegum einstaklings-
söfnum. 

19:00-24:00
EDGE - Projekt Polska
Sýning og umfjöllun á verkum pólskra
rithöfunda. 

19:00-24:00
Köngulóarkompan
Börn frá leikskólum Hafnarfjarðar sýna
verk tengd yfirskrift safnanætur
„Magnað myrkur“. Meðal annars hafa
börnin búið til köngulær og verða þær í
sérstaklega útbúinni myrkri köngulóar-
kompu á barnadeild bókasafnsins þar
sem eingöngu vasaljós eru notuð til að
rata um.

19:00-24:00
Ratleikur um bókasafnið
Ratleikur er skemmtileg leið til að
skapa spennu og laða fram keppn-
isskapið þar sem eitt kennileiti leiðir til
annars þar til lausnin er fundin. Vegleg
verðlaun eru í boði og allir þátttak-
endur fá glaðning. 

19:00-24:00
Arfur aldanna - Horfin verkþekking
Yfirlitssýning yfir handverk Hjalta Haf-
þórssonar en hann hefur undanfarin ár
unnið að því að smíða 15. og 16. aldar
báta með gamla laginu. Má þar nefna
„Vatnsdalsbátinn“ en leifar hins upp-
runalega Vatnsdalsbáts fundust árið
1964 í kumli (legstað úr heiðnum sið) í
Vatnsdal, við sunnanverðan Patreks-
fjörð. 

20:15-21:15
Unglingurinn
Gaflaraleikhúsið sýnir hluta úr leikrit-
inu „Unglingurinn“. Hlutverkin eru í
höndum þeirra Arnórs Björnssonar og
Óla Gunnars Gunnarssonar. 

22:00-23:00
Dægurlög í sparibúningi
Það er ekki alltaf grafarþögn og logn-
molla á bókasöfnum! Bræðurnir Arnar
Dór og Helgi Már Hannessynir taka
nokkur vel valin lög. 

Byggðasafn Hafnarfjarðar
Vesturgötu 6, 220 Hafnarfirði.

19:00-23:00
Ljósagangur Iðnskólans
Í Pakkhúsinu bjóða nemar úr Iðnskól-
anum í Hafnarfirði upp á gjörning sem
tekur mið af þema Safnanætur „Magn-
að myrkur“. Gestir geta virt fyrir sér
ljósagang Iðnskólans allt kvöldið.

19:00-23:00
„Þannig var“, Saga Hafnarfjarðar
Pakkhúsið er aðalsýningahús Byggða-
safns Hafnarfjarðar og verður boðið
upp á stuttar leiðsagnir um allar sýn-
ingar hússins á safnanótt. 

19:00-23:00
Hús Bjarna Sívertsen
Sívertsens-húsið er elsta hús Hafn-
arfjarðar, byggt á árunum 1803-1805 af
Bjarna Sívertsen. Hann var mikill at-
hafnamaður í Hafnarfirði á árunum
1794-1830 og rak þá útgerð, verslun og
skipasmíðastöð í bænum. Bjarni var
einn af fyrstu Íslendingunum sem
fengu verslunarleyfi hér á landi eftir
daga einokunarverslunarinnar og hefur
fengið viðurnefnið „faðir Hafn-
arfjarðar“. 

19:00-23:00
Verslunarminjasýning í Beggubúð
Í verslunarhúsinu Beggubúð sem byggt
var 1906 er verslunarminjasýning
Byggðasafns Hafnarfjarðar. Húsið verð-
ur opið gestum á Safnanótt. 

19:00-23:00
Þjóðbúningakynning
„Annríki, þjóðbúningar og skart“ verða
með þjóðbúningakynningu, sýningu og
spjall um búningana og handverkið
sem þeim fylgja í Sívertsens-húsinu. 

20:00-21:00
Sagnakvöld Byggðasafnsins
Á Safnanótt verður efnt til sagnakvölds
í Byggðasafni Hafnarfjarðar þar sem
brugðið verður upp svipmyndum af lífi
genginna kynslóða. Sagnaþulurinn Sig-
urbjörg Karlsdóttir mun flytja með
áhrifaríkum hætti sögur sem fæstir
hafa heyrt áður.

21:00-22:00
Tónleikar þjóðlagahópsins 
Gljúfrabúa
Tónleikar Þjóðlagahópsins Gljúfrabúa
sem leggur áherslu á flutning íslenskr-
ar þjóðlagatónlistar. 

Hafnarborg
Strandgötu 34, 220 Hafnarfirði.

19:00-23:30
H N I T – Haraldur Jónsson
Haraldur Jónsson hefur sett svip sinn á

íslenskt myndlistarlíf um árabil. Á sýn-
ingunni H N I T í Sverrissal sýnir hann
ný verk, bæði teikningar og skúlptúra,
sem hvert á sinn hátt virkja skynjun
mannsins á eigin tilfinningum, upplifun
af rými og táknum. 

19:00-23:30
Þitt er valið – sýning á verkum úr
safneign Hafnarborgar sem valin eru
með þátttöku almennings
Á sýningunni Þitt er valið eru sýnd verk
úr safneign Hafnarborgar sem nú hefur
að mestu verið birt almenningi í gegn-
um Sarp. Á vef Sarps getur hver og
einn kynnt sér verkin í safneigninni og
sent inn ósk um að eitt þeirra verði
hluti af sýningunni. 

20:00-20:30
Fjölskylduleiðsögn
Leiðangur um Hafnarborg fyrir börn og
fullorðna þar sem ævintýraheimar
safnsins eru kannaðir.

20:00-22:00
Á bak við tjöldin
Gestum er boðið að skyggnast á bakvið
tjöldin og heimsækja listaverka-
geymslur Hafnarborgar í fylgd starfs-
manna safnsins. Hver heimsókn er
stutt og tekið er á móti gestum í litlum
hópum. 

20:30-21:00
Listamannsspjall
Haraldur Jónsson myndlistarmaður
verður með leiðsögn og ræðir við gesti
um sýninguna H N I T. Haraldur sýnir
hér ný verk, teikningar og skúlptúra
sem hvert á sinn hátt virkja skynjun
mannsins á eigin tilfinningum, upplifun
af rými og táknum. 

21:00-21:30
Úr geymslu í sal
Leiðsögn og kynning á sýningunni Þitt
er valið, þar sem sýnd eru verk úr safn-
eign Hafnarborgar sem nú hefur að
mestu verið birt almenningi í gegnum
Sarp. Á vef Sarps getur hver og einn
kynnt sér verkin í safneigninni og sent
inn ósk um að eitt þeirra verði hluti af
sýningunni. www.sarpur.is

21:30-22:00
Ljóðlestur í H N I T U M
Kristín Ómarsdóttir skáld les upp úr
eigin verkum í sýningu Haraldar Jóns-
sonar, H N I T, í Sverrissal.

22:00-22:30
Úr geymslu í sal
Leiðsögn og kynning á sýningunni Þitt
er valið, þar sem sýnd eru verk úr safn-
eign Hafnarborgar sem nú hefur að
mestu verið birt almenningi í gegnum
Sarp. Á vef Sarps getur hver og einn
kynnt sér verkin í safneigninni og sent
inn ósk um að eitt þeirra verði hluti af
sýningunni. www.sarpur.is

22:15-23:00
Lifandi djasstónar á Gló
Endaðu safnaröltið á hressingu á veit-
ingastaðnum Gló í Hafnarborg undir lif-
andi tónlistarflutningi bræðranna Ósk-
ars og Ómars Guðjónssona.
Gló veitingastaður, Hafnarborg.

Kópavogur

Bókasafn Kópavogs
Hamraborg 6a, 200 Kópavogi.

19:00-23:30
Ratleikur
Ratleikur um bókasafn og náttúru-
fræðistofu Kópavogs þar sem svara
þarf spurningum. Í lok kvöldsins verður
svo happdrætti á þátttökuseðlum. 

19:00-24:00
Draugar
Myndlistarmaðurinn Karl Jóhann Jóns-
son sýnir í barnadeildinni nýjar myndir
sínar af íslenskum afturgöngum.
Barnadeild, 3. hæð.

19:00-24:00
Reimleikar í Reykjavík
Margt býr í myrkrinu. Steinar Bragi
skrifaði bókina Reimleikar í Reykjavík
upp úr viðtölum við fjölda Íslendinga og
segir frá draugagangi sem stendur okk-
ur nær í tíma og rúmi en gömlu þjóð-
sögurnar. Leikin verður upptaka úr ein-
um kafla bókarinnar allt kvöldið. 

19:30, 20:15 og 21:00
Einar Einstaki
Einar Einstaki töframaður sýnir töfra-
brögð fyrir börn og fullorðna. Barna-
deild, 3. hæð.

20:00-21:00
Gunnlaugur Guðmundsson
Hinn landsþekkti stjörnuspekingur,
Gunnlaugur Guðmundsson, mun flytja
erindi um þá leyndardóma sem lesa má
úr næturhimninum og taka við fyr-
irspurnum gesta. Kórnum, 1. hæði.

20:00-22:00
Sirrý Spá
Sirrý spá mun rýna í framtíðina með
safngestum. Þeir sem vilja svala for-
vitninni þurfa að skrá sig hjá henni og
byrjar skráning 7. febrúar kl. 19:00.
Heiti potturinn 2. hæð.

21:00-22:00
Hrekkir og róbótar
Menntafyrirtækið Skema sýnir okkur
forritið MaKey. Forritið var hannað af
tveimur útskriftarnemendum í MIT há-
skólanum sem trúa því að allir geti orð-
ið uppfinningamenn. Kórnum, 1. hæ.

23:00-23:30
Bad days
Bad Days er óskilgetið afkvæmi Tom
Waits og Pink Floyd. Sveitin hefur leikið
á nokkrum hátíðum og skemmtistöðum
í Reykjavík og er nú með tvær plötur í
vinnslu. 1. hæð.

Listasafn Kópavogs-Gerðarsafn
Hamraborg 4, 200 Kópavogi.

19:00-21:00
Listasmiðja fyrir fjölskylduna – 
Íslenska teiknibókin
Ufsagrýlur, drekar og aðrar óvættir.
Teiknað með óhefðbundnum efnivið út
frá fyrirmyndum í íslensku teiknibók-
inni. Listsmiðja fyrir 6-12 ára börn með
foreldrum. Fjöldi þátttakenda er tak-
markaður. Skráning í síma 570-0444. 

19:00-23:00
Skrifarastofa

Svanhildur María Gunnarsdóttir safn-
kennari fræðir gesti um handverkið
sem býr að baki gerð miðaldahandrita.
Gestum býðst að skrifa með tilskornum
fjöðurstaf og jurtableki á kálfskinn,
verkað með ævafornri aðferð. 

21:00-22:00
Leiðsögn – Íslenska teiknibókin
Guðbjörg Kristjánsdóttir safnstjóri
verður með leiðsögn um sýninguna. Ís-
lenska teiknibókin inniheldur safn fyr-
irmynda sem listamenn fyrri alda nýttu
sér. Bókin er ein af fáum fyr-
irmyndabókum sem varðveist hafa í
Evrópu. 

Héraðsskjalasafn Kópavogs
Digranesvegi 7, 200 Kópavogi.

