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Sálmafoss í Hallgrímskirkju

Toppaðu gott kvöld með Tapasbarnum
Tapasbarinn hefur verið einn 

vinsælasti veitingastaður Reykja
víkur frá opnun árið 2000, enda hafa þar 
jafnan verið á boðstólnum spennandi 
réttir, bornir fram í sönnum tapasanda.

Ástæður vinsældanna má meðal 
annars rekja til þess að stemming á 
staðnum er í 
a l g e r u m 

sérflokki og að sérstök áhersla hefur verið 
lögð á að nota einungis besta og ferskasta 
hráefnið sem hægt er að fá hverju sinni.

Á Tapasbarnum getur þú smakkað 
fjölda gómsæta tapasrétta, saltfisk, paellu, 
humar, lunda og svo miklu miklu fleira.

Lamb í lakkríssósu og beikonvafinn 
hörpuskel með döðlum er eitthvað 

sem allir verða að smakka, og að 
ógleymdum hvítlauksbökuðum 

humarhölum sem eru algert 
sælgæti!

 Gallerí salurinn á 
Tapasbarnum hentar 

frá bær lega fyrir hópa, 
stóra sem smáa. 

 Fyrir þá sem eru 
seinna á ferðinni er 
gott að vita að

T a p a s b a r i n n 
er eini veitinga

staðurinn í Reykjavík 
sem er með opið 

eldhús til kl. 01:00 um 
helgar og 23:30 virka 

daga og því alveg tilvalið að 
kíkja við eftir bíó eða tónleika í 

síðbúin kvöldverð.

Lifandi tónlist á Menningarnótt!
Á Menningarnótt verður gómsætt grill 
fyrir utan Tapasbarinn og hljómsveitin 
Azucar spilar sjóðheita salsa og latin tóna 
kl. 17 – 18.30.
 Það eru um að gera að kíkja við á röltinu 
og fá suðræna stemningu í kroppinn.

RESTAURANT- BAR
Vesturgötu 3B  |  101 Reykjavík
Sími 551 2344  |  www.tapas.is

Hljómsveitin Azucar, með söngkonuna Margréti Rán 
í broddi fylkingar, spilar sjóðheita og suðræna tóna 
fyrir utan Tapasbarinn kl. 17–18.30 á Menningarnótt.

tapasbarinn – sjóðheitur í 16 ár

kíktu við á MENNINGARNÓTT!

Útgefandi: Hugmyndahúsið ehf.   
Ritstjóri: Eiríkur Einarsson
Umbrot: Grafíker ehf.   Prentun: Landsprent
Sími: 699 77 64   
Auglýsingar: midborgin@gmail.com

Glæsilegir einsöngvarar, fjölbreyttir 
kórar, Klaisorgelið í allri sinni 

dýrð, tölvustýrt orgel, nýjir sálmar, 
almennur söngur, kaffihús með ilmandi 
vöfflum og kaffi úr antikbollum! 

Sálmafoss hefur verið haldinn árlega 
í Hallgrímskirkju á Menningarnótt frá 
árinu 2007 og er þetta því 10. sinn sem 
Menningarnótt er fagnað með þessu sniði 
í kirkjunni. Á annan tug þúsunda gesta 
koma í kirkjuna þennan dag og hrífast 
með í söng og stemmningunni sem þar 
ríkir.

Að þessu sinni koma fram 
einsöngvararnir Hallveig Rúnarsdóttir 
sópran, sem syngur með Steingrími 
Þórhallssyni organista Neskirkju, Óskar 
Pétursson tenór frá Akureyri syngur með 
Jónasi Þóri organista Bústaðakirkju, sem 
leikur einnig af fingrum fram yfir sálma 
og þjóðlög, Thelma Hrönn Sigurþórsdóttir 
sópran, Kirstín Erna Blöndal sópran, Fjóla 
Kristín Nikulásdóttir sópran og Lilja Dögg 
Gunnarsdóttir alt syngja einsöng við 
undirleik Björns Steinars Sólbergssonar 
organista við Hallgrímskirkju, en 
þær eru meðlimir í kammerkórnum 
Schola cantorum, sem flytur fjölbreytta 
efnisskrá við opnun Sálmafossins kl. 15. 
Kammerkór Seltjarnarneskirkju undir 
stjórn Friðriks Vignis Stefánssonar 
verður gestur Sálmafoss ásamt 
trompetleikaranum Atla Guðlaugssyni og 
pikkoloflautuleikaranum Sigríði Hjördísi 
Indriðadóttur. Hljómfélagið, nýstofnaður 
blandaður kór með ungu fólki syngur 
undir stjórn Fjólu Kristínar Nikulásdóttur 
og ung raftónskáld undir handleiðslu 

Frá kl. 15:00 – 21:00 á Menningarnótt
Áka Ásgeirssonar, Guðmundar Vignis 
Karlssonar og Gunnars Andreasar 
Kristinssonar leika  sér með tölvubúnað 
Klaisorgelsins og láta tölvur leika á orgelið! 
Organistarnir Björn Steinar, Friðrik Vignir 
og Steingrímur leika einnig einleik á stóra 
Klaisorgelið, þ.s. hinar 5275 pípur orgelsins 
fá að njóta sín í fjölbreyttum verkum.  Þá 
fá allir gestir tækifæri til að syngja fullum 
hálsi með stóra Klais orgelinu undir stjórn 
Margrétar Bóasdóttur verkefnastjóra 
tónlistar á Biskupsstofu. 

ÓKEYPIS AÐGANGUR!
Antik kaffihús til styrktar 

Listvinafélaginu verður í suðursal 
kirkjunnar þennan dag, þ.s. kaffið er borið 
fram í fallegum antikbollum og ilmandi 
vöfflur og fleira góðgæti gleður góða gesti 
sem taka sér hlé frá dagskránni í kirkjunni.

Sjá nánar listvinafelag.is

15.00 Sálmasöngur  allir syngja með 
– Schola cantorum, kammerkór 
Hallgrímskirkju leiðir sálmasöng.

15.15 Schola cantorum flytur kirkjutónlist 
frá ýmsum tímum m.a. verk sem 
prýða nýjan geisladisk þeirra 
“Meditatio”. Einsöngvarar úr kórnum 
syngja einsöng, Thelma Hrönn 
Sigurþórsdóttir sópran ( Ave María 
e. Sigvalda Kaldalóns og fl.), Kirstín 
Erna Blöndal sópran, Fjóla Kristín 
Nikulásdóttir sópran ( Pie Jesu úr Fauré 
Requiem) og Lilja Dögg Gunnarsdóttir 
alt ( Magnificat e. Hreiðar Inga). Björn 
Steinar Sólbergsson leikur undir á 
Klaisorgel Hallgrímskirkju

16.00 Sálmasöngur  allir syngja með – 
Kammerkór Seltjarnarneskirkju leiðir 
sönginn undir stjórn Friðriks Vignis 
Stefánssonar

16.15 Einsöngvarar og Kammerkór 
Seltjarnarneskirkju syngja fjölbreytta 
efnisskrá undir stjórn Friðriks Vignis 
Stefánssonar, sem einnig leikur 
á Klaisorgelið. Atli Guðlaugsson 
leikur á trompet og Sigríður Hjördís 
Indriðadóttir á piccoloflautu.

17.00 Sálmasöngur  allir syngja með – 
undir stjórn Steingríms Þórhallssonar.

17.15 Hallveig Rúnarsdóttir sópran 
syngur með Steingrími Þórhallssyni, 
sem einnig leikur á Klaisorgelið

18.00 Sálmasöngur  allir syngja með – 
Hljómfélagið, blandaður kór undir 
stjórn Fjólu Kristínar Nikulásdóttur 
leiðir sönginn

18.10 Hljómfélagið flytur sálma og 
veraldleg lög. Stjórnandi: Fjóla 
Kristín Nikulásdóttur. Björn 
Steinar Sólbergsson, organisti 
við Hallgrímskirkju flytur 
fjölbreytta orgeltónlist á Klaisorgel 
Hallgrímskirkju. Einsöngur og 
orgelspuni  Óskar Pétursson tenór frá 
Akureyri ásamt Jónasi Þóri organista 
Bústaðakirkju, sem einnig leikur af 
fingrum fram á Klaisorgelið yfir sálma 
og þjóðlög

19.45 Björn Steinar Sólbergsson, organisti 
við Hallgrímskirkju

20.00 Rafmagnaður Klais! Raftónskáld 
flytja nýstárlega tónlist, þ.s. tölvur leika 
á orgelið! Umsjón hafa Áki Ásgeirsson, 
Guðmundur Vignir Karlsson og 
Gunnar Andreas Kristins son.

Kynnar eru sr. Irma Sjöfn Óskarsdóttir 
prestur Hallgrímskirkju og Inga 
Rós Ingólfsdóttir framkvæmdastjóri 
Listvinafélags Hallgrímskirkju.

Margrét Bóasdóttir verkefnastjóri 
kirkju tónlistar á Biskupsstofu stýrir 
almennum söng og kennir nýja sálma. 
Björn Steinar Sólbergsson, organisti 
við Hallgrímskirkju, leikur undir 
almennan söng.
ÓKEYPIS AÐGANGUR!
Kaffihús til styrktar Listvinafélaginu 

verður opið í suðursalnum frá kl. 14, þ.s. 
ilmandi vöfflur og fínar tertur verða á 
boðstólnum og kaffi drukkið úr hinum 
rómuðu antikbollum Listvinafélagsins.

Sjá nánar á heimasíðu Listvinafélagsins 
www.listvinafelag.is Þakkir fá: 
Landsbankinn, Reykjavíkurborg, 
Tónlistar sjóður Menntamála ráðuneyti
sins, Hallgrímskirkja, Litróf, Hafsteinn 
Sv. Hafsteinsson, Arngerður María 
Árnadóttir, Hörður Áskelsson og allir 
aðstandendur og flytjendur á Sálmafossi.
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Dagskrá 
Menningarnætur 

2016
Austurbærinn
11:0012:30
Morgunvöfflur
Til að fagna upphafi Menningar nætur 
bjóðum vð snemmbúnum gestum upp 
á Morgunvöfflur og Kaffi. Að sjálfsögðu 
verður góðgætið borið fram á listaverkum. 
Diskum og bollum handgerðum af okkur 
níu keramikerum sem rekum galleríið.

Kaolin Keramik Gallerí, Skólavörðustígur 
22, 101, Reykjavík

11:0022:00
„Fegursta blóm jarðar er 
brosið“
„Fegursta blóm jarðar er brosið“ Henrik 
Wergeland. 
Viltu blóm? Komdu þá í Kaolin Keramik 
Gallerí á Skólavörðustíg. Við blóma rósirnar 
níu sem rekum galleríið höfum búið til blóm 
handa þér. Eina sem við viljum fá í staðinn 
er bros. Meðan blómin endast!

Kaolin Keramik Gallerí

11:0019:00
Uppboð á netinu
Gallerí Fold og Uppboð.is kynna þau 
vefuppboð sem nú standa yfir á myndlist 
og skrautmunum. Vefuppboð á myndlist, 
grafíkverkum og skrautmunum standa 
yfir á vefnum Uppboð.is. Listaverkin og 
skrautmunirnir verða til sýnis á sérstakri 
sýningu í Gallerí Fold.

Rauðarárstígur 14, 105, Reykjavík

 11:0019:00
Eigðu eða leigðu
Gallerí Fold kynnir vaxtalausa kaupleigu á 
listaverkum. Auðveld og vinsæl leið til að 
eignast listaverk. 
Þú velur verkið og getur fengið það leigt í 
allt að 36 mánuði. Að leigutímanum loknu 
átt þú verkið.

Rauðarárstígur 14, 105, Reykjavík

11:0019:00
Ratleikur fyrir börn og 
fullorðna
Leikurinn felst í að finna listaverk sem 
sýnd eru í galleríinu. Við hvert þeirra er lítil 
frásögn og í henni bókstafur sem er hluti af 
orði sem gestir eiga að finna út. Dregið er úr 
réttum lausnum og heppinn þátttakandi fær 
listaverkabók í verðlaun.

Gallerí Fold

11:0013:00
Listamaður að störfum - Soffía 
Sæmundsdóttir
Soffía Sæmundsdóttir vinnur að verkum 
sínum og spjallar við gesti. 
“Ég lít á málverk mín sem litlar sögur eða 
augnablik. Ferðalangarnir sem tilheyra 

þessum myndheimi sé ég sem einskonar 
sögupersónur sem geta farið það sem þeir 
vilja og tilheyra óræðri sögu á einhverjum 
tíma. Ég heillast af trénu sem efnivið og 
finnst það opna óendanlega möguleika og 
undirstrika tímaleysið sem ég sækist eftir. 
«Segir Soffía um málverkin sín.

Gallerí Fold

11:0015:00
Odee Street Drop
Listaverkum eftir Odee er komið fyrir í 
miðborginni og þeir sem finna þau mega 
eiga þau. 
Þeir sem koma með verkin í Gallerí Fold 
fyrir kl. 15 geta fengið þau árituð af 
listamanninum. Vísbendingar verða gefnar 
á Facebook síðu gallerísins.

Gallerí Fold

11:0019:00
Ókeypis barnamyndataka
Gallerí Fold býður upp á ókeypis 
barnamyndatöku í samstarfi við 
Photographer.is. 
Innrammarinn sér um að prenta myndirnar 
á staðnum. Myndirnar eru prentaðar á 
hágæða ljósmyndapappír frá PermaJet með 
Canon prentara og LUCIA PRO blekkerfi 
sem gefur sérstaklega þéttan og djúpan 
svartan lit sem hentar vel til útprentunar 
á svart hvítum ljósmyndum. Skráning á 
staðnum er nauðsynleg og takmörkuð pláss 
eru í boði.

Gallerí Fold

11:0019:00
Safnarinn
Safnarinn – leiðin til að eignast listaverk á 
auðveldan hátt. 
Safnarinn kynnir starfsemi sína og þau 
listaverk sem eru til úthlutunar í ár. 
Safnarinn er frábær leið til að eignast 
eigulega myndlist. Þú leggur inn 1.000 kr. 
eða meira mánaðarlega í safnarasjóðinn og 
færð í staðinn eigulegt listaverk sem er að 
minnsta kosti virði þess sem lagt hefur verið 
inn á tímabilinu.

Gallerí Fold

11:0019:00
Ljósmyndasamkeppni
Taktu mynd í eða við Gallerí Fold þar sem 
uppáhaldsverkið þitt kemur við sögu. 
Sendu myndina á Instagram og merktu 
hana með #gallerifold. Veitt verða verðlaun 
fyrir listrænustu myndina, fyndnustu 
myndina og bestu myndina.

Gallerí Fold

12:0013:00
Til fyrirmyndar  listasmiðja
Hvað veitir okkur innblástur til að búa til 
listaverk? Leiðsögn og listsamiðja fyrir alla 
fjölskylduna. Viðburðurinn kallast á við 

tvær sýningar á Kjarvals stöðum, „Jóhannes 
S. Kjarval: Hugur og heimur“ og „Kjarvalar“ 
Stefáns Jónssonar. Fyrirmyndir Kjarvals 
eru landslag og náttúra en fyrirmyndir 
höggmynda Stefáns eru málverk Kjarvals  
hvað skyldi verða okkur til fyrirmyndar að 
þessu sinni? Kl. 12:00 og 14:00.

Listasafn Reykjavíkur - Kjarvalsstaðir, 
Flókagata 24, 105, Reykjavík

13:0014:00
Guðný í Kaolin
Guðný Magnúsdóttir keramiker sýnir 
gestum hvernig hún málar mynstur með 
leirlitum á verkin sín. Þannig leggur hún 
lokahönd á hið einstaka útlit þeirra áður 
en hún glerjar þau og brennir . Guðný 
útskrifaðist úr keramikdeild Myndlista 
og Handíða skóla Íslands. Hún nam og 
starfaði í leirlist í Helsinki og hefur tekið 
þátt í fjölda samsýninga um víða veröld og 
þó nokkuð mörgum einkasýningum hér á 
landi og erlendis. Guðný var rekstraraðili 
að Gallerí Langbrók, Meistara Jakob og 
rak um tíma eigið gallerí, Gallerí Úmbru 
og er nú með vinnustofu með sama nafni í 
Kópavogi. Guðný vinnur jöfnum höndum 
með handmótaðan steinleir og steypt 
postulín. Verk hennar bera merki sífelldrar 
leitar að hreyfingu og styrks í einföldum en 
leikrænum formum.

