Foreldramorgnar
12/9

10:00  Bókasafn Kópavogs, aðalsafn
Að vera kynvera og
foreldri. Sigga Dögg
kynfræðingur fjallar um
þau áhrif sem nýtt barn
hefur á foreldra og
samband þeirra.

26/9

10:00 Náttúrufræðistofa Kópavogs
Fuglar og ferfætlingar.
Hvernig eru dýr myndgerð
í menningunni og hvernig
koma dýrin afkvæmum
sínum á legg? Spjall með
sérfræðingum sem koma
sér fyrir á gólfinu með
gestum.

10/10

10:00 Bókasafn Kópavogs, aðalsafn
Uppeldi sem virkar, færni
til framtíðar. Erindi
Unu Maríu Óskarsdóttur,
uppeldis-, menntunarog lýðheilsufræðings.

24/10

10:00
Gerðarsafn
Skynjað og skoðað.
Myndlist og gripir á
sýningunni Fullt af litlu
fólki skoðaðir og
skynjaðir.

& annað
Lesið fyrir hunda á aðalsafni
Bókasafns Kópavogs
7/9, 5/10, 2/11, 7/12 frá kl. 11:30 – 12:30
Skráning á bylgjaj@kopavogur.is

Forritunarnámskeið á
aðalsafni Bókasafni Kópavogs
21/6, 19/10, 23/11 frá kl. 12:00 – 13:30
Skráning á bylgjaj@kopavogur.is

Myndamorgnar á
Héraðsskjalasafni Kópavogs
11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12
frá kl. 10:30 – 11:30 að Digranesvegi 7
Komdu og prófaðu eitthvað nýtt sem
þú hefur aldrei gert áður! Nánar auglýst síðar
29/8, 26/9, 31/10, 28/11 kl. 15:00 – 17:00
á aðalsafni Bókasafns Kópavogs
Bókaspjall á aðalsafni Bókasafns
Kópavogs 29/11 kl. 20:00 – 22:00

Dagskrá 

september→desember 2019

& annað
14/11

10:00 Bókasafn Kópavogs, aðalsafn
Fyrstu mánuðirnir – ráðin
hennar Önnu ljósu. Anna
Eðvaldsdóttir og Sylvía
Rut Sigfúsdóttir kynna
bók sína sem er full af
góðum ráðum og
upplýsingum.

28/11

10:00
Salurinn
Söngstund með unga
börnum og foreldrum.
Svafa Þórhallsdóttir leiðir
gesti í söng og dans
í notalegri stemningu
í fordyri Salarins.

Klúbbastarf og fastir viðburðir
á Bókasafni Kópavogs
→→ Slökunarjóga á aðalsafni
mánudaga kl. 12:00
→→ Sögustundir á Lindasafni
mánudaga kl. 16:30
→→ Gáfnaljós, námsaðstoð
þriðjudaga kl. 13:30 – 16:00
á aðalsafni og miðvikudaga
kl. 13:30 – 16:00 á Lindasafni.
→→ Hannyrðaklúbburinn Kaðlín
á aðalsafni
miðvikudaga kl. 14:00 – 16:00
→→ Bókmenntaklúbburinn Hananú!
á aðalsafni – annan hvern
miðvikudag kl. 16:00 – 18:00
→→ Sögustundir á aðalsafni
miðvikudaga kl. 16:30
→→ Hugleiðsla á aðalsafni
föstudaga kl. 12:00

Haustfrí
grunnskólanna
24/10 & 25/10
10:00 – 15:00
Skákkennsla, bíó og spennandi smiðjur
á aðalsafni Bókasafns Kópavogs.
Pastellitir, svartur pappír og skúlptúr
í smiðju í Gerðarsafni. Litadýrð íslenskra
steinda og bergs skoðuð í smiðju
á Náttúrufræðistofu. Spilavinir á
Lindasafni (frá 13 – 15 báða dagana).

Fullt af litlu fólki

19/9 2019 – 5/1 2020 
Gerðarsafn
Sýningin tekst á við hið andlega í
listum. Titillinn er sóttur í teikningu
eftir austurríska mannspekinginn
Rudolf Steiner. Yfir 20 alþjóðlegir
fræði- og listamenn taka þátt
í sýningunni og endurspegla með
ólíkum hætti andleg og mannspekileg
gildi og birta þau í myndlist, grafískri
hönnun, dansi, tónlist og fræðum.
Fjölmargir viðburðir eru á dagskrá í
tengslum við sýninguna s.s. málþing
21/9 og námskeið í heilögum dönsum
Guridjeff 5–6/10.
Nánari upplýsingar um sýninguna og viðburði á gerdarsafn.is

/

Tíbrá og
Af fingrum
fram í Salnum

Tvær glæsilegar tónleikaraðir á
tuttugasta afmælisári Salarins.
Fjölbreytt tónlist og framúrskarandi
tónlistarmenn á alls 20 tónleikum.
Á Tíbrá kemur fram margt þekktasta
tónlistarfólk landsins í klassískri tónlist.
Einleikur, ljóða- og kabarettsöngur,
tveir öflugir strengjakvartettar,
tangóseptett og tónlist leikin á forn
hljóðfæri.
Af fingrum fram er spjalltónleikaröð
Jóns Ólafssonar þar sem hann fær til liðs
við sig marga af vinsælustu
popptónlistarmönnum landsins.
Nánari upplýsingar um tónleikana og miðasala á salurinn.is.