19:00-00:00
Skólar í skjölum
Opnuð verður sýning um skóla í Kópa-
vogi. Rifjið upp gömlu kennslubæk-
urnar og stólana, ritvélar og Commo-
dore 64. Ýmis skjöl er varða upphaf
almenningsfræðslu í Kópavogi verða
einnig dregin fram í dagsljósið. 

19:00-00:00
Kvikmyndir úr Kópavogi
Skjalasafnið sýnir í samstarfi við Sögu-
félag Kópavogs sögulegar kvikmyndir
úr bænum sem varðveittar eru í Kvik-
myndasafni Íslands. Elstu kvikmynda-
brotin eru frá 1921 og eru mörg afar fá-
gæt, t.d. kvikmyndin Að byggja eftir
Þorgeir Þorgeirson sem gerð var í til-
efni af 10 ára afmæli Kópavogskaup-
staðar 1965. Myndirnar verða sýndar
reglulega allt kvöldið. 

19:00-00:00
Skoðið skjalasafnið
Skjalaverðir leiða gesti í skoðunarferð
um geymslur safnsins, þar sem kennir
ýmissa grasa. Hvað eru margir hillu-
metrar af Breiðabliki í skjalasafninu? Af
hverju geymir skjalasafnið sög? 

Molinn - ungmennahús
Hábraut 4, 200 Kópavogi

18:30-20:00
Collection Ladies – 
Lifandi tískusýning
Kraftmikil og lifandi tískusýning þar
sem Særós Mist fatafrömuður og Rósa
Rún danshöfundur slá saman kröftum
sínum í atriði sem tengir saman fata-
hönnun og dans. .

18:30-23:59
Hönnlistízk
Hönnlistízk verður vettvangur ungra
hönnuða og listamanna. Tískusýning
Særósar Mistar á nýrri fatlínu opnar
kvöldið og í kjölfarið verða ungir hönn-
uðir og listamenn með áhugaverðar af-
urðir til sýnis.

Náttúrufræðistofu Kópavogs
Hamraborg 6a, Kópavogi.

19:00-23:30
Dýr í myrkri
Mörg dýr eru aðlöguð lífi í myrkri. Sum
eru næturdýr en önnur lifa í umhverfi
þar sem dagsbirtu nýtur aldrei. Hér
gefst tækifæri til að fræðast um þessi
dýr. 

22:00-23:00
Rötun í myrkri
Hvernig rata dýr sem lifa í myrkri og
hvernig finna þau fæðu? Hér gefst
tækifæri til að fræðast um þessa hluti. 

Tónlistarsafn Íslands
Hábraut 2, 200 Kópavogi.

19:00-23:50
Dans á eftir...
Dregin er upp mynd af danshefð Íslend-
inga fram um miðja 20 öld. Þar má sjá
myndir af vinsælum danshúsum og
tónlistarmönnum fyrri ára og heyra
gamlan danslagaþátt hljóma. Sýnd
verður stuttmynd með KK-sextettinum
sem tekin var upp í Mjólkurstöðinni
haustið 1947. 

19:00-23:50
Dansiball núna…
Reynir Sigurðsson og félagar skapa
stríðsárastemningu og leika swing-
tónlist tímabilsins. 

Mosfellsbær

Gljúfrasteinn - hús skáldsins
Gljúfrasteini, Mosfellssveit.

21.00-22.00
Kaleo á Gljúfrasteini
Hljómsveitin Kaleo spilar á Gljúfrasteini
á safnanótt. Meðlimir sveitarinnar eru
úr Mosfellsbæ og gáfu nýlega út sína
fyrstu breiðskífu sem ber einfaldlega
nafnið Kaleo. 

Reykjavík

Alliance Française Reykjavík
Tryggvagötu 8, 101 Reykjavík.

Safnanótt 
7. febrúar 2014

Morgunblaðið/Gísli Sigurðsson
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19:00-23:50
Skjár
Huayra Llanque hefur um árabil varpað
upp myndum á postulínsfleti. Meg-
inþema hennar er„færar og ófærar
leiðir“. Myndirnar afhjúpa þá slóð sem
ljósið fer en fjölmargir felustaðir leyn-
ast á skjánum. 

Árbæjarsafn
Kistuhyl 4, 110 Reykjavík.

19:00-22:00
Kvöldvaka á Árbæjarsafni
Á Safnanótt mun Árbæjarsafn end-
urskapa horfinn heim, með kvöldvöku á
baðstofuloftinu í Árbæ. Þar situr fólk
við daufa birtu og stritar við að kemba,
spinna og prjóna. Húsbóndinn, Stein-
dór Andersen, kveður rímur fyrir heim-
ilisfólkið. 

Borgarbókasafn - Aðalsafn
Tryggvagötu 15, 101 Reykjavík.

13:00-17:00
Gamalt ljóðaslamm
Sýndar verða ljósmyndir og myndbönd
frá ljóðaslömmum undangenginna ára.
Kames. 

17:00-22:30
Vasaljós í myrkri
Á annarri hæð aðalsafns verður rökk-
urstund. Gestir fá vasaljós til að kom-
ast leiðar sinnar og finna fjársjóði sem
leynast í hillum safnsins. 

17:00-17:20, 17:30-17:50 og 
18:00-18:20
Vasaljósasögustundir
Sagðar verða rökkursögur á barna-
deildinni, 2. hæð safnsins. 

19:00-23:30
Var - ljósmyndasýning Kristínar
Hauksdóttur
Opnun á sýningu Kristínar í Artóteki
Borgarbókasafns. Sýningin er hluti af
ljósmyndahátíð FÍSL, félags íslenskra
samtímaljósmyndara. 

20:30-22:30
Ljóðaslamm
Ungt fólk etur kappi í orðlist. Slammið
er ætlað ungu fólki á aldrinum 15-25
ára og er skilgreint sem hverskonar
ljóðagjörningur, þar sem áherslan er
ekki síður lögð á flutninginn en á ljóðið
sjálft. Þemað er Af öllu hjarta. 

Borgarskjalasafn Reykjavíkur
Grófarhúsi, Tryggvagötu 15, 3. hæð,
101 Reykjavík.

19:00-20:00
Klúbbur 44
Á áttunda áratug síðustu aldar stofn-
uðu eiginkonur pípulagningamanna
klúbb sem hélt uppi öflugu starfi um
árabil. Klúbburinn afhenti svo Borg-
arskjalasafni skjöl sín til varðveislu en
safnið leitar nú aðstoðar almennings
við að bera kennsl á fólk og atburði á
ljósmyndum klúbbsins. Allir eru vel-
komnir að fá sér kaffisopa og skoða
myndir frá þessu skemmtilega tímabili. 

19:30-20:00
Vinir Skúla
Nokkrir fjallhressir karlar úr Söngfélagi
Skaftfellinga syngja saman nokkur lög í
léttum dúr eins og Skaftfellingum er
einum lagið, við undirleik Friðriks V.
Stefánssonar. 

19:00-23:50
Lumar þú á skjali tengdu dansi og
hreyfingu?
Borgarskjalasafn hefur áhuga á að fá til
varðveislu skjöl tengd dansi og hreyf-
ingu. Þar gæti verið um að ræða skjöl
dansskóla, ballettskóla, kennara, fim-
leikafélaga og svo mætti lengi tengja. 

19:30-21:30
Ástin í fyrirrúmi
Borgarskjalasafn býður fólki að koma
og gera Valentínusarkort eins og sköp-
unargleðin blæs því í brjóst, en Valent-
ínusardagur er 14. febrúar. Leiðbein-
andi í kortagerð er Kristín
Arngrímsdóttir myndlistarmaður og
safnið býður upp á föndurefni. 

20:30-21:00
Hver er á reiðhjólinu?
Borgarskjalasafn hefur unnið að skönn-
un á ljósmyndum sem bárust með
skjalasafni Hjólreiðafélags Reykjavíkur.
Safnið býður nú almenningi að koma og
skoða ljósmyndirnar og hjálpa starfs-
manni að bera kennsl á fólk og atburði
á ljósmyndunum. Hvetjið hjólreiðafólk
að heimsækja safnið og athuga hvort
þeir sjálfir eða aðrir sem þeir þekkja
eru á myndunum. 

20:30, 21:00 og 21:30
Syndirnar sjö
Dansverk unnið saman af nemendum
og tveimur kennurum Klassíska list-
dansskólans, sem heldur upp á 20. ára

afmæli sitt um þessar mundir. Dans-
ararnir eru Alma Kristín, Anna Lind,
Arney, Bergdís, Dagmar, Sólbjört og
kennarar þeirra River Carmalt og
Hrafnhildur Einarsdóttir. Dansverkið
heitir Syndirnar sjö. 

22:00-22:40
Hgun
Varsjárbandalagið kemur til skjalanna
og leikur fjöruga klezmer-tónlist eins
og því einu er lagið. 

21:00-23:30
Í minningu Melavallar
Ljósmyndasýning á tjaldi af Melavelli
og öðru myndefni tengdu honum. Það
er tilvalið að setjast niður með kaffi-
sopa og rifja upp minningar frá liðnum
tíma með börnum og barnabörnum. 

Grafíksafn Íslands
Íslensk grafík, Tryggvagötu 17, Hafn-
arhúsið, (hafnarmegin), 101 Reykjavík.

19:00-24:00
Handan við mistrið
Listamaður Grafíkvina 2014 er Ingiberg
Magnússon. Í sal verður sýning á verk-
um hans og útgáfa grafíkvinamynd-
arinnar „Handan við mistrið“ kynnt. 

20:00-22:00
Hver er sinnar bókar smiður
Á verkstæði grafíkfélagsins verður
mögnuð næturstemmning! Ungum sem
öldnum gestum Safnarnætur gefst
kostur á að þrykkja og spreyta sig á
einfaldri bókagerð undir leiðsögn fé-
lagsmanna.

Hitt Húsið, Upplýsingamiðstöð,
Pósthússtræti 3-5, 101 Reykjavík.

13:00-17:00
Flóamarkaður Hins Hússins
Ungt fólk hvetur þig til að gefa bæði
nýjum og lífreyndum flíkum framhalds-
líf. Sjóðheitt á könnunni, tónlist á fón-
inum og hugguleg stemning. 

13:00-17:00
Ekkert er hvorki svart né hvítt
Kristel Dögg Vilhjálmsdóttir heldur
einkasýningu á málverkum sem hún
hefur unnið að. Gallerí Tukt, 

Landnámssýningin
Reykjavík 871 +/-2,
Aðalstræti 16, 101 Reykjavík.

19:00-22:00
Fornir tónar
Hljóðfærahópurinn Spilmenn Ríkínís
koma fram í safninu og flytja tónlist
sem rekja má allt til landnáms og
fyrstu alda byggðar hér á landi. Má þar
nefna erindi úr Völuspá og skáldskap úr
fornum handritum sem og hymna
(fornkirkjulega sálma) sem berast
hingað með kristnum mönnum allt frá
Miðjarðarhafi. Í flutningi sínum munu
Spilmenn leika á forn hljóðfæri sín, svo
sem symfón, hörpu og gígjur.