Kaolin Keramik Gallerí, Skólavörðustígur 22

13:0017:00
Harmónikkan við gluggann
Fanney Magna Karlsdóttir eldri ætlar að sitja 
í horninu sínu við gluggann og leika ljúfa 
tóna á harmóniku. Gestir eru hvattir til að 
bresta í söng ef andinn grípur þá.  
Tónarnir flæða um skúlptúrana, smjúga 
ofan í bollana, liðast um skálarnar og setjast 
á diskana meðan Fanney Magna spilar 
blíðlega á nikkuna.

Kaolin Keramik Gallerí, Skólavörðustígur 22

13:3014:30
Katrín í Kaolin
Katrín V. Karlsdóttir keramiker sýnir 
hvernig hún rennir Hugleiðslubollana 
sína og útskýrir hugmyndina að baki 
þeirra. Hún er ein þeirra níu kvenna sem 
reka Kaolin Keramik Gallerí. Katrín lærði 
keramik í Listaháskóla Íslands eftir að hafa 
náð nokkrum þroska í aldri og rekur nú 
vinnustofuna sína í Kópavogi sem hún 
nefnir KvalkaKeramik. Áður hafði hún 
útskrifast úr Kennaraháskóla Íslands sem 
smíðakennari og kenndi meðal annars 
útskurð í mörg ár. Það má glöggt sjá áhrif 
frá þeim tíma í verkum hennar. En verkin 
bera einnig merki tilraunastarfsemi og 
nýungagirni þar sem eitt tekur við af öðru 
og Katrín tekur því fagnandi þegar eitthvað 
óvænt gerist í sköpunarferlinu því þá verða 
nýjar hugmyndir til. Hvert verk Katrínar 
er einstakt, formað í höndunum og búið til 
með alúð og ánægju.

Kaolin Keramik Gallerí, Skólavörðustígur 22

13:3018:00
Kaffiboð hjá 
Neytendasamtökunum
Leigjendaaðstoð NS fagnaði fimm ára 
afmæli nú í vor og verður því afmæliskaka 
í boði. Í tilefni dagsins gefur ECC á Íslandi 
ýmiss konar varning, t.d. strandbolta, 
svifdiska, endurskinsmerki, innkaupapoka 
og fleira skemmtilegt. Þá býðst gestum 
að fá Neytendablaðið gefins, en í blaðinu 
má finna ýmsan fróðleik og reynslusögur. 
Þá verður í gangi sérstakt „neytendabíó“ 
þar sem sýnd verða skondin og fræðandi 
myndbrot um neytendamál. 
Gestum gefst einnig tækifæri til að kynna 
sér sögu samtakanna en til sýnis verður 
ýmiss konar fræðsluefni um starfsemi og 
sögu samtakanna. Síðast en ekki síst verður 
starfsfólk NS, Leigjendaaðstoðarinnar og 
ECC á staðnum til skrafs og ráðagerða. 
Skrifstofa NS er staðsett rétt við Hlemm og 
því tilvalið að kíkja við í leiðinni í eða úr 
bænum. Allir velkomnir!

Hverfisgata 105, 101, Reykjavík

14:0015:00
Embla í Kaolin
Embla Sigurgeirsdóttir sýnir og segir frá 
mótun postulíns skartgripa sinna. Hún er 
keramikhönnuður og útskrifaðist 2014 með 
BA(Hons) í Contemporary Applied Art 
frá the University of Cumbria í Englandi 
eftir að hafa lokið tveggja ára keramiknámi 
hér heima frá Myndlistarskólanum í 
Reykjavík. Hún er með vinnustofu í Íshúsi 
Hafnarfjarðar þar sem áður var starfrækt 
frystihús en hýsir nú vinnustofur hönnuða 
og listamanna. Embla rennur verk sín í 
postulín og sækir innblástur sinn í ættland 
sitt, landslag þess og margbrotið samspil lita 
og litbrigða sem veður og birta töfra fram. 
Rákirnar í verkum hennar vísa í mótun 
náttúruaflanna á dölum og fjallahlíðum og 
glerungar hennar endurspegla svöl litbrigði 
náttúrunnar.

Kaolin Keramik Gallerí, Skólavörðustígur 22

14:0016:00
Tyrknesk sveifla  
og tyrkneskt kaffi
Tyrkneskíslenska menningarfélagið ætlar 
að gleðjast saman, fagna fjölbreytileikanum 
og lífinu á Menningarnótt. 
Tónlistarskemmtun með lifandi tyrkneskri 
þjóðlagatónlist (Ásgeir Ásgeirsson og 
Caglar Cetin spila). Boðið verður upp á 
tyrkneskt kaffi og gotterí fyrir gesti og 
gangandi.

Laugarvegur 42, fyrir utan Meze Restaurant

14:0016:00
Forsetakosningar í 
Bandaríkjunum – Opið hús hjá 
Sendiráði Bandaríkjanna.
Sendiráð Bandaríkjanna býður þig 
velkominn/velkomna til opins húss á 
Menningarnótt þar sem hægt verður 
að fræðast um forsetakosningar í 

20.08.2016
menningarnott.is

festivals
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Keramik Gallerí á Skólavörðustíg. Inga Elín 
hefur lengi starfað sem myndlistamaður 
hér á landi og haldið margar sýningar, 
bæði samsýningar og einkasýningar heima 
og erlendis. Í hönnun hennar má finna 
mikla breidd nytjalistar og óhlutbundinna 
verka en alltaf er rauði þráðurinn í gegn 
um öll hennar verk, leikur að línum og 
litum. Hún er blómarós reynslunnar og 
er til í að svara öllum þínum spurningum 
sem viðkoma keramiklist og hönnun. 
Um hennar eigin verk, vinnubrögð, 
innblástur, hugmyndafræði, leirlista sögu, 
vinnsluaðferðir, efnivið og hvað annað sem 
þér dettur í hug að spyrja hana um veröld 
leirlistar.

15:0016:00
Spjallað við listamann  
Haraldur Bilson
Haraldur Bilson ræða við gesti um sýningu 
sína sem stendur yfir í Gallerí Fold. Ekki 
er um hefðbundna málverkasýningu að 
ræða þar sem öll verkin eru boðin upp á 
vefnum uppboð.is og lýkur uppboðinu í 
lok sýningarinnar. Haraldur hélt sína fyrstu 
sýningu árið 1969 og hefur síðan þá sýnt um 
heim allan.

Gallerí Fold

15:0016:00
Opnun á ljósmyndasýningu 
Geirix
Ljósmyndarinn Geirix opnar sýninguna 
Túlkun. Hver mynd á sýningunni sýnir 
einstakling sem tengist listum, í túlkun 
sinni á verki. Myndirnar eru teknar í 
Tjarnarbíói á rúmlega 3ja ára tímabili og 
gefa þær áhorfendum ólíka upplifun af 

einstaklingnum annars vegar og túlkuninni 
hins vegar. Upplifunina má dýpka með 
nútímatækni þegar forvitnin hefur 
vinninginn og fæst þá ný vídd í hvert og eitt 
verk.

Gallerí Fold, Rauðarárstígur 
14, 105, Reykjavík

15:0017:00
Listamaður að störfum  
Þorgrímur Andri Einarsson
Þorgrímur Andri Einarsson vinnur að 
verkum sínum og spjallar við gesti. 
Þorgrímur Andri fæddist í Reykjavík 
árið 1980. Hann lærði og útskrifaðist frá 
Konunglega Tónlistarháskólanum í Haag 
árið 2010. Síðan þá hefur hann einbeitt sér í 
auknum mæli að myndlist og meðal annars 
lært hjá skoska myndlistarmanninum Ken 
Bushe. Markmið hans er að túlka landslagið 
og áhrif þess á hann eins og það kemur 
honum fyrir sjónir á þeim stað og þeirri 
stund sem hann er í því.

Gallerí Fold

15:0017:00
Alþýðulagabandið
Alþýðulagabandið er tríó sem á 
menningarnótt milli 15 og 17 spilar mjúkar 
ábreiður af mörgum fallegustu lögum 
íslandssögunnar eftir höfunda eins og 
Magnús Eiríksson, Kristján Kristjánsson, 
Megas og Gunnar Þórðarson.

Í garðinum framan við Egilsgötu 22, á móti 
Domus Medica

15:0022:00
Pétur Gautur Vinnustofa  
Galopin á Menningarnótt
Vinnustofa Péturs Gauts, sem er á horni 
Njálsgötu og Snorrabrautar, verður 
galopin á Menningarnótt frá kl. 15  22. 
Tónlistaratriði verða allan daginn og fram á 
nótt og auðvitað ný málverk á veggjum eftir 
húsráðandann. Allir velkomnir.

Njálsgata 86, 101, Reykjavík

15:00  15:20
Graduale og Geysir
Dömukórinn Graduale Nobili mun 
taka lagið á Menningarnótt fyrir framan 
verslunina Geysi á Skólavörðustíg 16. 
Kórinn samanstendur af 25 konum á 
aldrinum 1727 ára. Kórinn hefur ferðast 
og sungið um allan heim og vakti sérstaka 
athygli þegar hann söng inn á plötuna 
Biophilia með Björk Guðmundsdóttur. Á 
Menningarnótt mun kórinn meðal annars 
syngja nýleg verk eftir íslensk tónskáld, 
gamlar perlur ásamt nokkrum vel þekktum 
karlakórsslagörum. Stjórnandi kórsins er 
Árni Heiðar Karlsson sem nýlega hlaut 
Grímuverðlaun fyrir tónlist ársins í Njálu 
sýningu Borgarleikhússins.

Geysir, Skólavörðustígur 16

15:0016:00
Kjarval  sýningarstjóraspjall
Ólöf Kristín Sigurðardóttir, safnstjóri 
Listasafns Reykjavíkur og sýningarstjóri 
sýningarinnar, annast leiðsögn um 
yfirstandandi sýningu á verkum Kjarvals. 
Sýningin hefur hlotið verðskuldaða 
athygli og þar má sjá mörg af lykilverkum 
listamannsins, bæði verk sem margir þekkja 
en einnig verk sem sjaldan hafa komið 
fyrir sjónir almennings. Nú gefst einstakt 
tækifæri á að kynnast verkum Kjarvals, 
hugmyndum hans, vinnuaðferðum og 
áhrifum. 

Listasafn Reykjavíkur - Kjarvalsstaðir, 
Flókagata 24, 105, Reykjavík

15:0017:00
Túlkun eftir Geirix
Geirix hefur síðustu ár starfað sem 
fréttaljósmyndari hjá Pressphotos á 
Íslandi, ásamt því að mynda fyrir Reuters 
og Corbis hérlendis. Samhliða því rekur 
hann ljósmyndastofuna Photographer.is í 
samstarfi við aðra ljósmyndara, auk þess að 
taka auglýsingamyndir og sleppa listrænu 
hliðinni lausri öðru hvoru. 
Hann hefur tekið þátt í fjölmörgum 
hópsýningum og haldið þrjár einkasýningar, 
en þessi mun verða sú fjórða. Hver mynd 
á sýningunni sýnir einstakling sem tengist 
listum, í túlkun sinni á verki. Myndirnar 
eru teknar í Tjarnarbíói á rúmlega 3ja ára 
tímabili og gefa þær áhorfendum ólíka 
upplifun af einstaklingnum annars vegar 
og túlkuninni hins vegar. Upplifunina má 
dýpka með nútímatækni þegar forvitnin 
hefur vinninginn og fæst þá ný vídd í hvert 
og eitt verk.

Gallerí Fold

15:30  16:30
Hólmfríður í Kaolin
Hólmfríður Vídalín Arngrímsdóttir 
keramiker mun leika sér að leirnum á 
rennibekknum og sýna handbragðið sitt. 
Hólmfríður er ein af níu konum sem reka 
Kaolin Keramik Gallerí á Skólavörðustíg. 
Hún lærði leirlist í Århus Kunstakademi 
í Danmörku en býr nú á Ólafsfirði og er 
með vinnustofuna sína þar. Hún kemur 
til Reykjavíkur einu sinni í mánuði, viku í 

senn til að sinna galleríinu. Hólmfríður gerir 
einstök stórbrotin verk sem oft virðast tekin 
beint úr íslenskri náttúru. Hún hefur tekið 
þátt í samsýningum og haldið einkasýningar 
bæði heima og erlendis.

Kaolin Keramik Gallerí

16:0017:00
Tösku og hanskabúðin
Hljómsveitn Foreign Land mun spila í 
Tösku og hanskabúðinni, við Hlemm kl. 16 
á Menningarnótt
Léttar veitingar í boði  Hlökkum til að sjá 
ykkur.

Tösku- og hanskabúðin, Laugavegi 103, kl. 16

16:0017:00
Spjallað við listamann  Geirix
Ljósmyndarinn Geirix ræðir við gesti um 
sýningu sína sem stendur yfir í Gallerí Fold. 
Sýningin ber nafnið Túlkun. Hver mynd á 
sýningunni sýnir einstakling sem tengist 
listum, í túlkun sinni á verki. Myndirnar 
eru teknar í Tjarnarbíói á rúmlega 3ja ára 
tímabili og gefa þær áhorfendum ólíka 
upplifun af einstaklingnum annars vegar 
og túlkuninni hins vegar. Upplifunina má 
dýpka með nútímatækni þegar forvitnin 
hefur vinninginn og fæst þá ný vídd í hvert 
og eitt verk.

Gallerí Fold

17:0018:00
Auður Inga í Kaolin
Auður Inga keramiker sýnir aðferðir sínar 
á rennibekknum. Auður Inga er ein þeirra 
níu kvenna sem saman reka Kaolin Keramik 
Gallerí á Skólavörðustíg. Hún er menntuð 
frá Glasgow School of Art og hefur tekið 
þátt í sýningum bæði erlendis og hér heima. 
Aðal efniviður Auðar Ingu er leir og vinnur 
hún jöfnum höndum að skúlptúrum og 
nytjalist.

Kaolin Keramik Gallerí, Skólavörðustíg

17:0018:00
Kjarvalar  listamannaspjall
Myndlistarmaðurinn Stefán Jónsson segir 
frá verkum sínum „Kjarvalar“, sem nú eru 
sýnd í forsal Kjarvalsstaða. Kjarvalar er 
röð höggmynda en hver og ein mynd á sér 
upphafspunkt í einhverju landslagsverka 
Kjarvals. Sýning Stefáns er hluti af 
viðburðardagskránni „Eilíf endurkoma: 
Kinkað kolli til Kjarvals“ en dagskráin 
tengist sýningunni „Jóhannes S. Kjarval: 
Hugur og heimur“. Kl. 17:00.

Listasafn Reykjavíkur - Kjarvalsstaðir

17:30  18:30
Þórdís í Kaolin
Þórdís Baldursdóttir keramiker sýnir 
aðferðina við að steypa listmuni sína og 
útskýrir ferlið við vinnslu þeirra.  
Þórdís er ein af þeim níu konum sem 
saman reka Kaolin Keramik Gallerí 
á Skólavörðustíg. Hún lærði leirlist 
við Háskólann í Cumbria í Bretlandi, 
hefur haldið einkasýningar og tekið 
þátt í samsýningum bæði heima og 
erlendis. Þórdís er einnig starfandi 
hjúkrunarfræðingur og hefur hún nýtt 
þekkingu sína á því sviði til að hanna 
borðbúnað og nytjalist úr leir og postulíni 
sem hentar þeim sem erfitt eiga með 
fínhreyfingar. Verk hennar hafa sterka 
tilvísun í íslenska náttúru eins og sýnilegt er 
bæði í lit og formi þeirra.

Kaolin Keramik Gallerí, Skólavörðustíg

18:0019:00
Guðrún í Kaolin
Guðrún situr fyrir svörum um list sína. Hún 
er ein af þeim níu konum sem saman reka 
Kaolin Keramik Gallerí á Skólavörðustíg. 
Guðrún nam leirlist í Bandaríkjunum og 
starfaði að henni þar um árabil þar til hún 
fluttist heim til Íslands árið 2005. Hún hefur 
sýnt verk sín víða um Bandaríkin og hér á 
landi hefur hún sýnt á Ísafirði, Akureyri og á 
söfnum og galleríum á höfuðborgarsvæðinu. 
Guðrún leggur áherslu á Skúlptúr og 
sérstaka glerjunga eins og sjá má í verkum 
hennar. Guðrún mun svara spurningum 
um list sína. Gestir eru hvattir til að spyrja 
um hvað sem þá langar að vita um verkin 
hennar, sögu, innblástur, aðferðir, efnivið 
og hvað annað sem upp í hugann kemur og 
varðar hennar list.