Alþjóðlegur dagur barna 20. nóvember
30 ára afmæli Barnasáttmála Sameinuðu
þjóðanna fagnað með fjölbreyttri
dagskrá þar sem nemendur leik- og
grunnskóla verða í forgrunni.
Myndlistarsýningar á Bókasafni Kópavogs
Í fjölnotasal á 1. hæð aðalsafns eru
fjölbreyttar sýningar sem standa að öllu
jöfnu yfir í mánuð í senn.
September: Magnús Jóhannsson
Október: Sigurborg Jóhannsdóttir
Nóvember: Ana Holt
Desember: Amel Barich

menningarhusinikopavogi

Hamraborg 4–6

200 Kópavogur

menningarhusin.kopavogur.is
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Dagskrá 

september→desember 2019

Dagskrá 

september→desember 2019

Menning

Fjölskyldustundir
31/8

13:00 – 16:00  Menningarhúsin
Karnivalstemning
í upphafi hausts. Teppa
smiðja í Gerðarsafni þar
sem mynstur og litir frá
ýmsum heimshornum
verða í forgrunni, textílog útsaumssmiðja inn
blásin af ferðum fardýra
á Náttúrufræðistofu, Vala
Guðna og félagar flytja
tónlist frá ýmsum löndum
í Salnum, kubbafjör frá
Smástund fyrir yngstu
gestina á útivistarsvæðinu.
Dansfjör á aðalsafni
Bókasafns Kópavogs,
marokkóskt teboð
og hennatattú.

7/9

11:30 
Lindasafn
Bókastund með Gunnari
Helgasyni, sem segir
frá bókum sínum og
Stellu Erlingsdóttur
og fjölskyldu.
13:00  Bókasafn Kópavogs, aðalsafn
Orri óstöðvandi og
sjálfstraustið. Bjarni
Fritzson stýrir skemmti
legri fjölskyldustund
og kennir leiðir til að
efla sjálfstraustið.

14/9

13:00 
Salurinn
Ég sá sauð – ljóðatónleikar
fyrir börn. Jón Svavar
Jósefsson og Guðrún Dalía
Salómonsdóttir flytja lög
um kynlegar verur sem
lifna við í flutningi þeirra.

21/9

13:00  Náttúrufræðistofa Kópavogs
Náttúrusmiðja með
haustþema. Ýmis efni
úr náttúrunni verða að
fallegu skrauti.

28/9

13:00 
Gerðarsafn
Drekar og hugrekki.
Smiðja þar sem drekar
verða búnir til og kennt
hvernig hægt er að temja
og fljúga þeim.

5/10

11:30 Lindasafn
Bingó! Fjör fyrir alla
fjölskylduna.
13:00  Náttúrufræðistofa Kópavogs
Endurvinnslusmiðja þar
sem gestum á öllum
aldri gefst tækifæri
til að spreyta sig á
fjölbreyttum flokkunar
þrautum með aðstoð
sérfræðinga Sorpu.

12/10

13:00 
Gerðarsafn
Að ná í ljósið. Smiðja með
listakonunni Sigrúnu Úu
þar sem ýmsar tilraunir
verða gerðar með kol
og hnoðleður til að
dýpka tilfinninguna fyrir
ljósi og skugga.

19/10

13:00 
Salurinn
Flautufjör með Flautu
kerunum. Sögumaður
kynnir tónverk sem leikin
eru á flautur, segir sögur
og fær gesti með sér í
söng og hreyfingu.

26/10

11:30 
Lindasafn
Grímusmiðja þar sem
endurnýtt efni er notað
í fjölbreytta grímugerð.
13:00  Bókasafn Kópavogs, aðalsafn
Hrekkjavökusögustund
þar sem vasaljósin verða
á lofti til að fæla í burtu
óboðna drauga.

Fjölskyldustundir, Menning á miðvikudögum og Foreldramorgnar eru ókeypis dagskrárliðir.

2/11

11:30 
Lindasafn
Forritunarnámskeið þar
sem tvíundakóðar eru
kenndir með perlum.
Skráning á bylgjaj@kopavogur.is

13:00 
Gerðarsafn
Ljós í myrkri. Gestum
býðst að skapa fallegar
luktir úr silkipappír sem
síðan varpa ævintýra
legum skuggamyndum
á veggi, með aðstoð
myndvarpa.

9/11

13:00  Náttúrufræðistofa Kópavogs
Pokasmiðja. Félagar úr
Skátafélaginu Kópum
kenna snjallar leiðir til
að endurnýta gamla boli
sem burðarpoka.

16/11

13:00  Bókasafn Kópavogs, aðalsafn
Dagur íslenskrar tungu.
Sigrún Eldjárn stýrir ritog teiknismiðju fyrir alla
fjölskylduna.