Listasafn ASÍ 
Freyjugötu 41, 101 Reykjavík.

19:00-24:00
Myndir Ingileifar
Ingileif Thorlacius (1961-2010) lést
langt fyrir aldur fram og nú stendur yfir
áhrifarík yfirlitssýning á verkum hennar
í Listasafni ASÍ. Þar má m.a. sjá nær-
göngular sjálfsmyndir listakonunnar og
tjáningarrík málverk hennar. 

20:00-20:45
Safnaleiðsögn
Harpa Árnadóttir myndlistarmaður
leiðir gesti um sýningu Ingileifar
Thorlacius og ræðir um verk hennar. 

21:00-21:45
Sigríður Thorlacius
Hin þekkta söngkona Sigríður Thorla-
cius í Hjaltalín og systir Ingileifar, flytur
nokkur lög ásamt Guðmundi Óskari
Guðmundssyni. 

22:00-22:45
Safnaleiðsögn
Hlynur Helgason myndlistarmaður og
listfræðingur leiðir gesti um sýningu
Ingileifar Thorlacius og fræðir þá um
myndlist hennar.

Listasafn Einars Jónssonar 
Eiríksgötu, 101 Reykjavík.

19:30-00:00
Styttur borgarinnar vakna
Ljósalistaverk eftir Kristján Krist-
jánsson, Örvar Halldórsson, Hafdísi
Bjarnadóttur, Arnar Leifsson og Svein
S. Benediktsson. Þegar skyggja tekur
verður safngarðinum við Listasafn Ein-
ars Jónssonar umbreytt í ævintýraheim
og styttur garðsins vakna til lífsins.
Myndabrellum verður varpað á styttur í
garðinum og á bakhlið safnsins. Garð-
urinn verður upplýstur með breyt-
anlegri lýsingu til að kalla fram draum-
kennda upplifun áhorfandans. 

Listasafn Íslands
Fríkirkjuvegi 7, 101 Reykjavík.

19:00-23:50
Sköpunarsagan
Sigga Björg Sigurðardóttir sýnir nýtt
teiknimyndaverk þar sem sköpunar-
saga mannsins er endurskoðuð. Sigga
er fyrsti listamaðurinn sem valinn er til
að sýna í nýju rými fyrir vídeólist á
kaffistofu Listasafns Íslands. 

20:00-21:00
Opin vinnustofa - 
Gjörningaklúbburinn
Listakonurnar Eyrún, Jóní og Sigrún
ræða við gesti um tilurð verka sinna og
undirbúning sýninga. Fyrirlestarsalur.

21:00-21:30
Tvær Bárur
Íslenski flautukórinn flytur tvö verk,
annars vegar verkið Ég vil lofa eina þá
eftir Báru Grímsdóttur og verkið Magn-
að myrkur eftir Báru Sigurjónsdóttur,
en þar leikur Pamela De Sensi einleik á
kontrabassaflautu við undirleik flautu-
kórsins. Magnað myrkur var sér-
staklega samið fyrir Íslenska flautukór-
inn. Stjórnandi á tónleikunum er
Hallfríður Ólafsdóttir. Salur 1.

21:30-22:00
Listaheimspekispjall
Sigríður Þorgeirsdóttir heimspekingur
og Kristín Gunnlaugsdóttir myndlist-
armaður ræða um heimspekina í sköp-
unarverki Kristínar á sýningunni í Lista-
safni Íslands.

Listasafn Reykjavíkur – 
Ásmundarsafn
Sigtúni, 105 Reykjavík.

21:00-22:00
Sýningastjóraspjall um sýninguna
„Ég hef aldrei séð fígúratíft raf-
magn“
Klara Þórhallsdóttir og Kristín Dagmar
Jóhannesdóttir spjalla við gesti sýning-
arinnar sem stendur yfir til 27. apríl. 

21:00-24:00
Lifandi Leiðsögn um sýninguna „Ég
hef aldrei séð fígúratíft rafmagn“
Starfsfólk fræðsludeildar Listasafns
Reykjavíkur gengur um sýninguna og
spjallar við safngesti. Hér gefst ein-
stakt tækifæri fyrir fjölskylduna að
fræðast um listaverkin á sýningunni og
spyrja spurninga um allt sem viðkemur
henni.

Listasafn Reykjavíkur – Hafnarhús

Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík.

19:00-22:00
Lifandi Leiðsögn um sýninguna
Katrín Sigurðardóttir: Undirstaða
Starfsfólk fræðsludeildar Listasafns
Reykjavíkur gengur um sýninguna og
spjallar við safngesti. Hér gefst ein-
stakt tækifæri fyrir fjölskylduna að
fræðast um listaverk Katrínar og spyrja
um allt sem við kemur sýningunni. 

19:00-22:00
Klippimyndasmiðja fyrir börn
Listsmiðja í tengslum við sýninguna
Erró - Heimurinn í dag þar sem börn
geta búið til sínar eigin klippimyndir.
Smiðjan fer fram í glænýju „Fræðslu-
húsgagni“ hönnuðu af Daníel Magn-
ússyni myndlistarmanni. 

21:00-24:00
Lifandi Leiðsögn um sýninguna
Hljómfall litar og línu
Starfsfólk fræðsludeildar Listasafns
Reykjavíkur gengur um sýninguna og
spjallar við safngesti. Hér gefst ein-
stakt tækifæri fyrir fjölskylduna að
fræðast um sýninguna og spyrja um
allt sem viðkemur henni.

22:00-23:00
7 bréf Kristínar Ómarsdóttur
Kristín Ómarsdóttir skáldkona les upp
úr 7 bréfum sem birtust í sýningarskrá
um verk Katrínar Sigurðardóttur: Und-
irstaða. Verkið var framlag Íslands á
Feneyjatvíæringnum og verður til sýnis
í Hafnarhúsi til 13. apríl.

Listasafn Reykjavíkur – Kjarvalsstaðir
Flókagötu 24, 105 Reykjavík.

19:00-22:00
Lifandi Leiðsögn um sýninguna 
Árstíðir Kjarvals
Starfsfólk fræðsludeildar Listasafns
Reykjavíkur gengur um sýninguna og
spjallar við safngesti. Hér gefst ein-
stakt tækifæri fyrir fjölskylduna til að
fræðast um listaverk Kjarvals á sýning-
unni og spyrja spurninga um allt sem
viðkemur henni. 

19:00-00:00
(Lita)ljósa friskó
Í haust völdu borgarbúar, í gegnum
Betri Reykjavík, Klambratúnið sem
vænlegan stað fyrir umhverfislýsingu.

Við vesturinnganginn hefur nú verið
sett upp lýsing með mörgum litlum
lömpum sem skipta munu leikandi lit-
um. Taktu með þér vasadiskó! Klambra-
tún - vestanmegin.

20:00-23:00
Hugmyndasmiðja fyrir börn 
og fullorðna
Myndlistarmennirnir Arnar Ásgeirsson
og Þór Sigurþórsson leiða hugmynda-
smiðju fyrir börn og fullorðna í
tengslum við sýninguna Árstíðir Kjar-
vals sem stendur yfir á Kjarvalsstöðum
frá 1. febrúar. 

Listasafn Sigurjóns Ólafssonar
Laugarnestanga 70, 105 Reykjavík.

19:00-23:50
Börn að leik
Opnun á nýrri sýningu á höggmyndum
úr safni Sigurjóns Ólafssonar, ásamt
öðrum verkum sem valin voru sér-
staklega af Birgittu Spur til að vekja
áhuga barna og unglinga. Listasafn
Sigurjóns Ólafssonar, Laugarnestanga
70, 105 Reykjavík.

20:30-21:00
Leiðsögn
Birgitta Spur leiðir gesti um verk sýn-
ingarinnar Börn að leik.

Ljósmyndasafn Reykjavíkur
Grófarhús, 6. hæð, Tryggvagötu 15,
101 Reykjavík.

19:00-24:00
Myndagáta – Hversu vel þekkirðu
Reykjavík?
Skemmtileg sjónarhorn og kennileiti
víðs vegar í borginni á árum áður. 

20:30-21:30
Ljósmyndun kvenna á Íslandi
Áhugaverð leiðsögn á ensku um sýn-
inguna Betur sjá augu. Ljósmyndun ís-
lenskra kvenna 1872-2013 með sýning-
arhönnuðinum Katrínu Elvarsdóttir.
Leiðsögnin er hluti af Ljósmyndadög-
um. Eitthvað sem ljósmyndaáhuga-
menn mega ekki að láta framhjá sér
fara. 

21:30-22:30
Ljósmyndun kvenna á Íslandi
Fræðandi leiðsögn á íslensku um sýn-
inguna Betur sjá augu. Ljósmyndun ís-
lenskra kvenna 1872-2013. Sýningin
veitir innsýn í þætti ljósmyndunar sem
ekki hefur verið mikið fjallað um áður.
Ljósmyndasafn Reykjavíkur, Grófarhús,
6. hæð, Tryggvagata 15, 101 Reykjavík.

Norræna húsinu
Sturlugötu 5, 101 Reykjavík.

19:00-22:00
Umkringd hinu fagurbláa
Með því að meðhöndla myndbandsmið-
ilinn eins og tónlist, spilar Ásdís Sif
Gunnarsdóttir myndbrot undir ljóða-
upplestri. Hún breytir nú húsi Alvar
Aalto í eitt allsherjar listaverk með því
að nota gluggana sem skjái út í myrkr-
ið. 

20:00-21:00
Heima
Leiðsögn verður fyrir gesti á sýning-
unni Heima. Á sýningunni verða sýnd
bókverk eftir þrjátíu norrænna lista-
menn. 

21:00-22:30
Bókagerð - vinnustofa
Einföld bókagerð út frá sýningunni
Heima, ætlaðar börnum á öllum aldri,
þar sem pappírsbrot koma í stað hefð-
bundins bókbands. 

Nýlistasafninu
Skúlagötu 29, 101 Reykjavík.

20:00-21:00
Listamannaspjall
Bryndís Hrönn Ragnarsdóttir spjallar
um sýningu sína Psychotronics. Þar
fæst hún við mörk efnis og túlkun rým-
is. Tilraunir þar sem niðurstaðan liggur
oft á landamærum hins efnislega og
þess óræða; hugsanna, ímyndunar og
tilfinninga. .

20:00-21:00
Psychotronics
Í verkinu er teflt saman tvennskonar
reynslu af líkama. Í öðru tilviki er
manneskjan hlutuð niður til þess að
hún geti svo sett saman eftirmynd sína
í klassíska höggmynd. Í hinu, bregst lík-
ami manneskjunnar við tónlistarflutn-
ingi. 

Ráðhúsi Reykjavíkur
Vonarstræti, 101 Reykjavík.

19:00-23:50
Gaia og Minerva
Hreindýraland 700IS tengir Norræna
húsið við Ráðhúsið með fljúgandi ugl-
um í myrkrinu, syngjandi fossum og
öskrandi eldgosi. Gaia og Minerva eru
vídeólistaverk listakvennanna Sigrúnar

Harðardóttur og Doddu Maggý. 

Safn Ásgríms Jónssonar 
Bergstaðastræti 74, 101 Reykjavík.