Kaolin Keramik Gallerí, Skólavörðustíg

18:00  20:30
Örleiðsögn um Kjarval
Starfsfólk Fræðsludeildar Listasafns 
Reykjavíkur velur verk á sýningunni 
„Jóhannes S. Kjarval: Hugur og heimur“ 
þar sem gott tækifæri gefst til að kynnast 
mörgum lykilverkum frá ferli listamannsins. 
Örleiðsögn verður á hálftíma fresti 
frá kl. 18:0020:30, opið verður á Kaffi 
Flóru og Kjarvalsstaðir loka kl. 21:00 á 
menningarnótt.

Listasafn Reykjavíkur - Kjarvalsstaðir

19:0021:00
Dagslokafagnaður
Síðasti dagskrárliðurinn í Kaolin. Góður 
dagur að kveldi komin. Allir glaðir, 
brosandi og í góðu skapi. Flugeldasýning 
Menningarnætur handan við hornið. Er þá 
ekki upplagt að fagna? Dyr okkar standa 
opnar, léttar veitingar og spjall allt þar til 
dyrnar lokast og kvöldið tekur enda.

Kaolin Keramik Gallerí

19:0021:00
Skarkali tríó leikur djass
Tónlist Skarkala er ekki endilega eins 
fyrirferðarmikil og heiti sveitarinnar 
gefur til kynna, þar gætir ýmissa grasa 
í angurværum laglínum, glaðlegum 
hljómagangi og örvandi takti. Félagar 
í Skarkala tríó eru allir útskrifaðir frá 
Tónlistarskóla FÍH og gáfu þeir nýverið út 
sína fyrstu plötu. Tríóið skipa: Ingi Bjarni 
Skúlason á píanó, Valdimar Olgeirsson á 
bassa og Óskar Kjartansson á trommur. Á 
Kaffi Flóru er boðið upp á léttar veitingar 
sem njóta má undir tónlistinni. Kl. 19:00
20:00.

Kjarvalsstaðir

 vISTVÆNAR VÖRUR  
Í HEILSUHÚSINU

hUGSAÐU
UM UMHVERFIÐ

Leggðu þitt af mörkum!

Ecoffee
Umhverfisvænu bollarnir eru framleiddir 
úr lífrænum bamboo trefjum. Bollarnir 
eru BPA fríir og innihalda ekkert 
plastefni.

Flottir léttir bollar sem er frábært að 
taka með sér hvert sem er, hentar bæði 
fyrir heita og kalda drykki. Margir litir í 
boði, finndu þinn lit! 

Baggu pokar
Baggu pokarnir eru þægilegir, flottir, litaglaðir 
og ótrúlega plássgóðir. Það er næstum hægt 
að fylla þá endalaust af vörum. Margir litir og 
fjölbreytt mynstur.

Sparaðu plastið og náðu þér Baggu poka í 
næstu verslun eða netverslun Heilsuhússins.

Bandaríkjunum. Þar verður meðal annars 
hægt að taka þátt í getraun þar sem 
vinningurinn er boð á kosningavöku 
sendiráðsins í Nóvember, smakka 
alvöru Amerískar Brownies, kjósa sinn 
frambjóðenda í kosningaeftirlíkingu, fá sér 
kaffibolla, hlusta á lifandi tónlist og margt 
fleira. Tónlistin verður í höndum Helgu 
Magnúsdóttur söngkonu, Steinars M. 
Kristinssonar trompetleikara og Helga Más 
Hannessonar. Gakktu í bæinn, við hlökkum 
til að sjá þig.

Sendiráð Bandaríkjanna , Laufásvegur 21, 
101 Reykjavík

14:0015:00
Knús í boði
Í ár er 8. árið sem að Hlutverkasetur býður 
gestum og gangandi upp á ókeypis faðmlag 
eða knús. Þessu uppátæki okkar hefur verið 
tekið vel og viljum við hvetja alla sem eiga 
leið hjá að næla sér í eitt knús já eða tvö. Í 
boði er að fá stutt knús, langt knús, knús 
fyrir einn og stundum tvo og þegar vel 
liggur á þá dettum við jafnvel í hópknús. 
Nældu þér í eitt knús, það bætir, hressir og 
kætir.

Fyrir framan Laugaveg 25, 101 Reykjavík

14:0017:00
Harmonikkutónlist  ilmandi 
kakó og kleinur í boði 
Atlantsolíu
Atlantsolía & Félag harmonikuunnenda í 
Reykjavík bjóða til skemmtunar þar sem 
í boði verður harmonikutónlist af ýmsu 
tagi. Frábærir spilarar og hver veit nema að 
stiginn verði dans. Að auki ókeypis ilmandi 

kaffi, kakó og nýbakaðar kleinur.

Skólavörðustígur 19 - við hlið 
Handprjónasambands Íslands

14:0015:00
Opnun á uppboðssýningu 
Haraldar Bilson
Haraldur Bilson opnar sýningu á nýjum 
málverkum. Ekki er um hefðbundna 
málverkasýningu að ræða þar sem öll verkin 
eru boðin upp á vefnum uppboð.is og lýkur 
uppboðinu í lok sýningarinnar. Haraldur 
hélt sína fyrstu sýningu árið 1969 og hefur 
síðan þá sýnt um heim allan.

Gallerí Fold, Rauðarárstígur 
14, 105, Reykjavík

14:30  15:30
Kolbrún í Kaolin
Kolbrún S. Kjarval keramiker mun sýna 
rennsluaðferðir og leika af fingrum fram er 
hún töfrar fram staup af ýmsum stærðum og 
gerðum á rennibekknum. Kolbrún er ein níu 
kvenna sem reka Kaolin Keramik Gallerí. 
Hún lærði bæði í Danmörku og Bretlandi og 
notar aðallega leir í listsköpun sinni. Hún 
hefur tekið þátt í mörgum sýningum og 
verið með einkasýningar bæði hérlendis og 
erlendis. Verk Kolbrúnar einkennast af leik, 
gleði og nytsemi. Oft má finna skírskotun í 
náttúruna, fuglalíf og mannlegar tilfinningar 
í verkum hennar.

15:0016:00
Inga Elín í Kaolin
Inga Elín situr fyrir svörum. Hún er ein af 
þeim níu konum sem saman reka Kaolin 

Ævintýralegt útsýni á Kopar

Kopar Restaurant er staðsettur í bláu 
verbúðunum við gömlu höfnina í 

Reykjavík. 

Kopar sérhæfir sig í sjávarréttum og 
skelfisk en býður einnig uppá úrval af 
kjöt og grænmetisrétta. Útsýnið sem 
gestir Kopars njóta er ævintýri líkast. 
Það er sama hvernig veðrar úti maður 
hreinlega dáleiðist af sjónum og að 
fylgjast með bátunum koma og fara úr 
landi.

Það er líka einstök upplifun að sjá 
flugeldum skotið upp fyrir utan  á 
menningarnótt. 

“Við leggjum mikið upp úr góðri 
stemmningu á menningarnótt, fáum 
til okkar söngvara sem skemmta 
fyrir gestum ásamt því að vera með 
tilboð af frábærum menningarnætur 
seðli sem Ylfa matreiðslumeistari og 
landsliðskokkur útbýr ásamt hennar 

teymi á Kopar. Okkur hlakkar til að 
halda uppá kvöldið og tökum vel á móti 
þér og þínum,” segir Ásta Guðrún á 
Kopar.

Bókanir eru í síma 5672700 
info@koparrestaurant.is



MIÐBORGARPÓSTURINN8

  Gestir Menningarnætur eru hvattir til að skilja bílinn eftir 
              heima eða við stærri bílastæði utan miðbæjarins
og nýta sér ókeypis ferðir með Strætó. Strætó mun aka frá
Kirkjusandi í gegnum Borgartún og stoppar á Skólavörðuholti.
 Því geta ökumenn lagt bílum sínum í stæðum á þessari leið
og tekið strætó. Afar skynsamlegt er að leggja bílnum þar sem
eru stór og rúmgóð stæði, svo sem við skóla, 
                stóra vinnustaði eða íþróttamannvirki.

        Nánari upplýsingar um akstur Strætó á Menningarnótt færðu á strætó.is
Þar eru t.d. kort, afstöðumyndir sem sýna hvar vögnum verður lagt og eftir hvaða akstursleiðum Strætó ekur úr miðbænum.

Á Menningarnótt verður miðbærinn lokaður fyrir umferð og því verður akstursleiðum Strætó breytt. 
Strætó mun aka allan daginn og um kvöldið að og frá Hlemmi og BSÍ. Allir strætisvagnar sem aka 
venjulega um miðbæinn munu stöðva framan við BSÍ, á Gömlu Hringbrautinni.

Hefðbundið leiðaker� Strætó verður gert óvirkt kl. 22:30 á Menningarnótt. Þá verður öll áhersla 
lögð á að �ytja gesti heim úr miðbænum og verða allir strætisvagnar settir í það verkefni. Síðustu 
ferðir verða eknar frá BSÍ og Hlemmi að lokinni �ugeldasýningu kl. 01:00.

Leiðaker� 
           höfuðborgarsvæðisins 
  óvirkt eftir kl. 22:30

Akstur hefst upp úr kl. 7:30 

frítt í

20

á höfuðborgarsvæðinu

Gamla höfnin
11:0022:00
BLPLST
Gagnvirk popup verk og 
hljóðinnsetning þar sem ánægjan 
sem fæst út úr því að sprengja 
bóluplast er skoðuð. 
Þessi viðburður, sem snýst um 
skynjun, mun reyna á þörf okkar 
til að snerta, og hljóð og birting 
verksins mun spila þar inn í. 
Viðburðurinn / sýningin mun fara 
fram á menningarnótt í gámi við 
gömlu höfnina í Reykjavík, sem hluti 
af Travelling Embassy of Rockall. 
Sýningin er eftir Ninu Knudsen sem 
er hönnuður og hugmyndasmiður 
og verður unnin í samvinnu við 
hljóðlistamanninn James Pearce.
Í gámi við gömlu höfnina í Reykjavík, 
Vesturbugt við Mýrargötu

12:0022:00
Askur Yggdrasils: 
Völundarhús
Ef gengið er niður að Granda má þar finna 
undarlegt mannvirki úr við sem virðist rísa 
upp úr steinlagðri jörðinni, við hliðina á 
ferðasendiráði Rockall. 
Einn fullorðinn (eða barn + fullorðinn) 
fær aðgang á 2ja mínútna fresti inn í 
völundarhús Asks Yggdrasils, þar sem 
má finna undarleg en heillandi rými, 
sem eru lauslega byggð á norrænni 
goðafræði. Uppákomur munu eiga sér 
stað og karakterar munu birtast í gegnum 
daginn, svo það er þess virði að taka sér 
tíma í að skoða (eða villast!) eða koma 
nokkrum sinnum. Völundarhúsið opnar 
á Menningarnótt, en stefnir á að vera opið 
fram í september, og mun þróast með 
tímanum. Völundarhúsið er hannað af 
íslensk / breska viðburða og listahópnum 
Huldufugl, sem blandar saman leiklist og 
tækni til að skapa lifandi og gagnvirka 
viðburði.  huldufugl.is

Mýrargata, Vesturbugt, Grandi

13:00  17:00
Menningarnótt - Manifesto
 Lista og handverksmenn sýna verkin sín á 
svæðinu og á sínum vinnustofum  Grýtan 
verður sýningarsalur!  Verið með! Við 
verðum með smiðjur á svæðinu þar sem 
þið getið látið reyna á hin ýmsu listform!  
Markaður! Komið og kíkjið á listmarkaðinn 
okkar, hlustið á rólega tóna og fáið ykkur 
kaffisopa! Frá kl. 17:00  23:00  Lifandi 
tónlist! Verið hjá okkur í Grýtunni fram á 

kvöld og njótið lifandi tónlistar þar sem 
það er eitthvað fyrir alla!  Innsetningar! Við 
setjum upp innsetningar og fleiri viðburði 
í samstarfi við alþjóðlega listamenn sem 
verða á svæðinu!  Það verður boðið upp á 
ýmis atriði, meira en tónlist. Endilega komið 
og njótið t.d. ljóðalesturs á milli klikkaðra 
tónleika!

Grýta - Keilugrandi 1

Lifandi tónlist og bryggjuball!
Lifandi tónlist, bryggjuball, ljúfar veitingar 
og frábært útsýni yfir flugeldasýninguna á 
kaffihúsinu Víkinni á Menningarnótt! 
12.0012.30 Ylfa Marín 16.0016.30 Alan 
Thomas Jones 18.0018.30 Heiðrik 19.00
19.30 Silkikettirnir 22.0023.00 Bryggjuball!

Víkin kaffihús á Sjóminjasafninu

KÍTÓN stórtónleikar á 
Bryggjunni Brugghúsi
KÍTÓN stórtónleikar á Menningarnótt 
KÍTÓN, Konur í tónlist, stendur 
fyrir tónleikum á Menningarnótt á 
Bryggjunni Brugghús. Eingöngu íslenskar 
tónlistarkonur munu stíga á svið og 
sýna þverskurðinn af starfi íslenskra 
tónlistarkvenna í dag. Viðburðurinn hefst 
með miðdegisverði í hádeginu á Bryggjunni, 
og tónleikar hefjast svo stuttu seinna, eða kl. 
14.00, og standa fram eftir kvöldi.

Bryggjan Brugghús, Grandagarður 
8, 101, Reykjavík

12:30  22:30
Verbúðalíf  menning og 
minning
Fjölmargir Íslendingar kynntust verbúðalífi 
og verbúðaflakki um og upp úr miðri 
síðustu öld. Peningalyktin barst úr 
sjávarplássunum og þangað streymdi unga 
fólkið, laust og liðugt, í von um skjótan 
gróða. Sumir sáu í fiskvinnslunni tækifæri 
til að afla á sumarvertíðinni nægilegs fjár 
til skólans næsta vetur, en aðrir þraukuðu 
lengur og unnu jafnt sumarvertíðir sem 
vetrarvertíðir og færðu sig jafnvel milli 
plássa, frá Eyjum á Eskifjörð og frá 
Grindavík á Suðureyri. Allt í senn í von um 
meiri vinnu, meiri pening og meira fjör. 
Á sýningunni er verbúðalífi þessa tíma 
gerð skil með myndum og texta og með 
hálftíma langri kvikmynd og jafnlöngum 
útvarpsþætti sem verða endurtekin á 
hálftíma fresti á heila og hálfa tímanum.

Hús sjávarklasans, Grandagarður 
16, 101, Reykjavík

12:30  14:30
Opið hús í 
Ljósmyndaskólanum 
á Menningarnótt. 
Stúdiómyndataka kl.14 og 16
Gestum er boðið að koma og kynnast 
skólanum og starfsemi hans og ýmsum 
möguleikum skapandi ljósmyndunar frá 
kl. 13.0020.00. Fjölmargt verður í boði í 
húsnæði skólans þennan dag. Hægt verður 
að fylgjast með vinnu í myrkraherbergi 
og myndatöku í studíói, að taka myndir 
af sér og sínum í “Photo Booth” og fá þær 
prentaðar út gegn vægu gjaldi. Nemendur 
og starfsfólk aðstoða við það. 
Einnig verður sett upp ljósmyndasýning 
í til kynningar á nýju vefgalleríi á vegum 
skólans. Þar verður hægt að kaupa 
ljósmyndaverk af ýmsum stærðum og 
gerðum eftir kennara og nemendur skólans. 
Ýmis verk verða til sölu á staðnum og 
listamannaspjall. Nemendur og starfsfólk 
skólans eru á vappi, spjalla við gesti og svara 
fyrirspurnum. Allir eru velkomnir. Kl. 14 og 
16 geta gestir fylgst með stúdíómyndatöku.

Hólmaslóð 6, 101, Reykjavík

13.0020.00
Opið hús í 
Ljósmyndaskólanum á 
Menningarnótt
Hægt verður að fylgjast með vinnu í 
myrkraherbergi og myndatöku í studíói, að 
taka myndir af sér og sínum í “Photo Booth” 
og fá þær prentaðar út gegn vægu gjaldi. 
Nemendur og starfsfólk aðstoða við það. 
Einnig verður sett upp ljósmyndasýning 
í til kynningar á vefgalleríi sem selur 
ljósmyndaverk eftir kennara og nemendur 
skólans. Ýmis verk verða til sölu á staðnum. 
Einnig verður boðið upp á listamannaspjall. 
Nemendur og starfsfólk skólans eru á vappi, 
spjalla við gesti og svara fyrirspurnum. 
Dagskrá: 14.00 Hægt að fylgjast með 
myndatöku í studíói. 15.00 Hægt að fylgjast 
með filmustækkun og annarri vinnu í 
myrkraherbergi. 16.00 Hægt að fylgjast 
með myndatöku í studíói. 17.00 Hægt að 
fylgjast með filmustækkun og annarri vinnu 
í myrkraherbergi. 18.00 Listamannaspjall.