23/11

13:00 
Salurinn
Undrabarnið Mozart.
Guðrún Hrund Harðar
dóttir víóluleikari
og Laufey Jensdóttir
fiðluleikari kynna verk
Mozarts fyrir gestum á
líflegan hátt.

30/11

13:00 – 17:00  Menningarhúsin
Tökum fagnandi á móti
aðventunni með fjöl
breyttri dagskrá í Gerðar
safni, Salnum, Bókasafni
Kópavogs og Náttúru
fræðistofu. Tónlistin ómar
á útivistarsvæðinu, þar
sem lítið jólaþorp rís
og boðið verður upp
á gæðamatvöru til sölu.
Ljós jólatrésins tendruð
og jólatrésskemmtun í
lok dags.

7/12

11:30 
Lindasafn
Jólaföndur úr endur
nýttum bókum og
tímaritum.
Gerðarsafn
13:00 
Snjókornasmiðja með
Þórdísi Erlu Zoëga.

14/12

13:00  Bókasafn Kópavogs, aðalsafn
Jólaföndur úr endur
nýttum bókum og
tímaritum.

4/9

Dagskrá 

á

miðvikudögum
2/10

12:15 Salurinn
Grísk og spænsk þjóð
lagatónlist í flutningi
grísku mezzósópran
söngkonunnar Marina
Karagianni og píanó
leikarans Evu Þyri
Hilmarsdóttur.

12:15 
Gerðarsafn
Heilagir dansar Gurdjeff
með listakonunni Sati
í tengslum við sýninguna
Fullt af litlu fólki.

11/9

12:15  Náttúrufræðistofa Kópavogs
Kópavogur flokkar.
Bjarki Valberg,
umhverfisfulltrúi
Kópavogsbæjar, kynnir
stöðu sorphirðu- og
endurvinnslumála
bæjarfélagsins.

12:15 
Gerðarsafn
Útilistaverk í Kópavogi.
Jón Proppé listfræðingur
gengur um nágrenni
Menningarhúsanna og
dregur fram áhrifin sem
framandi menningar
heimar höfðu á Gerði
Helgadóttur. Gangan
hefst í Gerðarsafni.

18/9

12:15  Náttúrufræðistofa Kópavogs
Grænn lífsstíll – minni
neysla. Fulltrúi frá
Umhverfisstofnun gefur
góð ráð og hugmyndir
að grænum lífsstíl og
minni neyslu.

25/9

12:15 Bókasafn Kópavogs, aðalsafn
Stuttmyndabíó í samstarfi
við kvikmyndahátíðina
RIFF.

Fjölskyldustundir, Menning á miðvikudögum og Foreldramorgnar eru ókeypis dagskrárliðir.

september→desember 2019

9/10

16/10

12:15  Bókasafn Kópavogs, aðalsafn
Sarpur.is. Kynning á
vef sem 50 söfn og
stofnanir standa að
og geymir yfirgripsmiklar
upplýsingar um muni,
ljósmyndir, listaverk
og margt fleira.

23/10

12:15 Salurinn
Tvö píanó. Sólborg
Valdimarsdóttir og
Laufey Sigrún Haralds
dóttir flytja ólík verk
sem voru samin eða
útsett fyrir tvö píanó.

30/10

12:15  Bókasafn Kópavogs, aðalsafn
Myndavefur
Kópavogsbæjar kynntur
af sérfræðingum
Héraðsskjalasafns
Kópavogs.

6/11

12:15 Gerðarsafn
Samkoma með Jasper
Bock, prófessor við
Háskólann í Ghent.
Sýningin Fullt af litlu
fólki skoðuð og listin sem
felst í því að koma saman
rædd. Erindið er á ensku.

13/11

12:15 Bókasafn Kópavogs, aðalsafn
Faldbúningur og
peysuföt, upphlutur
og kyrtill. Staða
þjóðbúningsins í dag,
erindi frá Annríki
þjóðbúningastofu.

20/11

12:15 Salurinn
Skólahljómsveit Kópa
vogs leikur í tilefni af
Alþjóðlegum degi
barna og 30 ára afmæli
Barnasáttmála Sameinuðu
þjóðanna.

27/11

12:15 Náttúrufræðistofa Kópavogs
Fataverkefni Rauða
krossins. Kynning á
fjölþættu verkefni og
því hvernig sporna má
við fata- og textílsóun.

4/12

12:15 Bókasafn Kópavogs, aðalsafn
Jólin koma. Erindi Alberts
Eiríkssonar um íslenskar
matarhefðir á jólum og
siði frá öðrum löndum.

11/12

12:15 
Salurinn
Töfrar í desember
í flutningi sópran
söngkonunnar Valdísar
Gregory og Guðríðar
St. Sigurðardóttur
píanóleikara.

18/12

12:15 
Gerðarsafn
Hinar heilögu nætur.
Kynning á draumadagbók
og ferlinu í gegnum hinar
13 heilögu nætur sem
tengjast einnig íslensku
jólasveinunum.

Fjölskyldustundir, Menning á miðvikudögum og Foreldramorgnar eru ókeypis dagskrárliðir.