20:00-21:00
Húsafell Ásgríms
Heitt á könnunni! Í safninu eru tvær
sýningar á verkum Ásgríms. Fyrri sýn-
ingin, í vinnustofu listamannsins, nefn-
ist Fornmenn og samanstendur af verk-
um úr íslenskum fornbókmenntum, en
hin kallast Umhverfis landið á fáeinum
áratugum. Um er að ræða landslags-
myndir frá ýmsum stöðum, auk sjálfs-
myndar af listmálaranum. 

SÍM – Samband íslenskra 
myndlistarmanna 
Hafnarstræti 16, 101 Reykjavík.

19:00-23:00
Innra myrkur
Sjö ólíkir listamenn, sem þó allir vinna
með ljósmyndamiðilinn, kljást við
myrkrið og túlka hver á sinn hátt það
sem leynist í þeirra eigin myrkri.

Víkin – Sjóminjasafnið 
Grandagarði 8, 101 Reykjavík.

19:00-22:00
Skuggalegur ratleikur 
fyrir fjölskylduna
Getur þú fundið dularfullu skuggana
sem hafa falið sig í safninu? 

19:00-22:30
Varðskipið Óðinn opnað aftur
eftir vetrarlokun
Þar munu kampakátir skipverjar taka á
móti gestum og gangandi og kannski
þeir lumi á einni eða tveimur dul-
arfullum sögum af veru sinni í skipinu? 

19:00-23:50
Þrælkun, Þroski, Þrá?
Ljósmyndasýningin fjallar um börn við
vinnu á sjó og í landi sem sannarlega
vekur spurningar um vinnumenningu
og barnauppeldi á Íslandi á fyrri hluta
20. aldar. 

19:30-20:00
Draugaleikur - barnaleiksýning
Birna Rún Eiríksdóttir og María Thelma
Smáradóttir setja upp spennandi
draugaleik fyrir 5-10 ára börn. 

20:00-21:00
Skuggaleg föndursmiðja!
Komdu og búðu til þitt eigið skugga-
leikhús. Allt efni á staðnum. 

20:00-20:30
Kór sjómannaskólans tekur
nokkur vel valin lög
Kórinn vann söngvakeppni framhalds-
skóla árið 2012 með laginu Stolt siglir
fleygið mitt, eftir Gylfa Ægisson.
Skemmtilegur og líflegur karlakór sem
á svo sannarlega heima á Sjóminja-
safninu! 

21:00-21:30
ÍRiS – tónlistaratriði
Tónlistarkonan ÍRiS gaf nýverið út plöt-
una Penumbra sem hlotið hefur m.a.
fimm stjörnur af gagnrýnanda Iceland
review. ÍRiS mun flytja nokkur lög af
plötunni fyrir áheyrendur og leika með
lúppur, hörpu og ýmsa aðra hljóðgjafa. 

Þjóðminjasafn Íslands
Suðurgötu 41, 101 Reykjavík.

17:00-24:00
Sýning á Torgi
Á Torginu verður skemmtileg sýning í
tengslum við þema Safnanætur. 

17:00-24:00
Fjölskyldufjör
Hægt verður að nálgast skemmtilega
ratleiki allt kvöldið fyrir alla fjölskyld-
una. Einnig er gaman að kíkja inn í
skemmtimennt og leika sér að gam-
aldags leikföngum og máta búninga. 

17:00-24:00
Ljósainnsetningin Vetrarljós 
Á Safnanótt breytir listhópurinn TURA
YA MOYA anddyri Þjóðminjasafnsins í
margmiðlunarinnsetningu. Innsetn-
ingin nefnist Vetrarljós og byggist á
myndum sem varpað verður á vegg,
kvikmyndabrotum og hljóði. 

18:00-19:00
Álfasögur í Silfurhelli
Farið verður með höfuðljós inn í „silf-
urhellinn“ , sýninguna Silfur Íslands, og
þar verða lesnar álfasögur fyrir börn á
öllum aldri. 

19:00-20:00
Leiðsögn á ensku
Leiðsögn á ensku um grunnsýningu
Þjóðminjasafns Íslands, Þjóð verður til. 

20:00-21:00
Leiðsögn um ljósmyndasýningu
kvenna
Leiðsögn sýningarstjóra um ljós-
myndasýninguna Betur sjá augu . . .
ljósmyndun íslenskra kvenna 1872-
2013.



10 | MORGUNBLAÐIÐ

21:00-22:00
Ástarsaga Íslendinga að fornu
Gunnar Karlsson spjallar við gesti um
efni samnefndrar bókar sinnar.

22:00-22:30
Kvennakórinn Katla
Kvennakórinn Katla syngur vel valin lög
í tilefni Safnanætur. 

Þjóðskjalasafn Íslands
Laugavegi 162, 105 Reykjavík.

19:00-24:00
Móðan og myrkrið
Eitruð eldreykjarmóða lagðist yfir land-
ið eldsumarið 1783 og veturinn á eftir.
Sjálfur eldklerkurinn flytur brot úr eld-
messu sinni og endurminningum, jarð-
fræðingar skýra hamfarirnar og sagn-
fræðingur gerir grein fyrir samtíma-
heimildum um harðindin sem fylgdu. 

19:00-24:00
Skaftáreldar og skjölin
Sýning á frumskjölum sem dagskrá
kvöldsins byggist á og varðveitt eru í
Þjóðskjalasafni Íslands.

19:00-24:00
Geturðu ráðið í gamla skrift?
Verðlaunagetraun. Handskrift tekur
stöðugum breytingum, getur þú ráðið í
handskrift liðinna alda?

19:00-24:00
Ættfræðihorn
Hverra manna ertu? Finndu forfeður
þína í kirkjubókum með aðstoð sér-
fræðinga safnsins. 

19:30-20:00
Vasaljósaferð
Skjalageymslur Þjóðskjalasafns eru
stórar og dimmar og þar eru mörg
leyndarmál. Taktu með þér vasaljós og
komdu með í leiðangur. Athugið að 20
manns komast í hverja ferð, skráning á
staðnum og á vefsíðu safnsins. 

20:30-21:00
Vasaljósaferð
Skjalageymslur Þjóðskjalasafns eru
stórar og dimmar og þar eru mörg
leyndarmál. Taktu með þér vasaljós og
komdu með í leiðangur. Athugið að 20
manns komast í hverja ferð, skráning á
staðnum og á vefsíðu safnsins.

21:00-21:20
Eldklerkurinn
Möguleikhúsið flytur kafla úr hinum
vinsæla einleik um eldklerkinn Jón
Steingrímsson. Höfundur og leikari er
Pétur Eggertz. 

21:20-21:50
Skaftáreldar
Sérfræðingar Jarðvísindastofnunar Há-
skóla Íslands segja frá Lakagígum og
hinum afdrifaríku eldsumbrotum sem
hófust sumarið 1783.

21:50-22:20
Samtímaheimildir um Skaftárelda
og móðuharðindin
Gunnar Örn Hannesson sagnfræðingur
flytur erindi um frumheimildir sem
varðveittar eru á Þjóðskjalasafni Ís-
lands. 

22:20-22:50
Eldklerkurinn
Möguleikhúsið flytur kafla úr hinum
vinsæla einleik um eldklerkinn Jón
Steingrímsson. Höfundur og leikari er
Pétur Eggertz. 

23:00-23:30
Vasaljósaferð
Skjalageymslur Þjóðskjalasafns eru
stórar og dimmar og þar eru geymd
mörg leyndarmál. Taktu með þér vasa-
ljós og komdu með í leiðangur. Athugið
að 20 manns komast í hverja ferð,
skráning á staðnum og á vefsíðu safns-
ins. 

Bókasafn Seltjarnarness
2. hæð, Eiðistorgi 11, 
170 Seltjarnarnesi.

19:00-24:00
Ljósmyndasýning
Friðrik Örn Hjaltested opnar ljós-
myndasýningu í Eiðisskeri. Friðrik er
forvitinn og ósérhlífinn ævintýramaður.
Takmark hans með ljósmynduninni er
að skilja svo við að komandi kynslóðir
hafi gagn og gaman af. Eiðissker, 

19:30-20:30
Vísinda-Villi
Vísinda-Villi fer á kostum með töfra- og
tilraunasmiðju fyrir alla fjölskylduna
ásamt fróðleik um heiminn í kringum
okkur. Vísinda-Villi hefur brennandi
áhuga á vísindum og uppáhalds-
spurningin hans er AF HVERJU? 

20:30-21:00
Kóraperlur
Kórar Ingu Bjargar Stefánsdóttur á Sel-
tjarnarnesi hafa vakið mikla athygli fyr-
ir skemmtilega framkomu og nýja nálg-
un á þekktum dægurperlum.

20:45-21:15 og 22:00-22:30
Leiðsögn og spjall með listamanni
Friðrik Örn Hjaltested ljósmyndari leiðir
gesti um ljósmyndasýningu sína í Eið-
isskeri. Friðrik er kunnur fyrir ævintýra-
legar myndir. Eftir hann liggur ljós-
myndaröð af vitum á Íslandi auk þess
sem hluti hennar hefur ratað á íslensk
frímerki. 

21:15-22:00
Djasssveifla
Djassgeggjararnir Haukur Gröndal og
félagar bjóða Safnanæturgestum í
dúndrandi djasssveiflu. Tónleikarnir eru
samstarfsverkefni við Tónlistarskóla
Seltjarnarness. Haukur Gröndal klarín-
ett, Ásgeir Ásgeirsson tamboura, bou-
zouki og saz baglama og Kristófer Ro-
driguez slagverk. 

Safnhúsið við Nesstofu,
Sefgörðum, 170 Seltjarnarnesi.

19:30 og 21:00
SAD – undir áhrifum myrkurs
Hlustaðu: Röddin leiðir þig í gegnum
rangala heilans, á stað þar sem vetrar-
myrkrið nær ekki til þín. SAD er óvenju-
leg leikhúsupplifun, samstarf norrænna
sviðslistamanna sem allir þekkja vel
barninginn við skammdegisrökkrið.

Borgarbókasafn – Aðalsafn
Tryggvagötu 15, 101 Reykjavík.

13:00-18:00
Skimað í skúmaskot
í Borgarbókasafni
Ratleikjasmiður Borgarbókasafns hefur
komið fyrir ýmsum vísbendingum í
skúmaskotum safnanna. Gestum býðst
að taka þátt í að finna þær og eiga
þannig möguleika á skemmtilegum
verðlaunum.

Borgarbókasafn – Ársafn
Hraunbæ 119, 110 Reykjavík. 

13:00-18:00
Skimað í skúmaskot í Ársafni
Ratleikjasmiður Borgarbókasafns hefur
komið fyrir ýmsum vísbendingum í
skúmaskotum safnanna. Gestum býðst
að taka þátt í að finna þær og eiga
þannig möguleika á skemmtilegum
verðlaunum.

Borgarbókasafn – Foldasafn
Grafarvogskirkju við Fjörgyn, 112
Reykjavík. 

13:00-18:00
Skimað í skúmaskot í Foldasafni
Ratleikjasmiður Borgarbókasafns hefur
komið fyrir ýmsum vísbendingum í
skúmaskotum safnanna. Gestum býðst
að taka þátt í að finna þær og eiga
þannig möguleika á skemmtilegum
verðlaunum.