Hólmaslóð 6, 101 Reykjavík

Öldur/Waves  Hulda Hlín
Málverkasýning Huldu Hlínar. Verkin á 
sýningu Huldu Hlínar á Sjóminjasafninu 
einkennast af flæði, öldugangi og hreyfingu 
 rétt eins og hið víðfeðma haf. Sökktu þér 
sjónrænt í saltan mar og upplifðu málverkin. 
Hulda Hlín lærði málaralist í Listaakademíu 
Ítalíu í Flórens, Feneyjum, Bologna og Róm 
og útskrifaðist þaðan með hæstu einkunn og 

láði. Hún ólst upp í París, Kaupamannahöfn 
og Reykjavik. Hulda Hlín hefur haldið 
einka og samsýningar hérlendis og erlendis. 
www.huldahlin.com.  
Opið frá kl. 10  22 á Menningarnótt. 
Hulda Hlín áritar listaverkaprent kl. 17 á 
Sjóminjasafni. Sýningin stendur til 31. ágúst. 
www.huldahlin.com

Sjóminjasafnið, Grandagarður 
8, 101, Reykjavík

Safarí - fjölskylduleiðsögn
Leiðangur um listasafn þar sem alls konar 
dýr, plöntur og furður náttúrunnar verða á 
vegi okkar. Leiðsögn og könnunarleiðangur 
fyrir alla fjölskylduna í tengslum við 
sýninguna „RÍKI  flóra, fána, fabúla“ 
í Hafnarhúsinu. Á sýningunni eru ótal 
spennandi verk eftir ólíka listamenn sem 
hafa fundið innblástur í lífríkinu. Við setjum 
okkur í þeirra spor og höldum af stað í 
safarí! Kl. 13:00 og 15:00.

Listasafn Reykjavíkur - Hafnarhús, 
Tryggvagata 17, 101, Reykjavík

Síbreytileg
Hönnuðurnir Steinunn Sigurðardóttir og 
Laufey Jónsdóttir verða með dáleiðandi 
innsetningu utandyra á Grandagarði 17. Í 
gegnum tíðina hefur verbúð nr. 17 skotið 
skjóli yfir margskonar sjávartengdan iðnað 
m.a. netasmiðju. En í dag hýsir hún verslun 
og vinnustofa fatamerkisins STEiNUNN. 
Innsetningin sækir innblástur sinn í sögu 
verbúðarinnar, veðrið og hafið sem umlykur 
svæðið. Frekari upplýsingar um hönnuði má 
finna á vefsíðum þeirra, www.steinunn.com 
og www.laufeyj.com.

STEINUNN, Grandagarður 
17, 101, Reykjavík

13:0015:00
Bátasmiðja
Starfsfólk Sjóminjasafnins setur upp flotta 
bátasmiðju á pallinum við vesturhlið 
hússins. Allir velkomnir að setja saman sinn 
eigin bát en allt hráefni verður til staðar og 
aðeins þarf að leyfa sköpunarkraftinum að 
blómstra! 
Börn eru á ábyrgð forráðarmanna en 
starfsfólk safnsins verður þeim innan 
handar. Við mælum einnig með heimsókn 
inn á safnið og um borð í varðskipið Óðinn.

Sjóminjasafnið í Reykjavík

Einnig mikið úrval  af íslensku handverkti.

Allt árið erum við að fá mikið 
úrval af fallegum gjafavörum.

Laugavegi 8 - Sími 552 2412

Litla Jólabúðin
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Dagskráin er svo eftirfarandi:

12:00  Neil Holyoak
13:00  Kröstpönkbandið Þegiðu
14:00  Alchemia 
15:00  KVÖL
16:00  Dauðyflin
17:00  Captain Syrup
18:00 MaciejFortunaSłowiański (Pólland)
19:00 Foreign Land

Frítt kaffi á könnunni og stútfull búð af 
tónlist!

Vertu með á Menningarnótt.

13:0015:30
MINDFUCKNESS leikhúsjóga
MINDFUCKNESS leikhúsjóga skoðar 
ferðalag núvitundar frá Indlandi til 
Vesturlanda. Úr hringiðu Menningarnætur 
hverfa gestir inn í heim Indlands og 
núvitundar. Eða hvað? Hrefna Lind 
Lárusdóttir, sviðslistakona og jógakennari, 
leiðir tímann og tónlistarmaðurinn 
Futuregrapher spilar undir. Leikhúsjógað 
fer fram í Sólum jóga og heilsusetri, 
að Fiskislóð 5355, þann 20. ágúst kl. 
13 og kl. 15:30. Skráning á www.solir.
is. Leikhúsjógað er í senn jógatími, 
skoðunarferð um jógalífstílinn og 
sviðsflutningur. Höfundur og flytjandi: 
Hrefna Lind Lárusdóttir Listrænn 
framleiðandi og sviðssetning: Hallfríður 
Þóra Tryggvadóttir Sviðssetning: Bergdís 
Júlía Jóhannsdóttir Tónlist: Árni Grétar 
(Futuregrapher) Búningar og sviðsmynd: 
Hallveig Kristín Eiríksdóttir

Sólir, Fiskislóð 53, 101, Reykjavík

13:3016:30
Ungversk upplifun fyrir alla 
fjölskylduna
Frá 13:3016:30  hinar ýmsu vinnustofur 
fyrir börn og fjölskyldur þeirra. Ungverskar 
föndur smiðjur með m.a. ull, leður, efni, 
pappír ofl. Allt efni og aðstoð er í boði á 
staðnum. Skemmtileg upplifun fyrir alla 
fjölskylduna

Harpa, Austurbakki 2, 101, Reykjavík

Sendiráð Rockall
Sendiráð Rockall hefur nú í sumar haldið 
úti opnum smiðjum og staðið fyrir röð 
viðburða í aðsetri sínu við gömlu höfnina. 
Þar veltum við fyrir okkur hvernig mætti 
byggja og þróa samfélag ef við hefðum 
tækifæri til þess að skipuleggja það frá 
grunni. Hvernig væru byggingarnar og 
íbúðargerðir? Hvernig væri stjórnkerfið? 
Hvers konar orkugjafa myndum við nýta? 
Hvað myndum við gera við ruslið okkar? 
Væri eitthvað til sem héti rusl? 
Á Menningarnótt býður Sendiráð Rockall 
ungum sem öldnum að þróa, hanna 
og formgera hugmyndir fyrir samfélag 
morgundagsins. Í smiðjunum vinnum við 
með fjölbreyttan efnivið sem fallið hefur frá 
fyrirtækum í nágrenninu og nýtum okkur 
þar með þá fjarsjóði sem oft geta leynst í 
nærumhverfi okkar. Smiðjurnar eru opnar 
frá kl. 14  20.

Við gömlu höfnina (á milli Sjóminja safnsins 
og hótel Marina), Á horni Hlésgötu og 
Rastargötu, 101,Reykjavík

Sagnaflóð: upplestur og 
tónleikar í Bókabúð Forlagsins
Bókabúð Forlagsins stendur fyrir 
viðburðinum Sagnaflóð milli kl. 14
17 á Menningarnótt þar sem tónlist og 
upplestrum verður tvinnað saman. Þar 
munu stíga á stokk framsækin ungskáld 
sem vakið hafa athygli með útgáfum hjá 
jaðarforlögunum Tunglinu og Partus Press. 
Áhersla verður lögð á ljóð, smásögur og 
örsögur. Upplesarar verða Ragnar Helgi 
Ólafsson, Björk Þorgrímsdóttir, Björn 
Halldórsson og Sigurbjörg Friðriksdóttir. 
Milli upplestra leika hljómsveitirnar Boogie 
Trouble og Teitur Magnússon fyrir gesti 
sem hafa eins vakið athygli fyrir smellna og 
kjarnyrta íslenska texta. Teitur Magnússon 
hefur undanfarin ár spilað sig inn í hjörtu 
landsmanna með þjóðlagaskotnu poppi 
sínu og diskósveitin Boogie Trouble hefur 
verið iðinn við að koma ólíklegustu rössum 
á dansgólfið.

Bókabúð Forlagsins, Fiskislóð 39

14:0021:00
BLEK / sýning / Úlfar Örn
Sýning á blekteikningum eftir 
myndlistarmanninn Úlfar Örn. Úlfar lærði 
grafíska hönnun og myndskreytingar í 
Reykjavík og Stokkhólmi. Hann hefur unnið 
við auglýsingagerð og myndskreytingar 
í áratugi en samhliða því alltaf unnið að 
list sinni, teiknað og málað. Úlfar hefur 
sérstaklega þjálfað teiknifærni sína og 
telur hana undirstöðu alls í vinnu sinni. 
Hann hefur lagt áherslu á módelteikningu, 
sérstaklega kvenlíkamann og hreyfingu. Á 
sýningu Úlfars að þessu sinni eru teikningar 
sem unnar eru í flæði með bleki og pensli. 
Myndinar eru unnar á Munken Pure pappír. 
Ólöf Arnalds og Skúli Sverrisson mæta kl. 18 
og flytja nokkur lög.

Úlfar Örn vinnustofa / atelier - Vesturgata 
53, 101 Reykjavík

14:0018:00
Foropnun kumiko Teahouse
Hæ Reykjavík! 
Vertu velkomin á foropnun á Kumiko 
Tehúsinu við Grandagarð þar sem boðið 
verður upp á Japanskt te og sælgæti. Fyrsta 
Tehús Íslands opnar í október. Við erum að 
leggja lokahönd á húsnæðið og viljum bjóða 
gestum að koma og laumast inn og prófa 
Japanskt svart og grænt te, sesam ostaköku 
með urly og smakka okkar gómsæta Matcha 
súkkulaði. Mata ne!

Kumiko Teahouse, Grandagarður 101, 101 
Reykjavik

14:1514:45
Eldheitir tangóar og Elektra 
Ensemble
Elektra Ensemble er glæsilegur 
tónlistarhópur skipaður fimm ungum 
framúrskarandi tónlistarkonum. 
Hópurinn var útnefndur Tónlistarhópur 
Reykjavíkurborgar 2009 og gekk í kjölfarið 
til samstarfs við Listasafn Reykjavíkur 
um tónleikaröð á Kjarvalsstöðum. Helsta 
verkefni Elektra Ensemble hefur verið 
tónleikaröð á Kjarvalsstöðum frá 2009 – 
2015 sem hlaut mikið lof gesta jafnt sem 
gagnrýnenda auk þess sem RÚV hefur 
margsinnis hljóðritað leik þeirra. Meðlimir 
hópsins eru Ástríður Alda Sigurðardóttir 
píanóleikari, Emilía Rós Sigfúsdóttir 
flautuleikari, Helga Björg Arnardóttir 
klarínettuleikari, Helga Þóra Björgvinsdóttir 
fiðluleikari og Margrét Árnadóttir 
sellóleikari.

Norðurljós, Hörpu, Austurbakka 2, 101 
Reykjavík

14:3016:00
Sigmenn við ljósahjúp Hörpu
Í Hörpu starfa sigmenn sem hanga mikið. 
Það er þó skiljanlegt því þetta eru mennirnir 
sem sjá um alla þá vinnu sem er í glerhjúp 
eða lofti Hörpu. Þeir þurfa því að klifra 
alla leið upp á topp til þess að komast 
á skrifstofuna sína, hvort sem það er 
innandyra eða utandyra. Á Menningarnótt 
ætla þeir að sýna gestum og gangandi listir 
sínar úr háloftum Hörpu. Horfið upp og 
njótið.

Hörpuhorn, Austurbakki 2, 101, Reykjavík

15:00 16:00
Ljóðað við Slippinn
Kaffislippur og Bókmenntaborgin Reykjavík 
taka höndum saman á Menningarnótt 
og bjóða upp á fjöruga orðlistaveislu 
við gömlu höfnina með sjö ungum 
skáldum. Hispursmeyjar alls kyns flytja 
og slamma ljóð en í forsvari fyrir hópinn 
er ljóðskáldið og rapparinn Vigdís Ósk 
Howser Harðardóttir. Auk hennar koma 
fram þau Ágústa Björnsdóttir, María Thelma 
Smáradóttir, Kristófer Páll Viðarsson, Ólöf 
Rún Benediktsdóttir, Solveig Pálsdóttir, 
Stefanía Pálsdóttir og Tinna Sverrisdóttir. 
Skáldin munu rappa, slamma og lesa ljóð en 
öll leggja þau áherslu á lifandi flutning.

Kaffislippur, Icelandair Hotel Reykjavík 
Marina, Mýrargata 14, 101, Reykjavík

15:0022:00
Texasblúshátíð á Grandagarði 
í kringum Menningarnótt
Hópur blúsara og blúsáhugamanna hélt 
sambærilega blúshátíð á sama stað og tíma 
síðastliðið sumar. Fjöldi fólks sótti hátíðina 
sem heppnaðist einkar vel og lífgaði mikið 
upp á Grandann á Menningarnótt. Fjöldi 
frábærra tónlistarmanna koma fram á 
hátíðinni í ár. Blúsband Jóns Ólafssonar, 
Strákarnir hans Sævars, Blúsþrjótarnir, 
Lame Dudes, Kveinstafir, Slippir og snauðir, 
Skúli mennski, Mike Pollock og Siggi 
Sig. Þrír dagar frá 18.19 og 20 águst nær 
hámarki á Menningarnótt

Grandagarður 9, 101, Reykjavík

15:0018:00
Myndskreyttir Melon hjálmar
Myndskreyttir hjálmar í Reiðhjóla
verzluninni Berlin á Menningarnótt 
2016. Mynd skreyttir Melón hjálmar er 
samstarfsverkefni Berlin, Melon Helmets, 
Slippfélagsins og fjögurra teiknara 
sem myndskreyta 12 reiðhjólahjálma. 
Teiknararnir Erla María Árnadóttir, Halla 
Sólveig Þorgeirsdóttir, Linda Ólafsdóttir 
og Lóa Hjálmtýsdóttir myndskreyta 
hjálmana sem munu verða boðnir upp á 
Menningarnótt. Hæstbjóðendur eignast 
einstakan listgrip og styrkja í leiðinni 
frábært málefni, en allur ágóði mun renna 
til Barnaheilla Save the children sem árlega 
stendur fyrir átakinu Hjólasöfnun þar sem 
almenningur gefur gömul barnareiðhjól sem 
eru gerð upp og gefin efnaminni börnum. 
Á staðnum verða fljótandi veitingar, hress 
lifandi tónlist og full búð af fallegum 
reiðhjólavörum. Komdu og njóttu dagsins 
með okkur.

Reiðhjólaverzlunin Berlin, Geirsgata 
5a, 101, Reykjavík

15:0016:00
Menningarnótt í Hörpu: Opið 
hús: Pétur og úlfurinn með 
Sinfóníuhljómsveit Íslands
Á Menningarnótt í Reykjavík býður 
Sinfóníuhljómsveit Íslands á tvenna 
tónleika. Ókeypis er á tónleikana og eru 
allir velkomnir á meðan húsrúm leyfir. Kl 
15:00 verður boðið upp á barnatónleika með 
ævintýrinu um Pétur og úlfinn.  
Miðar afhendir samdægus í miðasölu Hörpu

Harpa, Eldborg

HANSKADAGAR
Í  TELEFNI  MENNINGARNÆTUR

20%afsláttur af öllum hönskum í 3 daga
20-22 ágúst

Kaffi og konfekt 
á menningarnótt

Tösku-og hanskabúðin -  Laugavegi við Hlemm

18.-20. ágúst

Vinyll.is kemur í heimsókn og 
fræðir fólk um vinylpressur og svo 

verður lifandi tónlist allan daginn. 
www.vinyll.is

Þeir sem spila um daginn verða Neil 
Holyoak, Kröstpönkbandið Þegiðu sem 
komust í úrslit Músíktilraunanna í ár, 
Alchemia  sem spila gourmet melódískt 
tuddarokk, Kvöld  sem spila mjög 
fallegt drungalegt pönk, hin þekkta 
sveit Dauðyflin, Captain Syrup  sem eru 
þekktir fyrir rosalega sviðsframkomu 
 og svo pólska jazz sveitin Maciej 
FortunaSłowiański (sem kemur einnig 
fram á Reykjavík jazz festival). 