Borgarbókasafn – Gerðubergssafn
Gerðubergi 3-5, 111 Reykjavík. 

13:00-18:00
Skimað í skúmaskot 
í Gerðubergssafni
Ratleikjasmiður Borgarbókasafns hefur
komið fyrir ýmsum vísbendingum í
skúmaskotum safnanna. Gestum býðst
að taka þátt í að finna þær og eiga
þannig möguleika á skemmtilegum
verðlaunum.

Borgarbókasafn – Kringlusafn
Kringlunni, Listabraut 3, 103 Reykjavík. 

13:00-18:00
Skimað í skúmaskot í Kringlusafni
Ratleikjasmiður Borgarbókasafns hefur
komið fyrir ýmsum vísbendingum í
skúmaskotum safnanna. Gestum býðst
að taka þátt í að finna þær og eiga
þannig möguleika á skemmtilegum
verðlaunum.

Borgarbókasafn – Sólheimasafn 
Sólheimum 27, 104 Reykjavík. 

13:00-18:00
Skimað í skúmaskot í Sólheimasafni
Ratleikjasmiður Borgarbókasafns hefur
komið fyrir ýmsum vísbendingum í
skúmaskotum safnanna. Gestum býðst
að taka þátt í að finna þær og eiga
þannig möguleika á skemmtilegum
verðlaunum. 

7. febrúar

Víkin – Sjóminjasafnið, 
Grandagarði 8, 101 Reykjavík.

19:30-20:00
Draugaleikur - barnaleiksýning
Birna Rún Eiríksdóttir og María Thelma
Smáradóttir setja upp spennandi
draugaleik fyrir 5-10 ára börn.

8. febrúar

Menningarmiðstöðin Gerðuberg
Gerðubergi 3-5, 111 Reykjavík.

13:00-16:00
Heimsdagur barna 2014
Á Heimsdegi barna verður börnum og
fjölskyldum þeirra boðið að taka þátt í
fjölbreyttum listsmiðjum og njóta
margs konar skemmtunar. Aðgangur er
ókeypis og allir eru velkomnir. Dag-
skrána má nálgast á heimasíðu Gerðu-
bergs þar sem hún er á nokkrum
tungumálum. 

13:00-16:00
Andlitsmálning
Í Ljósálfalandi búa margar undraverur
sem gaman væri að kynnast. Andlits-
málararnir góðu hjálpa þér að bregða
þér í gervi þeirra. 

13:00-16:00
Búningasmiðja – Ljósálfar
Ljósálfar eru fegurri en sól sýnum!
Viltu flögra um eins og lítill ljósálfur og
halda á vit örlaganna? Varastu þó rign-
inguna því ljósálfar geta ekki flogið
með vængina blauta. 

13:00-16:00
Skuggaleikhús
Í myrkrinu fagna ljósálfar sem vilja
draga þig með í leik og dans. Í ljósa-
skiptunum getur þú látið þína eigin
kynjaveru leika listir sínar í skuggaleik-
húsinu og hitt aðrar skemmtilegar ver-
ur sem draga þig á vit örlaganna. 

13:00-16:00
Hljóðfærasmiðja
Ekki eru allir álfar hljóðlátir – sér-
staklega ekki íþróttaálfar. Hvort sem þú
vilt hvetja þitt lið með flauti eða
trumbuslætti þá er gott að hafa viðeig-
andi hljóðfæri við höndina. Hér geturðu
gert þín eigin hljóðfæri úr ótrúlegum
efniviði. 

13:00-16:00
Töfrar ljóss – fljúgandi ljósker
Ef litið er til himins sjást glitrandi ljós-
ker svífa og með hverju ljóskeri fylgir
ósk um gæfu. Búðu til þitt eigið ljósker
og fylgdu óskinni þinni eftir þegar þú
sleppir kerinu til himins. 

13:00-16:00
Skínandi öskupokar
Þegar myrkrið skellur á er vissara að
skína skært svo dökkálfarnir hremmi
manni ekki og fari með mann í myrkra-
heima. Hjá Alice getur þú gert þinn eig-
in poka og merki svo þú skínir skært í
myrkrinu. 

13:00-16:00
Útskurður
Í Taílandi er það siður að fegra matinn
og hleypa ljósi inn í hann. Lærðu að út-
búa þitt eigið ljósker úr því sem finnst í
eldhúsinu heima. 

13:00-16:00
Gluggastjörnur
Hvert fara stjörnurnar þegar þær
hrapa? Þær breytast kannski í fallegar
gluggastjörnur sem gefa umhverfinu
fallegan lit. 

13:00-16:00
Kviksjá
Ekki missa móðinn þó stjörnurnar feli
sig á bak við skýin. Lærðu að búa til
kviksjá og skapa þannig þínar eigin
stjörnur.

13:00-16:00
Álfakaffihús
Lýstu upp skammdegið og komdu í
ljósálfakaffi. Ungmennaráð Breiðholts
býður upp á ljúfar veitingar í skamm-
deginu. 

13:00-16:00
Skautasvell
Í tunglskininu skautuðu þau. Á torginu
verður hægt að leigja sér eða koma

Barnadagskrá 7.-15. febrúar

Morgunblaðið/Styrmir Kári

6. febrúar

Garður Listasafns Einars Jónssonar. 

19:30-20:00
Setning Vetrarhátíðar 
í Reykjavík 2014
Upplifun á samspili ljóss, borgar og
myrkurs markar upphaf Vetrarhátíðar
þegar Jón Gnarr borgarstjóri tendrar
10 ljósaverk samtímis í miðborginni.
Verkin eru öll hluti af ljósagöngu sem
borgarbúar eru hvattir til þess að njóta
með fjölskyldu eða í hópi vina. Hægt er
að stíga inn í gönguna á ýmsum stöð-
um en korti með gönguleiðinni má
hlaða niður á vefsíðu hátíðarinnar vetr-
arhatid.is. 

Iðnó
Vonarstræti 3, 101 Reykjavík.

21:00-22:00
Ókeypis tónlistarbræðingur
Tónlistamenn frá Reykjavík og Denver
stilla saman strengi sína og flytja hverj-
ir annarra tónlist. Íslensku tónlist-
armennirnir sem koma fram eru hin
þjóðþekktu Högni Egilsson (Hjaltalín &
Gus Gus), Lay Low og Snorri Helgason
en frá Denver koma þau Tyler Ludwick
(Princess Music), Esmé Patterson (Pa-
per Bird) og Jesse Elliott (Ark Life). 

6.- 15. febrúar

Hljómskálagarðurinn, 101 Reykjavík.

19:30-00:00
Circle 6
Circle 6 er gagnvirkur viðburður sem
býður þér að rannsaka leiftrandi sam-
band ljóss og hreyfingar. Gestir eru
ekki aðeins óvirkir áhorfendur heldur
verða einnig virkur og lifandi þáttur af
heildarmynd og sjónarspili verksins. 

Austurstræti, 101 Reykjavík.

19:30-00:00
Jelly Fish
Hvernig skynjar marglytta? Innsetning-
arverk listakonunnar Kitty Von Some-
time og ljóshönnuðarins Nick Malbon
er innblásið af þessari spurningu þar
sem unnið er með Led lýsingu og trefja-
ljós. Gestum er boðið að stinga sér til
sunds með lýsandi marglyttum í næt-
urmyrkrinu. 

Listasafn Einars Jónssonar
Eiríksgötu, 101 Reykjavík.

19:30-00:00
Styttur borgarinnar vakna
Ljósalistaverk eftir Kristján Krist-
jánsson, Örvar Halldórsson, Hafdísi
Bjarnadóttur, Arnar Leifsson og Svein
S. Benediktsson. Þegar skyggja tekur
verður safngarðinum við Listasafn Ein-
ars Jónssonar umbreytt í ævintýraheim
og styttur garðsins vakna til lífsins.
Myndabrellum verður varpað á styttur í
garðinum og á bakhlið safnsins. Garð-

urinn verður upplýstur með breyt-
anlegri lýsingu til að kalla fram draum-
kennda upplifun áhorfandans. 

Hljómskálagarðurinn
101 Reykjavík.

19:30-00:00
Lys*Arp
Í skógarrjóðri Hljómskálagarðsins leyn-
ast ljósagöng norska listamannsins Ulf
Pedersen. Gestum er boðið að ganga
inn um göngin og upplifa töfrandi
stund líkast því að vera innan í móð-
urkviði hljóðfæris. 

Ráðhús Reykjavíkur
Tjarnargötu, 101 Reykjavík.

19:30-00:00
On the bridge
Á brúnni er gagnvirk ljósainnsetning
sem býður gestum að taka þátt og leika
sér á Ráðhúsbrúnni. Brúin verður upp-
lýst á leynistöðum sem kvikna þegar
gestir ganga á brúnni. Vinnið saman að
því að finna út hvernig öll brúin getur
breytt um lit á sama tíma. 

Harpa 
Austurbakka 2, 101 Reykjavík.

19:30-00:00
Hönd í hönd við Reykjavík
Ólafur Elíasson hefur skapað nýtt ljósa-
verk fyrir glugga tónlistar- og ráð-
stefnuhússins Hörpu undir yfirskrift-
inni Holdin hands with Reykjavik, 2014.
Ljósaverkið er unnið í tilefni af Vetr-
arhátíð Reykjavíkur 2014. 

Tollhúsið
Tryggvagötu 19, 101 Reykjavík.

19:30-00:00
Tollhúsið
Með ljósalist sinni leggur Dario Nunez
Salazar áherslu á módernískan stíl Toll-
hússins og umhverfi þess. Hann sýnir
um leið hversu verðugur leikmaður
húsið er í miðbæ Reykjavíkur en í dag
sameinast þar m.a. mósaíkverk Gerðar
Helgadóttur, fjögurra akreina upp-

hækkuð hraðbraut, Tollstjóri og flóa-
markaður. 

Hitt Húsið, miðstöð ungs fólks 
Pósthússtræti 3-5, 101 Reykjavík.

19:30-00:00
Kveiktu á perunni og
láttu ljós þitt skína!
Ljósið kemur langt og mjótt, allskonar
ljósainnsetningar í gluggum Hins Húss-
ins, vasaljós, pennaljós, loftljós, höf-
uðljós, bílljós, villuljós, Ljósið kemur
langt og mjótt.

Ráðhús Reykjavíkur
Tjarnargötu, 101 Reykjavík.

19:30-00:00
Glómosi
Mosinn á Ráðhúsi Reykjavíkur er lifandi
og síbreytilegur. Lýsingarhönnuðir hjá
Rafkaup bregða nýju ljósi á mosann og
framhlið Ráðhússins. Njóttu þess að
ganga inn í breytileikann í Ráðhúsi
Reykjavíkur. 

EPAL
Skeifunni 6, 104 Reykjavík.

19:30-00:00
Klassík á lofti
Lýsing: Epal fagnar með borgarbúum á
Vetrarhátíð og setur upp sérstaka út-
stillingu í stóra sýningarglugga sínum á
2. hæð. Þar verður klassík á lofti alla
vikuna. 

Tækniskólinn
Skólavörðuholti, 101 Reykjavík.

19:30-00:00
Vetrarnótt
Nemendur í Hönnunar- og Handverks-
skóla Tækniskólans sýna túlkun sína á
íslenskri vetrarnóttu með áhugaverð-
um hætti. Þar má líta snjóbreiður,
kulda, jökla og meira að segja norður-
ljós sem allir þekkja úr íslenskum vetri.
Útisvæði fyrir framan Tækniskólann.

7.-8. febrúar.

Ráðhús Reykjavíkur, 
Tjarnargötu, 101 Reykjavík.

10:00-17:30 
Vörusýning á lömpum og ljósabúnaði
Að hverju vilt þú beina kastljósinu?
Ljóstæknifélag Íslands og SART skipu-
leggja vörusýningu á lýsingarlausnum.
Komið og sjáið allt það nýjasta sem er
að gerast í lömpum og lýsingarhönnun. 

10:00-17:30
Ljósahjólið
Ert þú alvöru? Hvað geturðu knúið
margar perur? Prófaðu ljósareiðhjólið
og athugaðu hvort þú getur lýst upp
eigið heimili? Ljósareiðhjólið býr til raf-
magn og þú getur fundið á skrokknum
hvaða orku þarf til að knýja glóperu,
halogenperu, smáflúrperu og LED peru. 

7.-10. febrúar

Safnhúsið við Nesstofu
Sefgörðum, 170 Seltjarnarnesi.

19:30 og 21:00
SAD - Infected with darkness

Ljósahátíð

Morgunblaðið/Árni Sæberg
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með sína eigin skauta og renna sér við
ljúfa tóna.

Sögubíllinn Æringi 
Ingólfstorgi, 101 Reykjavík.

14:00-14:30 og 15:00-15:30
Myrkrasögur í sögubílnum Æringja
Nornirnar Nína og Njála bjóða upp á
magnaðar og mjúkar sögur í sögubíln-
um Æringja sem verður staðsettur á
Ingólfstorgi. Boðið verður upp á norna-
kakó. 

9. febrúar

Borgarbókasafn
Tryggvagötu 15, 101 Reykjavík.

13:30-16:30
Fjör og fræði
Tæki úr Vísindasmiðjunni verða á
Reykjavíkurtorgi Borgarbókasafnsins
og geta börn og fjölskyldur þeirra próf-
að tækin og gert ýmsar tilraunir með
aðstoð starfsmanna Vísindasmiðj-
unnar.

11. -15. febrúar

Blái róló
Hornið á Túngötu og Bræðraborgarstíg,
101 Reykjavík.

19:30-00:00
Glitrandi draumar
Tréð á Bláa róló verður í aðalhlutverki
þegar börnin í Drafnarsteini skreyta
það með glitrandi hugmyndum sínum
og draumum. Ljósgeislar frá upplýstu
trénu endurvarpa draumunum upp í
himininn og dreifa þeim um allan heim
til annarra barna. 

Hlustaðu: Röddin leiðir þig í gegnum
rangala heilans, á stað þar sem vetr-
armyrkrið nær ekki til þín. SAD er
óvenjuleg leikhúsupplifun, samstarf
norrænna sviðslistamanna sem allir
þekkja vel barninginn við skammdeg-
isrökkrið. 

7.-15. febrúar.

Ljósagöngurúnturinn
Miðbær Reykjavíkur.

19:30-22:30 
Regnhlífar á rúnti 
Hafið augun hjá ykkur því það er aldrei
að vita nema þið mætið þeim. Þær
koma óvænt og einhvers staðar að til
að gleðja auga þitt með ljósi. 

7. febrúar

Tjarnarbíó
Tjarnargötu 12, 101 Reykjavík.

09:00-19:00
Málþing um lýsingarhönnun
í þéttbýli
Stendur þú í skugganum? Á málþingi
Ljóstæknifélags Íslands og SART færðu
að vita um allt það nýjasta sem er að
gerast í heimi lýsingar. Fluttir verða
áhugaverðir fyrirlestrar úr heimi aka-
demíu, íslenskra verkfræðistofa, er-
lendra lýsingarhönnuða og fyrirtækja-
fulltrúa. Fundarstjóri er hin upplýsta
leikkona Edda Björg Eyjólfsdóttir. 

Þjóðminjasafn Íslands
Suðurgötu 41, 101 Reykjavík.

17:00-24:00
Vetrarljós 
Á Safnanótt breytir listhópurinn TURA
YA MOYA anddyri Þjóðminjasafnsins í
margmiðlunarinnsetningu. Innsetn-
ingin nefnist Vetrarljós og byggist á
myndum sem varpað verður á vegg,
kvikmyndabrotum og hljóði. 

Listasafn Reykjavíkur – Hafnarhús
Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík.

19:00-24:00
Hljómfall litar og línu
Verk í anda „sjónrænnar tónlistar“ eftir
íslenska og erlenda myndlistarmenn
sem samanstanda af ljósi og litum. Um
er að ræða mikið sjónarspil fyrir áhorf-
andann, þar sem tónlist og hreyfimynd
mynda sameiginlega heild. 

Menningarmiðstöðin Gerðubergi
Salur A, Gerðubergi 3-5, 111 Reykjavík.

19:00-21:00
Listamenn vinna með ljós
Listakonurnar Magdalena Jetelová frá
Tékkóslóvakíu og Erika deVries halda
hvor sinn fyrirlestur um listsköpun sína
og hvernig þær nota ljósið sem miðil.
Þetta er einstakt tækifæri til að fá leið-
sögn tveggja heimsþekktra listakvenna
um ógleymanlega ljósmyndasýningu. 

Klambratún, vestanmegin
105 Reykjavík.

19:00-00:00
(Lita)ljósa friskó
Í haust völdu borgarbúar, í gegnum

Betri Reykjavík, Klambratúnið sem
vænlegan stað fyrir umhverfislýsingu.
Við vesturinnganginn hefur nú verið
sett upp lýsing með mörgum litlum
lömpum sem skipta munu leikandi lit-
um á Safnanótt.

8. febrúar

Myndhöggvarafélag Reykjavíkur
Nýlendugötu 15, 101 Reykjavík.

19:00-21:00
Norðurljósavinnustofa: leiðsögn
Fyrirlestrar alþjóðlegra neonlista-
manna þar sem fjallað er um nálgun
þeirra og vinnu með neon. Breski lista-
maðurinn Richard William Wheater
kynnir sitt nýjasta verk Norðurljós sem
mun ljóma í garði Myndhöggvarafélags-
ins. 

15. febrúar

Laugardalslaug
Sundlaugarvegi 30, 105 Reykjavík

20:00-22:00
KR super Challenge
Tryllt tónlist, sund og stórbrotinn ljósa-
gangur! 8 fljótustu sundmennirnir í
hverjum aldursflokki keppa með út-
sláttarfyrirkomulagi í 50 m skriðsund.
Mikill hraði – Mögnuð stemning!

9. febrúar

Samband íslenskra myndlistamanna
Seljavegi 32, 101 Reykjavík.

19:00-21:00
Norðurljósasýning og uppboð
Fræðandi sýning á neonlistaverkum
eftir alþjóðlega neonlistamenn sem
slegin verða á uppboði eitt af öðru! Bú-
ist er við að viðburðurinn einkennist af
látum, hraða og skemmtun þar sem
hugsanlega verður slegist um að eign-
ast einstakt neonlistaverk fyrir stofuna
heima! 

11. febrúar

Esjurætur við Mógilsá

Esjustofa, lagt af stað frá bílastæði.

18:00-20:30
Esjuljósaganga í mögnuðu myrkri
Gengið inn í myrkrið á Esjunni með
fjallgönguklúbbnum Toppförum þar
sem náttúruleg ljósadýrð tekur völd
með snjó, stjörnum og tungli ásamt
höfuðljósum, borgarljósum og frið-
arsúlunni í fjarska. Hlý gönguföt, góðir
skór, hálkubroddar og höfuðljós/
vasaljós nauðsynlegur búnaður. Nánari
upplýsingar á www.toppfarar.is. 

11. -15. Febrúar

Blái róló
Hornið á Túngötu og Bræðraborgarstíg,
101 Reykjavík.

19:30-00:00
Glitrandi draumar
Tréð á Bláa róló verður í aðalhlutverki
þegar börnin í Drafnarsteini skreyta
það með glitrandi hugmyndum sínum
og draumum. Ljósgeislar frá upplýstu

trénu endurvarpa draumunum upp í
himininn og dreifa þeim um allan heim
til annarra barna. 

12. febrúar.

Efra-Breiðholt.

20:00-21:30
Guerilla
Ég verð þar! Verður þú ekki örugglega
þar líka? Taktu símann þinn með og
leiktu þér með okkur!

13. – 15. febrúar

Grandagarður 2 (Gamla Saltfélagið)
gengið inn vestan megin, 101 Reykjavík.

14:00-19:00
Hvernig hljóma Færeyjar?
Ótrúlegur sjón- og tónlistargjörningur
þar sem barsmíðum og borunum frá
fimm jarðfræðirannsóknarstöðum á
Færeyjum er breytt í magnað sjón- og
tónverk. Er hægt að dansa við land?
Verkið er sýnt á klukkutímafresti og
hefst á heila tímanum.
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* Innifalið: Flug aðra leiðina og flugvallarskattar.

+ Bókaðu núna á icelandair.is Vertu með okkur

Tjörnin er ekki nafli andaheimisins
Skoskar endur í Glasgow halda því fram að Green Park og Doulton gosbrunnurinn séu miklu betri staður.
Þúsundir Íslendinga, sem heimsækja Glasgow á hverju ári, eru á sama máli. Þeim finnst þeir hvergi fá betra
tækifæri til að fyllast af andagift og freyðandi fjöri en einmitt í borginni á bökkum Clyde. Og það verður að
viðurkennast að skoskir sekkjapípuleikarar hafa það fram yfir kríur að þeir ganga í pilsum.

BÆTTU SMÁ
GLASGOW Í LÍF ÞITT
Verð frá 19.800*

kr.
Þessi ferð gefur frá 1.500 til 4.500 Vildarpunkta aðra leiðina.
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Álftaneslaug
Íþróttamiðstöðin Álftanesi við
Breiðumýri, 225 Álftanesi.

18:00-24:00
Myndlistarsýning Grósku
Myndlistarmenn úr Grósku, samtökum
myndlistarmanna og áhugamanna um
myndlist í Garðabæ, sýna myndlist í
anddyri íþróttamiðstöðvarinnar á Álfta-
nesi. Sýningin stendur út febrúar.

18:30-19:30
Öldudiskó
Sundlaugardiskó í útilauginni þar sem
allir komast í gott stuð. Öldulaugin
verður sett af stað. 

19:30-20:00
Ingó veðurguð syngur á sundlaug-
arbakkanum
Ingó veðurguð heldur skemmtilega tón-
leika við sundlaugarbakkann eins og
honum einum er lagið. Skemmtun fyrir
alla aldurshópa. 

20:30-21:00
Jóga í vatni og fljótandi gongslökun
Arnbjörg Kristín Konráðsdóttir býður
sundlaugargestum upp á jóga í vatni og
fljótandi gongslökun í innilauginni. Til-
valið að slaka á í lauginni að lokinni
vinnuviku.