Lucky Records býður gestum og gangandi í veislu á Menningarnótt
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15:0015:30
Blikktromman
Blikktromman er mánaðarleg tónleikaröð 
sem fer fram í Kaldalóni í Hörpu. Boðið er 
upp á allt það besta í íslensku tónlistarlífi. 
Frábær hljómburður og smæð salarins 
skapa oft innilega stund og náið samband 
milli tónlistarfólks og tónleikagesta. Það 
er hægt að stóla á Blikktrommuna því hún 
slær aldrei úr takti. Kynnið ykkur viðburði 
hennar og verið kát.

Harpa

16:0020:00
Fléttum sama hið gamla og 
nýja í öllum regnboganslitum.
Fléttum saman gamalt og nýtt... með nýju 
og gömlu. Allir geta verið með, stórir sem 
smáir og ungir sem aldnir. Já, fléttum saman 
og höfum gaman! Mætum með gamalt 
eða nýtt og litskrúðugt tau, t.d gamla boli, 
dúka, lök eða annað sem má klippa eða rífa 
í lengjur og nota í fléttur! Gott væri að koma 
með tilbúnar lengjur. Ég verð með eitthvað 
efni á staðnum tilbúið til brúks.... Hlakka til 
að sjá ykkur... Hulda H. Sig.

Grandi - Gullborg - á bakvið Sjóminjasafnið

16:0019:00
Upplifðu Ós
Ós Pressan mun umbreyta venjulegum 
40 feta gámi í rými með glitrandi lýsingu, 
þægilegum stólum og teppum sem 
tekur hlýlega á móti öllum. Gámurinn, 
hversdagslegur en um leið áhugaverður, 
táknar bæði stöðugleika og sífellda 
hreyfingu. Líkt og ós breytist innihald 
gámsins þó gámurinn virðist samur. 
Rithöfundur frá Ós Pressunni stendur á 
fætur og hefur lestur við hljóðnemann. Eftir 
nokkrar mínútur rís annar rithöfundur á 
fætur og les. Lesturinn flæðir um gáminn 
þar til allir höfundar hafa lesið. Allir 
rithöfundarnir eru búsettir á Íslandi en eiga 
rætur sínar að rekja til mismunandi staða í 
heiminum. Hver rithöfundur er fulltrúi eins 
áningastaðar á ferðalagi gámsins eða ein á 
sem rennur í og úr ósnum.

The Travelling Embassy of Rockall, 
Norðurgarður 1, 101, Reykjavík

16:0016:30
Allt fyrir ostana!
„Allt fyrir ostana“ er söngvadagskrá 
sem flutt verður í Ostabúðinni Búrinu á 
Grandagarði á Menningarnótt. Dúettinn 
Sulta og Kex, Brynhildur Björnsdóttir 
söngkona og Sigríður Ásta Árnadóttir 
söngkona syngja um ost af mikilli innlifun 
enda er það staðfast vörumerki Búrsins að 

tengja saman ost og ást,. Fluttir verða ýmsir 
þekktir ostasöngvar sem kitla bragðlaukana. 
Dagskráin verður flutt utandyra ef þess 
er nokkur kostur til gleði fyrir gesti 
Menningarnætur á Grandagarði.

Búrið, Grandagarði 35

16:3017:00
Færeyska Døgg Nónsgjógv  
í Hörpu
Færeyska Døgg Nónsgjógv byrjaði söng
ferilinn fjögurra ára gömul, þegar hún 
söng í sjónvarpsþáttunum Likkulikkuleia. 
12 ára gömul, byrjaði Døgg að skrifa eigin 
lög og aðeins 17 ára söng hún sín eigin lög 
á styrktartónleikum í Norðurlandahúsinu 
í Færeyjum ásamt Eivør og Hanus G. 
Johansen. Í september 2013 gaf Døgg út tvö 
lög á iTunes, „Tú tók mína hond“ og „Tú ert 
hjá mær“. Í október 2015 kom fyrsta plata 
Daggar út, en á þeirri plötu eru tvö fyrstu 
lögin með. Lagið „Tú tók mína hond“ vann 
til FMA heiðursverðlauna árið 2014 sem lag 
ársins í pop/rokk geiranum.

Harpa, Kaldalón

17:0018:00
Töfranótt
Þegar barn og harðlokuð galdrabók mætast 
getur bara eitt gerst. Og þú veist hvað það 
er, ekki satt? Auðvitað veistu það. Töfrarnir 
sleppa út, andar fara á stjá og skemmta sér 
og öðrum. Sextán til tuttugu ára nemendur 
Óperuakademíu unga fólksins í Hörpu 
fara með áhorfendur í ferðalag inn í heima 
galdra og furðuvera. Nemendurnir, sem allir 
eru í söngnámi, hafa sótt sumarnámskeið 
Óperuakademíu unga fólksins í Hörpu 
undir leiðsögn Elsu Waage, Jóhanns Smára 
Sævarssonar og Antoniu Hevesi. Harpa 
Jónsdóttir annast stjórn Óperuakademíunnar 
og samsetningu sýningarinnar. Sýningin er 
afrakstur námskeiðsins. 
Námskeiðið er haldið í samstarfi við 
tónlistarhúsið Hörpu. Það er styrkt af 
tónlistarsjóðnum Ýli, Reykjavíkurborg 
og Tónlistarsjóði. Sýningin er styrkt af 
Menningarnótt og Smashbox snyrtivörum.

Tónlistarhúsið Harpa, Norðurljós

17:0019:00
Sýningaropnun
Ingibjörg yfirfærir í mynd og efni ljóðrænar 
hugmyndir um leitina að fegurð og 
sannleika. Þetta er fjórða einkasýning 
upprennandi listamanna sem opnar í 
sýningaröð Dsalarins á árinu. Hafnarhúsið 
er öllum opið gjaldfrjálst á menningarnótt.

Listasafn Reykjavíkur - Hafnarhús

17:0017:30
Söngur sírenunnar  
– Le chant de la siréne
Kvengerfing hafs og vatna hefur tekið á sig 
ýmsar myndir í gegn um tíðina. Hún birtist 
í vatnadísum eða Úndínum sem héldu til 
hyldjúpum tjörnum og dynjandi fossum. Ef 
vel var að gætt mátti heyra fagra söngrödd 
náttúruvættanna í gegn um vatnsniðinn. 
Hafmeyjur í ýmsum myndum má finna 
í ótal sögum frá ólíkum stöðum í gegn 
um tíðina. Bæði vatnadísir og kvenverur 
hafsins seiddu til sín karlmenn og drekktu 
í heimkynnum sínum. Hættur hafsins taka 
þannig á sig ýmsar myndir og í gegnum 
tíðina hafa af því spunnist sögur um 
dulmagn, erótík og dauða.

Sjóminjasafnið í Reykjavík

17:0017:30
Færeyski Jógvan Joensen  
í Hörpu
Færeyingurinn, Jógvan Joensen, skautst 
upp á stjörnuhimininn í dönsku X Factor 
keppninni 2015. Með framúrskarandi 
tónlistargáfum og öruggri tjáningu, vann 
Jógvan sig alla leið í úrslitin og endaði í 
öðru sæti meðal hundruða þáttakenda 
keppninnar. Síðan þá hefur Jógvan unnið 
áfram með tónlistina, en fyrir jólin 2015 gaf 
hann út stuttskífuna “Love That You Love”. 
Vinsælasta lag Jógvans er líklega lagið sem 
hann samdi í X Factor keppninni, en það 
heitir “Best Kept Secret”.

Harpa, Kaldalón

17:0017:45
Menningarnótt í Hörpu: 
Rússnesk veisla með 
Sinfóníuhljómsveit Íslands
Á Menningarnótt í Reykjavík býður 
Sinfóníuhljómsveit Íslands á tvenna 
tónleika. Ókeypis er á tónleikana og eru allir 
velkomnir á meðan húsrúm leyfir.  
Á seinni tónleikunum verður einnig 
leikin tónlist eftir rússneska meistara: 
forleikurinn að Rúslan og Lúdmílu eftir 
Glinka og fiðlukonsert Tsjajkovskíjs. Þar 
fer með einleikshlutverkið íslenskspænski 
fiðluleikarinn Páll Palomares, sem hefur 
unnið til verðlauna í fjölda alþjóðlegra 
keppna undanfarin misseri. Hann kom 
fram með hljómsveitinni eftir að hafa orðið 
hlutskarpastur í einleikarakeppni SÍ og 
LHÍ árið 2007 og í vetur gegnir hann stöðu 
leiðarar 2. fiðlu Sinfóníuhljómsveitar Íslands. 
Hljómsveitarstjóri er Bernharður Wilkinson. 
Miðar afhendir samdægus í miðasölu Hörpu

Harpa, Eldborg

17:3018:20
Hljómsveitin Milkywhale 
býður í hvalaskoðunarferð
Vísindamenn hafa fylgst með henni 
síðan árið 1992. Hún er ekki eins og aðrir 
hvalir. Hún á ekki vini eða fjölskyldu. 
Hún er ekki hluti af flokki og hefur aldrei 
átt elskhuga. Rödd hennar er ólík öllum 
öðrum hvölum, hún er einstök. Meðan aðrir 
af sömu tegund tjá sig á bilinu 1225hz, 
syngur hún á 52hz. Og það er vandamálið, 
engir aðrir hvalir heyra í henni. Söng 
hennar er ekki svarað. En nú er komið 
að því! Popphljómsveitin Milkywhale 
ásamt hvalaskoðunarfyrirtækinu 
Special Tours efnir til tónleika um borð í 
hvalaskoðunarskipinu Lilju þar sem ætlunin 
er að finna þennan einmana hval og svara 
kalli hans. Klæðið ykkur vel þar sem það 
getur orðið kalt úti á sjó. Lilja tekur 196 
manns. Gestum er hleypt um borð á meðan 
bátsrúm leyfir. Aðgangur ókeypis. Við 
bjóðum ykkur hjartanlega velkomin!

Reykjavíkurhöfn, Suðurbugtin - Special Tours 
- Báturinn Lilja leggur af stað klukkan17:30, 
Ægisgarður 13 (Suðurbugtin), 101, Reykjavík

17:3018:00
Færeyska Annika Hoydal í 
Hörpu
Í lok sjöunda áratugarins og á fyrri hluta 
þess áttunda naut færeyska hljómsveitin 
Harkaliðið gríðarlega mikilla vinsælda 
hérlendis. Íslendingar tóku ástfóstri við 
lagið «Ólavur Riddararós». Það er ennþá 
oft spilað í útvarpi. Geisladiskur með 
laginu hefur selst í hundraðatali hérlendis 
á þessari öld. Harkaliðið var órafmagnaður 
þjóðlagakvartett. Eitt helsta tromp hans 
var söngkonan Annika Hoydal. Hún 
hefur sterka, líflega, trausta og auðþekkta 
söngrödd sem setur kraftmikinn og 
heillandi svip á öll lög. «Endurljós» er 
nýjasta plata Anniku Hoydal. Íslendingar 
þekkja Anniku best sem traustan og líflegan 
forsöngvara Harkaliðsins. Á nýju plötunni 
er hún á svipuðum slóðum. Harpa, Kaldalón

Örleiðsagnir um Erró og Ríki
Starfsfólk Fræðsludeildar Listasafns 
Reykjavíkur velur verk á sýningunum 
„RÍKI  flóra, fána, fabúla“ og „Tilurð Errós 
19551964“. Á sýningunni Ríki eru ótal 
spennandi verk eftir ólíka listamenn sem 
hafa fundið innblástur í lífríkinu. Sýning 
Errós spannar mótunarár listamannsins 
sem er margslungið og glæsilegt tímabil í 
list hans. Örleiðsögn verður með reglulegu 
millibili frá kl. 18:0022:00, opið verður á Frú 
Laugu og Hafnarhúsið lokar kl. 23:00.

18:0018:30
Jazzkvartettinn Trafala heiðrar 
Monicu Zetterlund
Nýstofnaði jazzkvartettinn Trafala flytur 
perlur hinnar sænsku Monicu Zetterlund við 
íslenska texta Hannesar Blandon og Emilíu 
Baldursdóttur. Trafala áttu sína fyrstu 
framkomu á Jazzhátíð í Reykjavík um liðna 
helgi þar sem þau fluttu tónleika með sama 
efni. Nú á menningarnótt flytja þau valin lög 
úr því prógrami. Meðlimir Trafala eru: Sara 
Blandon (söngur), Sara Mjöll Magnúsdóttir 
(píanó), Ævar Örn Sigurðsson (kontrabassi) 
og Skúli Gíslason (trommur).

Hörpuhorn, Harpa

19:00 9:30
Silkikettirnir
Silkikettirnir er ársgamalt gæluverkefni 
tveggja vinkvenna. Þær fremja lágstemmt 
ljóðaslamm við kontrabassaundirleik. 
Lögin flytja hlustendum sögur af 
undarlegu háttarlagi manna og málefnum 
samfélagsins. Silkikettirnir hafa aðalega 
komið fram á spuna og ljóðaviðburðum 
ásamt því að gefa út eitt lag.

Víkin, Sjóminjasafnið í Reykjavíkur, 
Grandagarður 8

23:0023:15
Flugeldasýning 
Menningarnætur
Sem fyrr lýkur Menningarnótt með 
glæsilegri flugeldasýningu í boði Reykja
víkurborgar. Björgunarsveitirnar á Höfuð
borgarsvæðinu hafa veg og vanda af 
sýningunni þetta árið. Flugeldasýningunni 
verður skotið upp í miðbæ Reykjavíkur og 
er gestum Menningarnætur er bent á að 
koma sér fyrir á Arnarhóli og þar um kring 
til að sjá sem best.

Hafnarbakki Reykjavíkur

Kvosin
11:0021:00
Ferilbrot á Skörinni
Ný verk mósaiklistakonunnar Alice Olivia 
Clarke verða til sýnis á Skörinni, Aðalstræti 
10. Sýninguna prýða verk sem eru framhald 
og stundum endurvinnsla hugmynda úr 
öðrum verkum og innsetningum sem hún 
hefur unnið á 20 ára ferli. Borðin eru flest úr 
endurunnum efnum; afgangsflísum úr eldri 
verkum, og uppgerðum húsgögnum.

Fógetahúsið, Aðalstræti 10

11:0023:00
Pop Up Gallerí Yantra 
Paintings
Pop Up sýning á listakonseptinu 
YANTRA PAINTINGS í Austurstræti 12 
á Menningarnótt. Helga Sigurðardóttir 
og Viðar Aðalsteinsson eru hjónin á bak 
við YANTRA PAINTINGS : Nærandi list. 
Málverkin eru öll 100 x 100 sm. og unnin 
eftir innri íhugun og tengingu við eiginleika 
þeirra lita og táknsins sem málverkin 
prýða. Útfrá miðju hvers verks er listræn 
útfærsla á hinu ævaforna og heillavænlega 
Sri Yöntru tákni. Sri Yantran stendur fyrir 
fullkominn samhljóm þess helga karl og 
kvenlæga. Táknið er handteiknað og skorið 
út í skapalón. VERIÐ HJARTANLEGA 
VELKOMIN

Austurstræti 12 - 4. hæð

11:3014:30
Verbandsjugendorchester 
Hochrhein frá Þýzkalandi
Verbandsjugendorchester Hochrhein er 
þýsk blásarasveit skipuð 60 ungmennum 
á aldrinum 14  25 ára sem hafa verið 
valin úr um 120 héraðslúðrasveitum í 
suðurhluta Þýskalands til að taka þátt í 
þessu verkefni. Þau munu marsera um 
miðbæinn auk þess að spila á Ingólfstorgi og 
taka þátt í sýningunni “Grjótaþorp  Hjarta 
Reykjavíkur”. Gestir menningarnætur 
mega eiga von á að rekast á hljómsveitina 
á marseringu í Kvosinni og jafnframt á 
tónleikum í Hörpu í eftirmiðdaginn.

Kvosin - Grjótaþorp, Austurstræti 
4, 101, Reykjavík

12:0018:00
Menningarnótt í 
Landsbankanum
Landsbankinn hefur verið máttarstólpi 
Menningarnætur frá upphafi og býður að 
venju upp á glæsilega menningardagskrá í 
útibúi Landsbankans í Austurstræti. Boðið 
verður upp á fjölbreytta dagskrá fyrir alla 
fjölskylduna. Við vonumst til að sjá sem 
flesta í Landsbankanum á Menningarnótt. 
Kl. 11:45 Húsið opnað. 12:00 
Listaverkaganga með Aðalsteini Ingólfssyni 
listfræðingi (farið verður í göngur kl. 
12:00, 13:00 og 14:00). Kl. 15:00 Margrét 
Arnardóttir harmónikkuleikari. Kl. 
15:30 Karlakór Reykjavíkur. Kl. 16:00 
Leikhópurinn Lotta. Kl. 16:45 Júníus 
Meyvant. Kl.18:00 Húsinu lokað

Austurstræti 11

12:3023:30
KossinnGjörningur
Gjörningurinn fer fram við tjörnina í 
Reykjavík. Þátttakendur mynda sig sjálfir 
við að endurgera verkið kossinn sem er 
þekkt stytta frá Hollandi. Þátttakendur síðan 
dreifa myndunum á facebook “kossinn” og 
á Instragam.