21:00-24:00
Róleg stemning til miðnættis
Tónlist og notaleg lýsing í sundlauginni
fyrir sundlaugargesti til miðnættis. 

Lágafellslaug
Lækjarhlíð 1a, 270 Mosfellsbær.

21:00-22:00
Jógvan Hansen
Færeyski Íslendingurinn og söngfuglinn
Jógvan sem hefur sungið sig inn í hjörtu
landsmanna mun gleðja laugargesti
með söng sínum. 

22:00-22:30
Zumba
Sigrún B. Ingadóttir, alþjóðlegur
Zumba-kennari, slær upp fjörugu
Zumba-partí. 

22:00-22:30
Einar einstaki töframaður
Einar einstaki töframaður skemmtir
fólki fram á nótt. 

Árbæjarlaug
Fylkisvegur 9, 110 Reykjavík.

18:00-00:00
Margt býr í gufunni
Hljóðheimur radda óma. Ljóstýra berst
frá annesjum. Gufur stíga upp úr pott-
um og laugum. Tónar berast úr fjarska.
Hugmyndir og heimar ganga á milli
manna. Eldar loga í kyndlum á bökkum!. 

Breiðholtslaug
við Vesturberg, 111 Reykjavík.

18:00-00:00
Margt býr í gufunni
Hljóðheimur radda óma. Ljóstýra berst
frá annesjum. Gufur stíga upp úr pott-
um og laugum. Tónar berast úr fjarska.
Hugmyndir og heimar ganga á milli
manna. Eldar loga í kyndlum á bökkum!.
Breiðholtslaug, við Vesturberg, 111
Reykjavík.

Grafarvogslaug, 
Dalhús 2, 112 Reykjavík.

19:00-24:00
Flóðljós
Allt önnur stemning flæðandi um hús
og sundlaugabakka. Sjáðu, finndu og
upplifðu hvernig umhverfið breytist
með kyndlum og kertaljósum. Listasýn-
ing á verkum Korpúlfa í anddyri og
óvænt uppákoma eftir á. Kaffi á könn-
unni. 

19:00-19:30
Tónaflóð
Hvernig ætli sé að synda við undirleik
lúðrasveitar? Skólahljómsveit Graf-
arvogs marserar um laugasvæðið,
kyndir undir stemningu kvöldsins og
setur Sundlauganótt. 

19:30-20:00
Vatnsfimi og samhæfð hreyfing
Samhæfð hreyfilist í vatni með Korp-
úlfum undir taktfastri stjórn Öldu Mar-
íu. Það er léttara er að hreyfa sig í vatni,
það gefur mikla mótstöðu og eflir hreyf-
inguna. Komdu og prófaðu. 

20:00-22:00
Skvettuleikar
Hver getur skvett hæst? Taktu þátt í að
búa til stórar skvettur í leiklauginni.
Sjáðu og finndu aðdráttarafl jarðar í
virkni. 

20:00-22:30
Tónadýrð Korpúlfa
Slökun við söng, hvernig er það? Geisl-
andi kórtónar Korpúlfa gera vatnið
mýkra að liggja í. Harmónikka og sög
leika undir. 

20:30-21:30
Söngleikar
Þau eru flink og þau eru framtíðin.
Fulltrúar félagsmiðstöðvanna í Graf-
arvogi sem keppa á Samfés og sem
kepptu á Rímnaflæði flytja okkur atrið-
in sín. 

21:30-22:30
Tveir kassar
Annar plokkar strengi og hinn slær
trommu. Örugglega allt önnur stemm-
ing í pottaspjallinu við þeirra undirleik. 

22:30-23:30
Dj. Flugvél og geimskip
Dj. flugvél og geimskip hefur þróað
saman sjónræna og hljóðræna upplifun
sem samanstendur af ljósum og tónlist.
Tónleikarnir eru upplifun fyrir augu og
eyru sem hrífa áhorfandann með inn í
annan heim. Sérstök ljósasýning og
sögur lokka hugann frá stað og stund. 

Laugardalslaug
Sundlaugarvegi 30, 105 Reykjavík.

19:00-22:00
Laugar og ljúflingar
Ljúflingar lauga sig í notalegri lýsingu.
Logandi kyndlar verða á bökkunum. 
20:00-21:00
Lifandi tónlist
Starfsfólk Laugardalslaugar treður upp
í afgreiðslunni. 

20:00-22:00
KR super Challenge
Tryllt tónlist, sund og stórbrotinn ljósa-
gangur! 8 fljótustu sundmennirnir í
hverjum aldursflokki keppa með út-
sláttarfyrirkomulagi í 50 m skriðsundi.
Mikill hraði – Mögnuð stemning! 

20:00-24:00
Plötusnúður
DJ kemur gestum í stuð. 

Ylströndin Nauthólsvík 
Nauthólsvegi 106, 101 Reykjavík.

20:00-24:00
Kyndlar og kósí
Notaleg strandstemning að vetrarlagi. 

Sundhöll Reykjavíkur
við Barónsstíg, 101 Reykjavík.

19:00-00:00
Flæðandi ljós og ljóðaspil
Sundhöll Reykjavíkur og Reykjavík Bók-
menntaborg UNESCO bjóða upp á af-
slappaða kvöldstund þar sem sund-
laugargestir geta fengið sér sundsprett
eða slakað á í lauginni við ljóða-
upplestur einvalaliðs skálda. Lesturinn
mun hljóma af bandi og heyrist bæði
ofan og neðan vatnsborðsins. Laugin
verður böðuð sérstakri birtu og lit-
brigðum í tilefni kvöldsins. 

20:00-22:00
Fljótum og njótum
Fáðu lánaða flothettu og njóttu ljóða-
lestursins í svífandi léttu þyngdarleysi.
Flothetturnar verða lánaðar í 15 mín-
útur í senn og leiðbeinendur verða á
staðnum fyrir þá sem þess þurfa. Flot-
hettan Float og meðfylgjandi flotstuðn-
ingur er ný íslensk hönnun, innblásin af
vatnsauðlegð og baðmenningu Íslands. 

21:00-22:30
Kraumandi sögur í pottinum
Rithöfundar lesa fyrir gesti í heitum
pottunum á útisvæði Sundhallarinnar. 

Vesturbæjarlaug
við Hofsvallagötu, 101 Reykjavík.

18:00-00:00
Margt býr í gufunni
Hljóðheimur radda óma. Ljóstýra berst
frá annesjum. Gufur stíga upp úr pott-
um og laugum. Tónar berast úr fjarska.
Hugmyndir og heimar ganga á milli
manna. Eldar loga í kyndlum á bökkum! 

Sundlauganótt 
15. febrúar 2014

Í
búar Garðabæjar efna til hátíðar í
Álftaneslaug á sundlauganótt,
15. febrúar. Kári Jónsson er
íþróttafulltrúi bæjarins og segir

hann búið að skipuleggja skemmti-
lega dagskrá þar sem allir ættu að
geta fundið eitthvað við sitt hæfi.

„Dagskráin í sundlauginni er öll-
um opin og verður aðgangur gjald-
frír milli 18 og 24,“ segir hann.

„Strax í anddyrinu tekur á móti
fólki sýning á vegum Grósku, sam-
taka myndlistarmanna og áhuga-
manna um myndlist í Garðabæ. Sýn-
ingin mun standa út febrúar og gefur
þar að líta úrval af verkum eftir fé-
lagsmenn. Gróska er ungt félag,
stofnað 2010 til að sameina listunn-
endur og efla veg myndlistar í
Garðabæ og á Álftanesi en félags-
menn eru þegar orðnir yfir 80 tals-
ins.“

Diskó og djamm

Í sundlauginni sjálfri iðar svo allt af
lífi. „Álftaneslaug býr að veglegri
öldulaug sem á sundlauganótt mun
breytast í öldudiskó,“ segir Kári.
„Frá kl. 18.30 til 19.30 verður mikill
öldugangur í takt við skífuþeytingar
plötusnúða frá félagsmiðstöðvunum
á svæðinu.“

Að öldudiskóinu loknu tekur við
Ingólfur Þórarinsson, betur þekktur
sem Ingó í Veðurguðunum. „Hann
leikur skemmtilega sundlaug-
artónlist af bakkanum, handa öllum
sem eru ungir í anda. Ef veður er

gott er jafnvel ekki ósennilegt að ein-
hverjir sundlaugargesta taki nokkur
dansspor, ýmist uppi á bakka, nú eða
þá ofan í lauginni.“

Jóga í notalegri innilaug

Þeir sem vilja síður hoppa og skoppa
í öldulauginn eða dilla sér við söng og
leik Ingólfs geta sett stefnuna á inni-
laugina. „Þar mun Arnbjörg Kristín
Konráðsdóttir jógakennari vera með
vatnsjóga og fljótandi gong-slökun.
Arnbjörg hefur menntað sig sér-
staklega í þessari tegund jóga en þar
er m.a. notast við sérhönnuð flotá-
höld svo upplifunin getur nánast ver-
ið eins og að losna úr viðjum þyngd-
araflsins. Innilaugin er m.a. notuð til
barnasundkennslu og hitastigið

þægilegt fyrir slakandi sundæfingar,
með 35°C lofthita og 33°C heitt vatn-
ið,“ útskýrir Kári. „Notalega hlýtt
vatnið mýkir alla vöðva og veitir
stuðning sem ætti að gera mörgum
kleift að takast á við heilnæmar
teygjur og róandi stellingar.“

Þessu til viðbótar er margt annað
hægt að gera skemmtilegt í Álftanes-
laug. „Á sundlauganótt má t.d. njóta
vetrarmyrkursins í tveimur heitum
pottum og í góðri vaðlaug. Gufuböðin
eru líka fyrsta flokks og má velja um
sánabað annars vegar og votgufu
hins vegar. Ekki má gleyma sjálfri
vatsnrennibrautinni þar sem bæði
börn og fulloðrnir geta fengið sér
spennandi 80 metra langa salíbunu.“
ai@mbl.is

Diskó og vatnsjóga inn í vetrarnóttina

Morgunblaðið/Ómar

Svifið „Þar er m.a. notast við sérhönnuð flotáhöld svo upplifunin getur nánast
verið eins og að losna úr viðjum þyngdaraflsins,“ segir Kári um vatns-jóga.

Fjölbreytt dagskrá hjá
Álftaneslaug á sund-
lauganótt. Von er á Ingó
úr Veðurguðunum, efnt
til diskós í öldulauginni
og jógakennari leiðbein-
ir í gong-slökun í inni-
lauginni.

F
jölskylduvæn dagskrá verður í
Lágafellslaug í Mosfellsbæ á
sundlauganótt. Sigurður Guð-
mundsson er íþróttafulltrúi

bæjarins og segir hann að fólk á öll-
um aldri eigi að geta fundið eitthvað
við sitt hæfi í lauginni og hafi verið
sérstaklega hugað að því að bjóða
upp á skemmtun sem höfðar til ung-
linganna.