Tjörnin Reykjavík

12:3013:00
Setning Menningarnætur
“GrjótaþorpHjarta Reykjavíkur” verður 
opnunarhátíð Menningarnætur. Setning 
Borgarstjórans Dags B. Eggertssonar, fer 
fram í “Álfasteinsgarði” Grjótaþorps, á 
milli Grjótagötu og Bröttugötu, kl 12:30, 
við lúðrablástur úrvals lúðrasveitar frá 
Þýskalandi, “Verbandsjugendorchester 
Hochrhein” undir stjórn Julian Gibbons. 
Í beinu framhaldi verður gengið eftir 
Mjóstræti, þar sem innsetning hljóðs 
og myndar birtast í nokkrum gluggum 
húsanna undir gjörningsheitinu, “Útvarp 
Reykjavík”. Stefnan er síðan tekin á 
veitingastaðinn Stofuna við Vesturgötu 3, 
þar sem umfangsmikil ljósmyndasýning 
Jónu Þorvaldsdóttur opnar formlega 
undir yfirskriftinni, “GrjótaþorpHjarta 
Reykjavíkur”.

Grjótaþorpið, Grjótagata 6, 101, Reykjavík

12:30  14:30
GRJÓTAÞORPHjarta 
Reykjavíkur/230 ára
“GrjótaþorpHjarta Reykjavíkur” verður 
opnunarhátíð Menningarnætur. Setning 
Borgarstjórans Dags B. Eggertssonar, fer 
fram í “Álfasteinsgarði” Grjótaþorps, 
á milli Grjótagötu og Bröttugötu, 
laugardaginn 20.ágúst kl 12:30, við leik 
úrvals blásarasveitar frá Þýskalandi, 
“Verbandsjugendorchester Hochrhein” 
undir stjórn Julian Gibbons. Í beinu 

framhaldi verður gengið eftir Mjóstræti, 
þar sem innsetning hljóðs og myndar 
birtast í nokkrum gluggum húsanna undir 
gjörningsheitinu, “Útvarp Reykjavík”. 
Umfangsmikil ljósmyndasýning Jónu 
Þorvaldsdóttur, GrjótaþorpHjarta 
Reykjavíkur, opnar á veitingastaðnum 
Stofunni að Vesturgötu 3. 

“Álfasteinsgarðurinn” á milli Grjótagötu og 
Bröttugötu í Grjótaþorpi

13:0018:00
KrásGötumatarhátíð
Þetta verður í fimmta skiptið sem KRÁS 
verður haldinn og eins og fyrr má gera 
ráð fyrir gómsætum götumat, hressandi 
drykkjum og almennri gleði. Á KRÁS 
sameinast kokkar frá allri veitingarflórunni 
og útbúa götumat, undir berum himni. Á 
KRÁS er hægt að setjast niður, fá sér vínglas 
og njóta matarins á staðnum eða taka með 
sér heim ef fólk vill það frekar.  
KRÁS er unnin í samvinnu við 
Reykjavíkuborg og er hluti af Torg í 
biðstöðu verkefni á vegum borgarinnar.

Fógetagarðurinn, Kirkjustræti, 101, Reykjavík

13:0022:00
Spilaðu lögin frá tímum 
Shakespeares
Píanó verður staðsett í tón og mynddeild 
Borgarbókasafnsins sem staðsett er á fimmtu 
hæðinni. Þar munu gestir geta blaðað í 
nótnaheftum sem liggja frammi með tónlist 
frá tímum Shakespeare. Með einföldum 
aðgerðum getur píanóið brugðið sér í allra 
kvikynda líki og þannig galdrað fram tónlist 
frá tímum skáldsins.

Borgarbókasafn Reykjavíkur, Grófinni, 
Tryggvagata 15, 101, Reykjavík

13:0022:00
„Heyrnartólatónleikar“ á 
bókasafninu
Tónlist frá tímum Shakespeare, og tónlist 
tengd leikverkum hans, sem gestir 
Borgarbókasafnsins í Grófinni geta hlustað 
á í heyrnartólum safnsins nokkrir í einu. 
Hlustaðu á tóninn frá tímum skáldsins óma 
í gegnum heyrnartólin.

Borgarbókasafn Reykjavíkur, Grófinni

13:0022:00
Ratleikur á öllum hæðum – 
Hvar er Shakespeare?
Í tilefni þess að 400 ár eru liðin frá fæðingu 
Shakespeares efnir Borgarbókasafnið til 
ratleiks á bókasafninu. Um allt bókasafn 
hefur verið komið stöfum sem þátttakendur 
þurfa að finna og raða saman í orð sem 
tengist persónum eða stöðum úr leikritum 
Shakespeare á einhvern hátt. Fyrir alla 
fjölskylduna.

Borgarbókasafn Reykjavíkur, Grófinni

13:0022:00
Klippiljóð/leikrit í anda 
Shakespeare
Gestir Borgarbókasafnsins eru velkomnir 
í safnið til að semja klippiljóð eða leikrit 
í anda William Shakespeare. Búðu til 
þitt eigið ljóð eða leikrit með orðum og 
setningum úr verkum Shakespeare. Fyrir 
alla fjölskylduna.

Borgarbókasafn Reykjavíkur, Grófinni
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13:0022:00
Sonnettusveigar á 
Borgarbókasafninu
Á Ljóðatorgi á 5. hæð verður hægt að skrifa 
sonnettur með fjaðurpenna og grípa til 
sonnetta Shakespeare í ljóðahillum safnsins. 
Í ljóðahillunum er að finna sonnettusafn 
Shakespeares ef gesti skildi vanta innblástur 
við sonnettuskrif.

Borgarbókasafn Reykjavíkur, Grófinni

13:0023:00
Samfelld augnablik
Samfelld augnablik er sýning á ljósmyndum 
eftir Maríu K Steinsson. Það er eðli 
ljósmyndamiðilsins að fanga augnablikið 
og frysta alla hreyfingu samstundis. Í 
verkum sínum leitast María við að fanga 
tíma og hreyfingu með því að nota langan 
lýsingartíma. Langur lýsingartími skapar 
annarskonar veruleika þar sem hreyfing 
verður þokukennd eða hverfur alveg. 
Myndirnar eru teknar í miðbæ Reykjavíkur 
við ýmis tilefni. Þær sýna mannlífið sem 
líður hjá og umbreytist í gegnsætt flæði sem 
býður uppá hugleiðingar um skammvinnt 
eðli tilverunnar og hvernig nærvera okkar 
hefur áhrif á allt í kringum okkur.

Iðnó, Vonarstræti 3, 101, Reykjavík

13:0018:00
Búningar og myndatökur
Á ljósmyndasafninu í Reykjavík býðst 
gestum að klæða sig uppí skemmtilega 
búninga úr geymslum Borgarleikhússins og 
stilla sér upp á mynd milli kl. 13.0018.00. 
Við hvetjum vini og fjölskyldur til að nota 
tækifærið og eignast af sér eftirminnilega 
mynd! 
Takið snjallsímana ykkar með og starfsfólk 
okkar mun smella af! Á safninu stendur nú 
yfir sýningin “Hverfandi menning – Djúpið” 
eftir Þorvald Örn Kristmundsson. Sýningin 
fjallar um menningu og samfélag bænda í 
Ísafjarðardjúpi og gefur innsýn inn í hina 
forna bændamenningu sem þar ríkir og er 
hverfandi og breytingar á samfélaginu þar. Í 
skotinu opnar á Menningarnótt sýning eftir 
Beate Körner “Fyrra sjálfið” og í kubbnum 
er sýningin Eyja í Ölfusi eftir Valdemar 
Thorlacius.

Ljósmyndasafn Reykjavíkur, Tryggvagata 
15, 101, Reykjavík

13:0014:00
Helgi Jóns  tónleikar
Sólóverkefni Helga Jónssonar, sem einnig 
er gítarleikari, söngvari og lagahöfundur 
proggmetalsveitarinnar Ring of Gyges. 
Tónlistin er framsækið, þunglyndislegt og 
djassskotið rokk, en helstu áhrifavaldar 
eru Steven Wilson, Opeth, Genesis, Muse, 
Snarky Puppy, Agent Fresco og fleiri. 
Með Helga stíga á svið nokkrir vel valdir 
hljóðfæraleikarar sem hafa áður unnið með 
honum í öðrum verkefnum.

Tjarnarbíó, Tjarnargata 12, 101, Reykjavík

13:0018:00
Menning og matur að vestan
Í ár verður Ísafjarðarbær gestasveitarfélag 
Reykjavíkurborgar á menningarnótt og af 
því tilefni verður slegið upp viðburði frá kl 
1318 í ráðhúsi Reykjavíkur þar sem gestum 
og gangandi gefst kostur á að kynnast 
menningu að vestan. Tónlist, myndlist, 
pönnukökur að hætti Ísfirðingafélagsins og 
vestfirskt hráefni upp á sitt besta.

Ráðhús Reykjavíkur, jarðhæð

13:30  14:30
The Ballroom  dansleikhús  
í Iðnó
Kærleikur, ástríða og þrá svífa í loftinu 
þegar hvísluð orð verkja upp ljúfar 
minningar frá viðburðum sem að hafa sett 
mark sitt á lífið. Litrík ljós og uppraðaðir 
stólar ramma inn sýninguna The Ballroom 
sem að sýnd verður í Iðnó á Menningarnótt.  
12 ungmenni munu taka þátt í vikulöngu 
námskeiði á Dansverkstæðinu með ítalska 
danshöfundinum Chiara Frigo. Þau munu 
þau kanna andrúmsloft ballsalarins og 
vinna sýningu byggða á strúktúr frá Frigo 
en bætt með sögum og minningum úr 
eigin lífi. The Ballroom er þátttökusýning 
og hluti áhorfenda mun taka virkan þátt 
í sýningunni þar sem að þeim er boðið 
upp í dans af flytjendum. Textabrotunum 
er hvíslað í eyru áhorfenda og skapar 
það fallega tengingu á milli flytjenda og 
áhorfenda.

Iðnó

13:3013:45
„Skögla“ Þorgrímur Kári 
Stefánsson les brot úr 
skáldsögu sinni
Rithöfundurinn og teiknarinn Þorgrímur 
Kári Snævarr mun lesa brot úr væntanlegri 
skáldsögu sinni, “Skögla: Helreið Nýráðs 
um Jötunheima,” sem kemur út þann fyrsta 
október í útgáfu bókafélagsins Óðinsauga. 
Verkið er fyrsta skáldsaga Þorgríms og 
fjallar um ýmsar gleymdar og sjaldséðar 
persónur úr goðafræði handritum eins og 
SnorraEddu og Völuspá

Hitt Húsið, miðstöð ungs fólks, Pósthússtræti 
5, 101, Reykjavík

13:45  14:05
Götuleikhús Hins Hússins
GÖTULEIKHÚS HINS HÚSSINS mun færa 
borgarbúum spænska ástríðu með túlkun 
sinni á ljóði eftir Pablo Neruda.  
Götuleikhúsið er orðið vel þekkt á meðal 
fólks í borginni enda hefur leikhúsið verið 
starfrækt yfir sumartímann frá árinu 1994. 
Síðan þá hefur leikhúsið fóstrað stóran hóp 
af ungu fólki sem mörg hver starfa í dag 
sem þekktir listamenn á ýmsum sviðum. 
Götuleikhúsið hefur skapað sér sérstöðu 
með metnaðarfullum og myndrænum 
uppákomum sem breyta sýn vegfarenda 
á umhverfi, líf og list. Leikstjóri: Jón 
Gunnar Þórðarson. Búningahönnuður: 
Aldís Davíðsdóttir Götuleikarar: Bjartur 
Örn Bachmann, Ívar Ölmu Hlynsson, 

Jón Gunnar Stefánsson, Kristrún 
Kolbrúnardóttir, Margrét Andrésdóttir, 
María Kristín Árnadóttir, Óðinn 
Ásbjarnarson, Sóley Anna Benónýsdóttir, 
Unnur Agnes Níelsdóttir.

Hitt Húsið miðstöð ungs fólks, Pósthússtræti 
5, 101, Reykjavík

14:0015:00
Garnabarn,Listhópar Hins 
Hússins
Garnabarnið Rakel Andrésdóttir gerir 
prjónalist. Í sumar hafa 10 metnaðarfullir 
Listhópar verið starfandi á vegum Hins 
Hússins ásamt Götuleikhúsi Hins Hússins. 
Hóparnir eru Gulli Björnsson, Víkurhljóð, 
Ventus Brass, Garnabarn, Tónslit, Femprov, 
Andartak, Bjarmi, Mara og Reykjavík 
Portrait. Starf hópanna hefur verið 
fjölbreytt og þeir staðið fyrir fjölmörgum 
viðburðum viðvegar um borgina í sumar. Á 
Menningarnótt munu þeir sýna brot af því 
besta fyrir utan Hitt Húsið.

Hitt Húsið, miðstöð ungs fólks, Pósthússtræti 
5, 101, Reykjavík

14:0022:00
Eldur í Afli
Eldsmiðir að störfum í öflum frá 
mismunandi tímaskeiðum, frá físibelg til 
rafknúinna blásara. Þetta er 2500 ára iðn 
sem lítið hefur breyst í aldanna rás að því 
undanskildu að rafmagn knýr nú loftið í 
aflinum og eitthvað hafa steðjarnir stækkað, 
en grunnþættirnir eru hinir sömu,glóandi 
járnið er milli steins og sleggju. 
Eldsmiðir koma hér saman af öllu landinu 
og smíða fagra gripi úr hrájárni eða gömlum 
bíla og heyvinnuvélapörtum. Endurnýting 
er höfð í hávegum og helst smíðum við með 
íslenskum kolum. Meðal smíðisgripa má 
nefna: snaga, hnífa, beltissilgjur, grillgafla, 
skeiðar, nagla, blóm,tangir og ýmis verkfæri, 
og svo auðvitað eftir óskum viðskiptavina 
sé þess kostur.

Á horni Aðalstrætis og Vesturgötu

14:0018:00
Sendistofa Færeyja býður heim 
á Menningarnótt 2016
Sendistofa Færeyja býður heim á 
Menningarnótt kl. 1417. Borgarstjóri 
Tórshavnar, Heðin Mortensen, opnar húsið. 
Marentza Poulsen reiðir fram færeyskt 
góðgæti. Hin fræga og góðkunna Annika 
Hoydal mun spila nokkur lög, og þar að 
auki verður Mortan Carlsen og Listagluggin 
með málverkasýningu eftir 4 færeyska 
listamenn, en sýningin mun standa í nokkra 
daga.

Sendistofa Færeyja, Hallveigarstöðum, 
Túngata 14, 101, Reykjavík

14:0016:00
Salsakennsla og salsadans á 
Lækjartorgi
Salsasamfélagið á Íslandi hefur hist á 
vikulegum salsakvöldum SalsaIceland 
síðastliðin 10 ár og leggur á Menningarnótt 
leið sína á Lækjartorg til að gera það sem við 

elskum að gera  að dansa. Við hvetjum alla 
til að líta við og berja fullt af fólki augum 
við að skekja skanka og einna helst til að 
prófa salsa undir handleiðslu SalsaIceland 
kennara. Við bjóðum upp á prufutíma fyrir 
byrjendur auk þess sem sýningarteymi 
SalsaIceland stíga á gólfið. Allt þetta verður 
í boði í tveggja klukkustunda dagskrá 
SalsaIceland á Lækjartorgi.

Lækjartorg

14:0016:30
HOG Chapter Iceland  
Góðgerðarakstur
HOGChapter Iceland, félag Harley 
Davidson eigenda á Íslandi, bjóða 
einstaklingum upp á að vera farþegar á 
hjólum sínum í stuttri ferð um miðborgina. 
Keyrslan hefst við Alþingishúsið í Kirkju
stræti, kostar 1.000 kr. á einstakling og 
rennur óskipt til styrktar UMHYGGJU, 
félags til stuðnings langveikum börnum. 
Keyrt verður frá Kirkjustræti (framan við 
Alþingi), að Suðurgötu, um Skothúsveg 
& Tjarnargötu, svo um Vonarstræti og 
Templarasund að Kirkjustræti.

Kirkjustræti (framan við Alþingi)

14:0015:00
Reykjavík Portrait, Listhópar 
Hins Hússins
Halldór Kristjánsson í REYKJAVÍK 
PORTRAIT teiknar fallegar og persónulegar 
andlitsmyndir af vegfarendum sem þeir fá 
að taka með sér heim. 
Í sumar hafa 10 metnaðarfullir Listhópar 
verið starfandi á vegum Hins Hússins ásamt 
Götuleikhúsi Hins Hússins. Hóparnir eru 
Gulli Björnsson, Víkurhljóð, Ventus Brass, 
Garnabarn, Tónslit, Femprov, Andartak, 
Bjarmi, Mara og Reykjavík Portrait. Starf 
hópanna hefur verið fjölbreytt og þeir staðið 
fyrir fjölmörgum viðburðum viðvegar um 
borgina í sumar. Á Menningarnótt munu 
þeir sýna brot af því besta fyrir utan Hitt 
Húsið.

Hitt Húsið, miðstöð ungs fólks

14:0017:00
Reykjavik Custom Bike Show 
2016
Þetta er í fimmta sinn sem Reykjavík Custom 
Bike Show er haldið á Menningarnótt. Fyrst 
var sýningin haldin á Frakkastíg á milli 
Laugarvegs og Hverfisgötu í samvinnu við 
Reykjavík INK 2009. Ári seinna var sýningin 
haldin á Lækjartorgi og núna í þriðja sinn 
í Naustunum, sem er litla gatan á milli 
Tryggvagötu og Hafnarstrætis. Þarna eru 
allir helstu Rokk staðir bæjarins. Og við 
höldum að Bike showið sé komið heim. 
Naustin eru allveg tilvalin staður fyrir 
svona viðburð. Þetta er Rokk og Ról gata 
Reykjavíkur. Tilgangurinn með svona uppá 
komu era að halda veislu hlusta á rokk og 
ról og í leiðinni sýna afraksturinn af því 
sem menn eru að dunda sér í skúrunum um 
veturinn. Hljómsveitirnar sem stíga á stokk 
í ár eru 3B  Bitter Blues Band, Klettar og 
Alchemia

Naustunum, Hafnarstræti 5, 101, Reykjavík

24   miðborgarpósturinn

Nú er sumri farið að halla og 
flestir búnir að njóta þess að 

eiga sumarfrí og komnir úthvíldir og 
endurnærðir tilbaka.

Þetta sumar hafa fleiri ferðamenn 
heimsótt Ísland en nokkru sinni fyrr.  
Vonandi fara þeir heim með jákvæðar 
minningar um Íslandsferðina. Þó 
tilgangur flestra ferðamanna sem 
koma til Íslands sé að njóta sérstöðu 
íslenskrar náttúru þá er það staðreynd 
að flestir eyða nokkrum dögum í 
Reykjavík og aðallega í miðbænum 
það sjáum við ef við göngum um 
miðbæinn.

Þó ýmislegt megi betur fara þá hafa 
borgaryfirvöld gert heilmikið til að 
gera miðbæ Reykjavíkur aðlaðandi 
fyrir ferðamenn og þá mörgu heima-
menn sem gjarna vilja njóta þess sem 
miðborgin hefur að bjóða.

Af öðrum götum ólöstuðum þá er 
Skólavörðustígurinn sú gata þar sem 
hvað best hefur til tekist með endur-
bætur.  Þar er líka að finna ótrúlega 
fjölbreytt úrval af verslunum og 

veitingahúsum en Hallgrímskirkja  á 
Skólavörðuholti dregur til sín mikinn 
fjölda ferðamanna sem fara um  götuna.

Á Skólavörðustíg 19 er verslun  
Handprjónasambandsins sem opnuð 
var í nóvember 1977 og hefur því 
 verið hluti af þessari ágætu götu í 
næstum 37 ár.  Handprjónasambandið 
er félagskapur handprjónafólks sem 
drýgir heimilis tekjurnar með því að 
prjóna vörur úr íslenskri ull, vör
urnar eru síðan seldar í versluninni 
á Skólavörðustíg og einnig í verslun 
á Laugavegi 53b.   Frá stofnun hefur 
slagorð Handprjónasambandsins 
verið „kaupið handunnar vörur af 
þeim sem framleiða þær“ eða á ensku; 
„buy directly from the people who 
make it“.  Það slagorð hefur á síðustu 
árum fengið enn sterkari merkingu 
eftir að inn á markaðinn hafa komið 
„íslenskar lopapeysur“ sem eru ekki 
framleiddar á Íslandi heldur erlendis í 
ótilgreindum löndum.   

Ekki hafa ennþá verið innleiddar 
reglur hér á landi sem gera skylt að 
allar vörur sem boðnar eru til sölu 

skulu bera þess merki hvar þær eru 
framleiddar þ.e. með upprunavott
orði.  Þó skal matvara vera uppruna
merkt og við eigum ekki að geta 
keypt okkur kjötbita í matinn nema 
geta séð hvaðan hann kemur og helst 
frá hvaða framleiðanda.   Þetta á því 
miður ekki við um iðnaðarvörur eins 
til dæmis vörurnar úr íslensku ullinni 
sem margir telja og trúa að sé ein
göngu framleidd á Íslandi.  Undarlegt 
að stjórnvöld á hverjum tíma virðast 
ekki sýna því áhuga að styðja við 
íslenska framleiðendur á þennan hátt 
en gera þvert á móti auðveldara og 
ódýrara að láta framleiða vörur í þeim 
löndum þar sem verkafólk býr við 
léleg kjör og slæmar vinnuaðstæður. 
Sem betur fer eru margir fatahönnuðir 

og framleiðendur sem láta þess getið 
í hvaða landi varan er framleidd þó 
hönnunin sé íslensk.  Það á ekki við 
um sumar þær lopapeysur og margar 
aðrar vörur úr íslenskri ull sem boðn
ar eru til kaups hér á landi. Viðskipta-
vinir hvort sem það eru  Íslendingar 
eða erlendir ferðamenn sem hingað 
koma spyrja oft hvort peysurnar 
sem þeir hugsa sér að kaupa séu 
framleidd ar á Íslandi og sem betur fer 
láta það oft ráða úrslitum við kaupin.      

Þessir sömu viðskiptavinir hafa þó 
ekkert annað en orð afgreiðslufólksins 
og slagorð félagsins því til  staðfest-
ingar að varan sé framleidd á Íslandi.  
Það hlýtur því að fara að koma að því 
að um fataiðnaðinn gildi sömu reglur 
og um matvælin.      

Handprjónasambandið 
selur vörur úr íslenskri ull sem framleiddar eru á íslandi

Kringlunni  
10–18.30 mán.–mið.
10–21 fimmtudaga
10–19 föstudaga
10–18 laugardaga
13–18 sunnudaga  

JL-húsinu
8–24 virka daga
10–24 helgar

Firði Hafnarfirði
9–18 virka daga

Glerártorgi Akureyri
10–18.30 virka daga
10–17 laugardaga
13–17 sunnudaga

Dalvík lyfjaútibú
10–17 virka daga

Opið til

alla daga í Austurveri

14:0016:00
Hvað skiptir máli í lífinu? – 
Heimspekikaffihús
Heimspekikaffihús er staður til að undrast, 
spyrja og sjá nýjar hliðar á tilverunni.  
Allir velkomnir – eina sem þarf að koma 
með er forvitni og meðfædd skynsemi. 
Heimspekikaffihúsið er angi af alþjóðlegri 
hreyfingu um þá hugsjón að heimspeki 
sé meira en fræðigrein, hana beri að iðka í 
daglegu lífi og hún eigi að gera gagn. Skúli 
Pálsson stýrir umræðu.

Iðnó

14:0017:00
Færeysk málverkasýning á 
Sendistovu Færeyja
Listagallerý Listagluggin með Mortan 
Carlsen mun opna málverkasýningu 
í kjallara Hallveigarstaða, þar sem að 
Sendistofa Færeyja verður með opið hús. 
Mortan Carlsen verður með til sýnis 
málverk eftir 4 þekkta færeyska málara. 
Arnhold Vegghamar, Eyðun av Reyni, 
Finleif Mortensen og Bárður Jákupsson. 
Sýningin verður opin til fimmtudagsins, 25. 
ágúst.

Sendistova Færeyja, Hallveigarstaðir, 
Túngata 14, 101, Reykjavík

14:0004:00
Lifandi tónlistarveisla
Á menningarnótt verðum við með 
sannkallaða tónlistarveislu. Lifandi tónlist 
úr ýmsum áttum frá kl. 14 og langt fram 
á nótt. Íslenskir og erlendir trúbadorar og 
tónlistarmenn koma fram og höfum við 
fengið hinn frábæra Daniel O›Sullivan sem 
spilar á öllum helstu börum Dublin borgar 
til að spila hjá okkur. Komdu og upplifðu 

alvöru írska stemningu og hlustaðu á 
skemmtilega tónlist allan daginn.

The Drunk Rabbit Irish pub, Austurstræti 
3, 101, Reykjavík

14:1014:30
Hljómsveitin MaraListhópar 
Hins Hússins
Hljómsveitin MARA spilar frumsamin 
lög innblásin af íslenskum þjóðsögum og 
þjóðsagnaverum. Meðlimir Möru eru Elín 
Sif Halldórsdóttir, Ragnhildur Helgadóttir 
og Ýmir Gíslason. 
Í sumar hafa 10 metnaðarfullir Listhópar 
verið starfandi á vegum Hins Hússins ásamt 
Götuleikhúsi Hins Hússins. Hóparnir eru 
Gulli Björnsson, Víkurhljóð, Ventus Brass, 
Garnabarn, Tónslit, Femprov, Andartak, 
Bjarmi, Mara og Reykjavík Portrait. Starf 
hópanna hefur verið fjölbreytt og þeir staðið 
fyrir fjölmörgum viðburðum viðvegar um 
borgina í sumar. Á Menningarnótt munu 
þeir sýna brot af því besta fyrir utan Hitt 
Húsið.

Hitt Húsið, miðstöð ungs fólks

14:3015:30
Hljómsveitin Wayward í 
Tjarnarbíó
Indie/ Rokk/ Popp hljósmveitin Wayward 
(Hljómsveit fólksins á Músiktilraunum 
2016) ætlar að halda tónleika í Tjarnarbíó 
Laugardaginn 20.08.16 kl 14:30 Wayward 
er skipuð af ungum og efnilegum 
tónlistarmönnum víðsvegar af landinu. 
Hljómsveitin skipar: Arnar Logi 
Hákonarson Söngur og Gítar Agnes 
Sólmundsdóttir Söngur og fiðla Arngrímur 
Bragi Steinarsson Gítar Gunnar Ágústsson 
Bassi Patrekur Ísak Steinarsson Gítar Unnar 
Lúðvík Björnsson Trommur

Tjarnarbíó, Tjarnargata 12, 101, Reykjavík

14:3014:50
TANYA og Dans Dívurnar frá Heilsuskóla 
Tanyu dansa

TANYA og Dans Dívurnar frá Heilsuskóla 
Tanyu dansa dönsum úr ýmsum 
heimshornum. TANYA og Dans Dívurnar er 
sýningardanshópur sem Tanya Dimitrova, 
eigandi Heilsuskólans í Kópavogi, stofnaði á 
árinu 2010. Hér er hægt að horfa á upptöku 
af Dans Dívunum á Menningarnótt 2015 á 
Ingólfstorgi:

Ingólfstorg

14:3514:55
Bjarmi, Listhópar Hins 
Hússins
Bjarmi spilar þekkt nútíma popplög á 
harmoniku. Í sumar hafa 10 metnaðarfullir 
Listhópar verið starfandi á vegum Hins 
Hússins ásamt Götuleikhúsi Hins Hússins. 
Hóparnir eru Gulli Björnsson, Víkurhljóð, 
Ventus Brass, Garnabarn, Tónslit, Femprov, 
Andartak, Bjarmi, Mara og Reykjavík 
Portrait. Starf hópanna hefur verið 
fjölbreytt og þeir staðið fyrir fjölmörgum 
viðburðum viðvegar um borgina í sumar. Á 
Menningarnótt munu þeir sýna brot af því 
besta fyrir utan Hitt Húsið.

Hitt Húsið, miðstöð ungs fólks

15:0018:00
Komið úr skúrnum!
Bílskúrshljómsveitir skipuðum síungum og 
ferskum pönkurum, rokkurum og blúsurum 
koma úr skúrum borgarinnar og troða upp í 
Iðnó á menningarnótt.  
Sex til sjö vaskar hljómsveitir koma fram 
og leika ALLSKONAR  sem sagt pönk, 
rokk og blús. Viðburðurinn fer fram í Iðnó 
á menningarnótt milli kl 15.00 og 18.00. 

Einstakt tækifæri til að heyra og sjá hvað 
fram fer í bílskúrum borgarinnar um þessar 
mundir.. LÍF OG FJÖR  ROKK OG RÓL

Iðnó

15:0015:20
Femprov,Listhópur Hins 
Hússins
Femprov sýnir myndband byggt á 
sögum varðandi kynjamisrétti í daglegu 
lífi. Hildur Ýr Jónsdóttir, Jökull Smári 
Jakobsson og Júlíana Kristín Jónsdóttir skipa 
sviðslistahópinn Femprov. 
Í sumar hafa 10 metnaðarfullir Listhópar 
verið starfandi á vegum Hins Hússins ásamt 
Götuleikhúsi Hins Hússins. Hóparnir eru 
Gulli Björnsson, Víkurhljóð, Ventus Brass, 
Garnabarn, Tónslit, Femprov, Andartak, 
Bjarmi, Mara og Reykjavík Portrait. Starf 
hópanna hefur verið fjölbreytt og þeir staðið 
fyrir fjölmörgum viðburðum viðvegar um 
borgina í sumar. Á Menningarnótt munu 
þeir sýna brot af því besta fyrir utan Hitt 
Húsið.

Hitt Húsið, miðstöð ungs fólks

15:0021:00
Stolt siglir fleygið mitt
Þátttakendum verður kennt að brjóta 
pappírinn í báta og verður bátunum 
síðan safnað saman og fleytt við tjörnina 
við Hörpuna. þar sem þeir munu sigla 
og gleðja þátttakendur á Menningarnótt. 
Bátafleytingin er hugsuð með það að 
leiðarljósi að hún fleyti jákvæðum boðskap 
inn í hjörtu fólks. Jákvæð skilaboð og hlýr 
hugur mun því fljóta um tíma á tjörninni við 
Hörpuna að kveldi menningarnáttar.

Íslensk Grafík Hafnarhúsinu, hafnarmegin, 
Tryggvagata 17, 101, Reykjavík

Handprjónasambandið
SELUR VÖRUR ÚR ÍSLENSKRI ULL SEM FRAMLEIDDAR ERU á ÍSLANDI
Nú er sumri farið að halla og

flestir búnir að njóta þess að 
eiga sumarfrí og komnir úthvíldir og 
endurnærðir tilbaka.