„Á sundlauganótt verður alltaf
eitthvað nýtt í gangi á heila tímanum
frá kl. 8 til 10, og geta sundlaug-
argestir t.d. hlustað á góða tónlist og
fylgst með skemmtiatriðum,“ segir
Sigurður.

Jógvan alltaf góður

„Af dagskrárliðum þetta kvöld má
nefna tónleika færeyska söngvarans
Jógvans Hansen sem m.a. vann það
sér til frægðar að vinna fyrstu X-
Factor-keppni Íslands árið 2007.
Jógvan tekur lagið á sundlaug-
arbakkanum en hann ætti að vera
fastagestum Lágafellslaugar vel
kunnugur því hann er líka einn af
okkar bestu viðskiptavinum og dug-
legur að stunda sína líkamsrækt í
World Class-stöðinni sem hér er
starfrækt,“ bætir Sigurður við.
„Jógvan mun syngja nokkur létt og
lífleg lög, bæði gömul og ný, og ef-
laust skapast lífleg stemning í sund-
lauginni á meðan.“

Á sundlaugarsvæðinu mun einnig

hljóma hressileg karabísk tónlist á
meðan gerðar verða zumba-æfingar í
lauginni. „Hún Sigrún, einkaþálfari
frá World Class, ætlar að leiða gesti
í gegnum sundlaugar-zumba ofan í
laug. Allir eiga að þekkja zumba-
æfingarnar vinsælu sem byggjast
m.a. á danshefðum frá Rómönsku
Ameríku og Afríku, bardagalistum
og þolæfingum. Sigrún hefur lært
sérstaka sundlaugar-útgáfu af þess-
um vinsælu æfingum, en vatnið færir
alveg nýja vídd inn í zumba. Um leið
og vatnið léttir líkamann skapar það
mótstöðu við allar hreyfingar svo að
reikna má með mjög öflugri líkams-
rækt,“ útskýrir Sigurður. „Sund-
laugar-zumba verður kennt í inni-
lauginni en þar er hægt að hækka og
lækka sundlaugarbotninn og velja
réttu gólfhæðina svo að allir geti
gert æfingarnar með réttum hætti.“

Ef zumba og tónlistarfjör er ekki
nóg geta gestir líka notið töfraatriða
hins mosfellska Einars einstaka.
Baldvin Ómarsson skífuþeytir mun
svo spila diskótónlist allt kvöldið.
Gufuböðin standa líka fyrir sínu eins
og alltaf, og Lágafellslaug býr svo
vel að eiga þrjár vatnsrennibrautir.
„Í innilauginni verður að finna upp-
blásna „wipe-out“-braut, en þar
geta sundlaugargestir reynt með
sér í því að komast sem hraðast og
best í gegnum þetta skemmtilega
þrautatæki, sem kallar á mikið klif-
ur og príl,“ segir Sigurður. „Ókeypis
er í sundlaugina og öll skemmti-
atriðin í boði bæjarins. Við komum
líka til með að kveikja á grillinu og
selja pulsur og gos á kostn-
aðarverði, auk þess sem öll börn fá
gefins íspinna.“
ai@mbl.is

Jógvan, zumba og Einar einstaki

Morgunblaðið/Kristinn

Fjör„Á sundlauganótt verður alltaf eitthvað nýtt í gangi á heila tímanum frá kl. 8
til 10,“ segir Sigurður Guðmunsson um fjölbreytta dagskrána i lauginni.

Blása upp „wipe-out“-

braut í innilauginni, grilla

pylsur og spila danstónlist.

Fjör og uppákomur fyrir

alla aldurshópa í Lágafells-

laug.



Í tilefni af 100 ára fæðingarafmæli Ástgeirs Ólafssonar,
Ása í Bæ, 27. febrúar næstkomandi, er blásið til sann-
kallaðrar gleði- og tónlistarveislu í Eldborgarsal Hörpu,
8. febrúar 2014. Árið 2014 verða einnig 140 ár liðin frá fyrstu
Þjóðhátíð Vestmannaeyja. Við rifjum upp söguna og flytjum
mörg af þekktustu lögunum sem við kennum við þessa
stærstu og flottustu fjölskylduhátíð landsins.

Fjöldi listamanna kemur að þessum gleðitónleikum,ásamt
hljómsveitinni Heimaslóð og munu fylla Eldborgarsal Hörpu
Þjóðhátíðarlífi og mikilli gleði.

Miðasalan er hafin á www.harpa.is og www.midi.is
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Pálmi
Gunnarsson

Alexander Jarl
Þorsteinsson

Kristján
Gíslason

Sunna
Guðlaugsdóttir

Sólveig Unnur
Ragnarsdóttir

Kynnir:
Kristinn R. Ólafsson

Lúðrasveit Vestmannaeyja Blítt og létt hópurinn

Eyþór Ingi
Gunnlaugsson

Ingó

Silja Elsabet
Brynjarsdóttir

Guðrún
Gunnarsdóttir

Sigríður
Beinteinsdóttir

í Hörpu 8. febrúar
2014

Ási í Bæ og Þjóðhátíð í Eyjumí Hörpu 8. febrúar
2014

Ási í Bæ og Þjóðhátíð í Eyjum
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M
argt forvitnilegt leynist í
hirslum Borgar-
skjalasafns Reykjavík-
ur. Skjölin sem þar eru
geymd eru gluggi inn í

liðna tíð og heimild um merkilegt
mannlíf.

Svanhildur Bogadóttir borg-
arskjalavörður segir Klúbb 4́4 vera
dæmi um þá forvitnilegu sögu sem
finna má í gögnum safnsins. Á safna-
nótt 7. febrúar verður Borgar-
skjalasafn með sýningu tileinkaða
Klúbbi 44.

„Borgarskjalasafnið hefur að
geyma mikið af einkaskjalasöfnum,
auk opinberu safnanna. Þetta eru
söfn sem okkur hafa borist í tímans
rás til varðveislu og rannsókna. Ég
var eitt sinn að renna í gegnum safn-
ið okkar og fann þar skjalaskrá fyrir
Klúbb 4́4. Nafnið fannst mér for-
vitnilegt og aldrei hafði ég áður
heyrt klúbbsins getið.“

Skemmtun og fræðsla

Svanhildur leitaði skjalanna og upp-
götvaði þar ítarlegt safn gagna frá
félagi sem eiginkonur pípualgninga-
manna stofnuðu þann 8. mars 1976.
„Á stofnfundinum voru mættar 44
konur og líklegt að nafnið á fé-
lagsskapnum hafi komið þannig til.
Þær voru þarna saman komnar til að
mynda félag sem hefði það að mark-
miði bæði að standa fyrir skemmt-
unum og halda úti fræðsludagskrá.“

Þegar hér er komið sögu er ekki
ósennilegt að margir lesendur hvái
og ímyndi sér að félag stofnað gagn-
gert fyrir eiginkonur pípulagninga-
manna geti ekki hafa verið langlífur
eða áhugaverður félagsskapur.
Raunveruleikinn er þó allt annar og
þökk sé vandaðri söfnun gagna og
skjala kvennanna er hægt að kort-
leggja metnaðarfulla og öfluga dag-
skrá félagsins allt fram til ársins
1999. „Skjalasafnið var afhent Borg-
arskjalasafni árið 2000. Var félagið
þá enn virkt og mögulega er starf-
semi enn í gangi hjá Klúbbi 4́4. En
þetta er um leið saga sem er aðeins
hægt að finna í skjölunum hér hjá

okkur því ef leitað er að Klúbbi 4́4 á
Google eða á Facebook kemur ekk-
ert í ljós.“

Svanhildur segir fundargerðir
hafa verið haldnar af mikilli ná-
kvæmni og gaman sé að lesa í smáat-
riðum hvað eiginkonur pípulagn-
ingamanna tóku sér fyrir hendur.
Öllu var haldið til haga og geymir
skjalasafnið t.d. matseðla úr veislum
kvennanna og frásagnir af hópferð-
um á listasýningar. „Félagsskap-
urinn hittist ekki sjaldnar en einu
sinni í mánuði og voru konurnar
duglegar að halda fræðslufundi um
hin ýmsu málefni. Hægt er að sjá í
gögnunum hvernig áherslurnar þró-
uðust smám saman. Fyrstu árin var
meira um létta skemmtun eins og
tískusýningar og förðunarnámskeið,
en eftir því sem árin líða fer að bera
meira á fyrirlestrum um málefni líð-
andi stundar og sjálfsstyrkingu.
Klúbbur 4́4 starfrækti m.a.s. sinn
eigin kór, skipaðan konum pípulagn-
ingamanna og út í gegn voru á bilinu
40-50 gestir á flestum viðburðum og
samkomum.“

Hverjar eru konurnar?

Á safnanótt verður hægt að skoða
ýmis forvitnileg skjöl úr sögu
Klúbbs 4́4, en Borgarskjalasafn ætl-
ar líka að nota tækifærið til að reyna
að afla viðbótarupplýsinga um hluta
gagnanna. „Í skjölunum er m.a. að
finna safn ljósmynda úr starfi fé-
lagsins en okkur vantar nöfn á fólkið
á myndunum. Það gerir ljósmynd-
irnar að enn verðmætari heimild ef
hægt er að vita hver er hver. Þess
vegna vörpum við upp á tjald ljós-
myndum klúbbsins og leitum til al-
mennings að hjálpa okkur að tengja
nafn við andlitin.“

Borgarskjalasafnið stóð fyrir
svipaðri nafnaleit á síðustu safna-
nótt með mjög góðum árangri. Voru
þá sýndar myndir úr safni Golf-
klúbbs Reykjavíkur og Knatt-
spyrnufélagsins Víkings. „Viðtök-
urnar síðast voru svo góðar að safnið
fylltist af Víkings-mönnum og golf-
urum og við þurftum að halda auka-
sýningu viku síðar.“
ai@mbl.is

Hverjar voru konurnar í Klúbbi ’44?
Sýning Borgarskjala-
safnsins á safnanótt
varpar ljósi á metn-
aðarfullt starf klúbbs
eiginkvenna pípulagn-
ingamanna. Safnið leitar
aðstoðar almennings
við að tengja nöfn við
fólkið sem sjá má á
myndum úr starfi
klúbbsins.

Ljósmynd / Borgarskjalasafn

Fjör Myndirnar bera það með sér að engum leiddist á samkomum klúbbs kvenna pípulagningamanna.

Ljósmynd / Borgarskjalasafn

Menningarlegar Af þeim gögnum sem finna má sést að konurnar í klúbbnum stunduðu það m.a. að heimsæka listasöfnin.

Ljósmynd / Borgarskjalasafn

Vöxtur Fræðandi fyrirlestrar og námskeið voru oft á dagskrá. Hér virðist páskaföndur í fullum gangi.

Morgunblaðið/Þórður

Öflugar „Félagsskapurinn hittist ekki sjaldnar en einu sinni í mánuði og voru kon-
urnar duglegar að halda fræðslufundi um hin ýmsu málefni,“ segir Svanhildur.

Í skjölunum er m.a. að finna safn ljósmynda úr starfi fé-
lagsins en okkur vantar nöfn á fólkið á myndunum. Það
gerir ljósmyndirnar að enn verðmætari heimild ef hægt
er að vita hver er hver
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