Þetta sumar hafa fleiri ferðamenn 
heimsótt Ísland en nokkru sinni fyrr. 
Vonandi fara þeir heim með jákvæðar
minningar um Íslandsferðina. Þó 
tilgangur flestra ferðamanna sem koma 
til Íslands sé að njóta sérstöðu íslenskrar 
náttúru þá er það staðreynd að flestir 
eyða nokkrum dögum í Reykjavík og 
aðallega í miðbænum það sjáum við ef 
við göngum um miðbæinn.
Þó ýmislegt megi betur fara þá hafa 
borgaryfirvöld gert heilmikið til að gera 
miðbæ Reykjavíkur aðlaðandi fyrir 
ferðamenn og þá mörgu heimamenn 
sem gjarna vilja njóta þess sem 
miðborgin hefur að bjóða.
Af öðrum götum ólöstuðum þá er 
Skólavörðustígurinn sú gata þar 
sem hvað best hefur til tekist með 
endurbætur. Þar er líka að finna 
ótrúlega fjölbreytt úrval af verslunum 
og veitingahúsum en Hallgrímskirkja á
Skólavörðuholti dregur til sín mikinn
fjölda ferðamanna sem fara um götuna.
Á Skólavörðustíg 19 er verslun 
Handprjónasambandsins sem opnuð 
var í nóvember 1977 og hefur því 
verið hluti af þessari ágætu götu í 

næstum 39 ár. Handprjónasambandið 
er félagskapur handprjónafólks sem 
drýgir heimilistekjurnar með því að 
prjóna vörur úr íslenskri ull, vörurnar
eru síðan seldar í versluninni á 
Skólavörðustíg og einnig í verslun 
á Laugavegi 53b. Frá stofnun hefur 
slagorð Handprjónasambandsins verið 
„kaupið handunnar vörur af þeim 
sem framleiða þær“ eða á ensku; „buy 
directly from the people who make 
it“. Það slagorð hefur á síðustu árum 
fengið enn sterkari merkingu eftir að 
inn á markaðinn hafa komið „íslenskar 
lopapeysur“ sem eru ekki framleiddar 
á Íslandi heldur erlendis í ótilgreindum 
löndum. Ekki hafa ennþá verið 
innleiddar reglur hér á landi sem gera 
skylt að allar vörur sem boðnar eru til 
sölu skulu bera þess merki hvar þær eru 
framleiddar þ.e. með upprunavottorði.
Þó skal matvara vera upprunamerkt
og við eigum ekki að geta keypt 
okkur kjötbita í matinn nema geta séð 
hvaðan hann kemur og helst frá hvaða 
framleiðanda. Þetta á því miður ekki 
við um iðnaðarvörur eins til dæmis 
vörurnar úr íslensku ullinni sem 
margir telja og trúa að sé eingöngu 
framleidd á Íslandi. Undarlegt að 
stjórnvöld á hverjum tíma virðast 
ekki sýna því áhuga að styðja við 
íslenska framleiðendur á þennan hátt 

en gera þvert á móti auðveldara og 
ódýrara að láta framleiða vörur í þeim 
löndum þar sem verkafólk býr við 
léleg kjör og slæmar vinnuaðstæður. 
Sem betur fer eru margir fatahönnuðir 
og framleiðendur sem láta þess getið 
í hvaða landi varan er framleidd þó 
hönnunin sé íslensk. Það á ekki við um 
sumar þær lopapeysur og margar aðrar 
vörur úr íslenskri ull sem boðnar eru til 
kaups hér á landi. Viðskiptavinir hvort 
sem það eru Íslendingar eða erlendir 

ferðamenn sem hingað koma spyrja oft 
hvort peysurnar sem þeir hugsa sér að 
kaupa séu framleiddar á Íslandi og sem 
betur fer láta það oft ráða úrslitum við 
kaupin.
Þessir sömu viðskiptavinir hafa þó 
ekkert annað en orð afgreiðslufólksins
og slagorð félagsins því til staðfestingar
að varan sé framleidd á Íslandi.
Það hlýtur því að fara að koma að því
að um fataiðnaðinn gildi sömu reglur
og um matvælin.
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15:2515:45
Víkurhljóð, Listhópar Hins 
Hússins
Þorsteinn Eyfjörð í Víkurhljóð mun búa 
til hljóðmynd af borgalífinu. Í sumar 
hafa 10 metnaðarfullir Listhópar verið 
starfandi á vegum Hins Hússins ásamt 
Götuleikhúsi Hins Hússins. Hóparnir eru 
Gulli Björnsson, Víkurhljóð, Ventus Brass, 
Garnabarn, Tónslit, Femprov, Andartak, 
Bjarmi, Mara og Reykjavík Portrait. Starf 
hópanna hefur verið fjölbreytt og þeir staðið 
fyrir fjölmörgum viðburðum viðvegar um 
borgina í sumar. Á Menningarnótt munu 
þeir sýna brot af því besta fyrir utan Hitt 
Húsið.

Hitt Húsið, miðstöð ungs fólks

15:5016:10
Gulli Björnsson, Listhópar 
Hins Hússins
Gulli Björnsson frumflytur sýna eigin 
tónsmíð ‘3 Requiems for Melted Glaciers’ 
fyrir gítar, rafhljóð og vídjó. Verkið er óður 
til þriggja jökla sem að nýverið bráðnuðu. 
Í sumar hafa 10 metnaðarfullir Listhópar 
verið starfandi á vegum Hins Hússins ásamt 
Götuleikhúsi Hins Hússins. Hóparnir eru 
Gulli Björnsson, Víkurhljóð, Ventus Brass, 
Garnabarn, Tónslit, Femprov, Andartak, 
Bjarmi, Mara og Reykjavík Portrait. Starf 
hópanna hefur verið fjölbreytt og þeir staðið 
fyrir fjölmörgum viðburðum viðvegar um 
borgina í sumar. Á Menningarnótt munu 
þeir sýna brot af því besta fyrir utan Hitt 
Húsið.

Hitt Húsið, miðstöð ungs fólks

16:0017:00
DALÍ í Tjarnarbíó
DALÍ var stofnuð af söngkonunni og 
bassaleikaranum Erlu Stefánsdóttur.  
Sveitin var stofnuð haustið 2014 og 
samanstendur af Erlu, sem spilar á 
bassa og syngur, Helga Reyni Jónssyni 
gítarleikara og Fúsa Óttars trommuleikara 
en öll hafa þau komið víða fram á íslenska 
tónlistarsviðinu með hinum og þessum 
tónlistarmönnumog konum. Fyrsta 
plata þeirra sem nefnist ,,DALÍ” kom út 
í nóvember 2015 og vakti mikla athygli 
bæði innan landsteina sem og utan þeirra 
sem og fyrir lifandi tónlistarflutning sinn 
á efninu. DALÍ hefur komið fram á helstu 
tónlistarhátíðum landsins, má þar nefna 
tónlistarhátíðirnar Gæran, Iceland Airwaves 
og Secret Solstice. DALÍ mun koma fram í 
Tjarnarbíói á Menningarnótt kl.16:00.

Tjarnarbíó

16:0018:00
Axel O & Co á Menningarnótt

Íslenska Country sveitin Axel O & Co 
kemur fram á Menningarnótt á Restaurant 
Reykjavik (Gamla Kaffi Reykjavík) í miðbæ 
Reykjavíkur milli 16 og 18. Hljómsveitin 
gaf nýlega út plötuna “Open Road” með 
frumsömdum lögum í Country og Country 
Pop/Rock stíl. Sveitin mun spila lög af nýju 
plötunni auk þekktra standarda.

Restaurant Reykjavík, Vesturgata 
2, 101, Reykjavík

16:0016:30
Karlakór Reykjavíkur skýtur 
upp kollinum
Karlakór Reykjavíkur var stofnaður 3. 
janúar 1926 og er því níræður á þessu ári. 
Kórinn hefur frá stofnun kennt sig við 
höfuðborgina og þar á hann sitt lögheimili. 
Það er því vel við hæfi að hann komi fram á 
Menningarnótt á þessu tímamótaári og færi 
Reykjavíkurborg og íbúum hennar þakkir 
fyrir stuðning á liðnum áratugum. Karlakór 
Reykjavíkur hefur ferðast víða á ferlinum, 
bæði innanlands sem utan og haldið 
tónleika í öllum sýslum landsins og fjórum 
heimsálfum. Stofnandi kórsins og fyrsti 
stjórnandi, Sigurður Þórðarson tónskáld, 
stjórnaði honum nær óslitið til ársins 1962. 
Páll Pamphicler Pálsson var við stjórnvölinn 
frá 19641990 og núverandi stjórnandi, 
Friðrik S. Kristinsson, hefur haldið um 
stjórntaumana í rúman aldarfjórðung.

Víðsvegar um miðborgina

16:0016:30
Sunnyside Road með pop up 
tónleika á Menningarnótt
Sunnyside Road spilar frumsamda þjóðlaga 
popp tónlist. Hljómsveitin hefur verið 
starfandi í nokkur ár og gaf nýverið út lagið 
„Gerum ekki neitt“ sem var á vinsældarlista 
Rásar tvö í 6 vikur og og er um þessar 
mundir að vinna að nýju efn.

Skólavörðustígur 11, 101, Reykjavík

16:1516:35
Andartak, Listhópar Hins 
Hússins
Árni Beinteinn og Rakel Björk Björnsdóttir 
skipaTónlistarhópinn Andartak og munu 
þau flytja þekktar íslenskar perlur. 
Í sumar hafa 10 metnaðarfullir Listhópar 
verið starfandi á vegum Hins Hússins ásamt 
Götuleikhúsi Hins Hússins. Hóparnir eru 
Gulli Björnsson, Víkurhljóð, Ventus Brass, 
Garnabarn, Tónslit, Femprov, Andartak, 

Bjarmi, Mara og Reykjavík Portrait. Starf 
hópanna hefur verið fjölbreytt og hafa þeir 
staðið fyrir fjölmörgum viðburðum viðvegar 
um borgina í sumar. Á Menningarnótt 
munu þeir sýna brot af því besta fyrir utan 
Hitt Húsið.

Hitt Húsið, miðstöð ungs fólks

16:4017:00
Ventus Brass, Listhópur Hins 
Hússins
Ventus Brass fimm manna málmblásturs
hópur spilar ljúfa tóna fyrir gesti og 
gangandi hjá Hinu Húsinu. Hópinn skipa 
þau Ásgrímur Ari Einarsson, Birgitta Björg 
Guðmarsdóttir, Þórður Hallgrímsson, Jón 
Arnar Einarsson og Þórunn Eir Pétursdóttir. 
Í sumar hafa 10 metnaðarfullir Listhópar 
verið starfandi á vegum Hins Hússins ásamt 
Götuleikhúsi Hins Hússins. Hóparnir eru 
Gulli Björnsson, Víkurhljóð, Ventus Brass, 
Garnabarn, Tónslit, Femprov, Andartak, 
Bjarmi, Mara og Reykjavík Portrait. Starf 
hópanna hefur verið fjölbreytt og þeir staðið 
fyrir fjölmörgum viðburðum viðvegar um 
borgina í sumar. Á Menningarnótt munu 
þeir sýna brot af því besta fyrir utan Hitt 
Húsið.

Hitt Húsið,miðstöð ungs fólks

17:0018:00
Vinnustofa: samtal við 
Shakespeare
Leikstjórinn Kolbrún Björt Sigfúsdóttir 
flytur erindi þar sem hún skoðar frægar 
einræður í verkum Shakespeare sem samtal 
við áhorfendur fremur en tjáningu eigin 
hugsana. Nokkrar frægar einræður verða 
skoðaðar, m.a. úr Hamlet og Ríkharði III. 
Kolbrún Björt hefur starfað sem leikstjóri hjá 
fjölda leikfélaga en gegnir nú stöðu listræns 
stjórnanda hjá Brite leikhópnum í Edinborg.

Borgarbókasafn Reykjavíkur, Grófinni

17:0018:30
Hljómsveitin Azucar verður í 
suðrænni stemningu fyrir utan 
Tapasbarinn
Hljómsveitin Azucar, með söngkonuna 
Margréti Rán í broddi fylkingar, spilar 
sjóðheita og suðræna tóna 
fyrir utan Tapasbarinn, Vesturgötu 3b, kl. 
17–18.30 á Menningarnótt. Endilega kíktu 
við í suðræna stemningu.

Tapasbarinn, Vesturgötu 3b

17:0018:00
Grafið og geymt
Risturnar stórar og smáar eru sumar 
komnar nokkuð til ára sinna og hafa gengt 
góðu hlutverki við túlkun myndmáls úr 
reynsluheimi listakonunnar en Magdalena 
Margrét hefur verið að fást við konuna og 
kvenleikann síðustu áratugina, fengist við 
æskuna og sakleysið, þroska og öldrun.  
Magdalena lagði stund á grafík og lauk 
námi frá Myndlista og handíðaskóla Íslands 
árið 1984. Hún hefur hlotið styrki og 
viðurkenningar fyrir list sína haldið fjölda 
einkasýninga og tekið þátt í samsýningum 
og listahátíðum hér á landi sem erlendis. 
Sýningin stendur til 4. september 2016. 
Grafíksalurinn er opinn fimmtudaga til 
sunnudaga kl. 14.00  18.00 aðgangur 
ókeypis.

Grafíksalnum Tryggvagötu 17 (hafnarmegin)

17:0022:00
Myndamóment og ýsubein!
Frítt verður inn á Landnámssýninguna 
eftir kl. 17.00 og til kl. 22.00 í tilefni af 
Menningarnótt. Á sýningunni stendur nú 
yfir handritasýningin Landnámssögur  
arfur í orðum þar sem hægt að skoða úrval 
af hinum íslensku handritum.  
Hægt verður að klæða sig upp að hætti 
víkinga og stilla sér upp á mynd. Einnig 
mun Phillip Ricard koma við á safninu 
milli 17.0019.00 og sýna gestum hvernig 
hann tálgar út kumbubein úr ýsu, sem er 
aldargamalt íslenskt handverk. Gestir mega 
spreyta sig á beinunum en tálguhnífar 
verða á staðnum. Úr þessu beini voru gerðir 
margs konar smáhlutir. Ýsubeinsfuglar, 
fiskar, hundar og selir voru mjög algeng 
leikföng fyrir börn en einnig voru gerðir 
taflmenn og tölur úr beinunum. Víkingar úr 
Einhverjum heilsa upp á gesti milli 1820! 
Allir velkomnir!

Landnámssýningin í Aðalstræti, Aðalstræti 
16, 101, Reykjavík

17:05  17:25
Tónslit, Listhópur Hins 
Hússins
Hákon Jóhannesson og Tryggvi Björnsson 
í Tónslit leika léttan djass og róa taugar 
miðbæjargesta. 
Í sumar hafa 10 metnaðarfullir Listhópar 
verið starfandi á vegum Hins Hússins ásamt 
Götuleikhúsi Hins Hússins. Hóparnir eru 
Gulli Björnsson, Víkurhljóð, Ventus Brass, 
Garnabarn, Tónslit, Femprov, Andartak, 

Café Haiti flutti í Gömlu höfnina í júlí 2010, en 
hafði verið áður í litlu plássi á Tryggvagötu 16 

í rúm tvö ár. Sá staður naut mikilla vinsælda en 
plássið var orðið alltof lítið. Þegar þeim bauðst þetta 
húsnæði við Gömlu höfnina þá var ákveðið að láta 
til skarar skríða og flytja þangað og vera með í allri 
uppbyggingunni sem þar var og er að eiga sér stað. 

„Okkar styrkur liggur í kaffinu og kann fólk mjög 
vel að meta kaffið sem við höfum upp á að bjóða. 
Upphaflega vorum við eingöngu með kaffi frá Haiti, 
en þegar jarðskjálftarnir dundu þar yfir var ekkert kaffi 
lengur að fá þaðan. En það er að breytast og erum við 
aftur farin að fá kaffið  frá þeim. Við erum mjög ánægð 
með það, en við brennum allt kaffi hér á staðnum. 
Erum með allskonar tegundir af kaffidrykkjum. Svo 
getur fólk fengið hjá okkur kaffibaunir sem það fer 
með heim til sín og einnig malað kaffi,“ segir Elda.

„Íslendingar hafa verið duglegir að heimsækja 

Café Haiti

okkur á veturnar og á sumrin bættast ferðamennirnir 
í hópinn. Auk þess að vera með þetta eðal kaffi, þá 
bjóðum við upp á bökur, kökur, vinsælar súpur og 
meðlæti. Við tókum síðan upp á því að vera með 
tónleika hérna hjá okkur á kvöldin um helgar. Er 
það alltaf að verða vinsælla og sé ég fram á að það 
verði áfram. Það eru allskonar tónlistarfólk sem 

spilar hjá okkur, er þetta 
svolítið öðruvísi tónlist, 
mjög fjölbreytileg og frá 
ýmsum löndum,” segir 
Elda.  

 Elda, kemur frá Haiti 
og er potturinn og pannan 
í öllu saman og hefur 
innleitt kaffimenninguna 
frá Haiti. Hún ólst upp 
á þeim stað þar sem 
kaffiræktun var aðal 
málið. Kom hún svo til 
Íslands fyrir rúmum 
áratug síðan.

Café Haiti opnar 
snemma á morgnana og er opið fram á kvöld, fer 
það eftir því hvað er að gerast hverju sinni, en oftar 
en ekki eru tónleikar á kvöldin, en það er hægt að 
fylgjast með dagskránni á facebook undir nafninu 
Café Haiti. Það verður nóg um að vera hjá þeim á 
Menningarnótt og kl. 20 mun hljómsveitin Sue stíga 
á stokk og spila fram eftir kvöldi. 

Hallgrímskirkja

Sálmafoss 2016
 Á Menningarnótt, laugardaginn 20. ágúst klukkan 15 - 21

Glæsilegir einsöngvarar, fjölbreyttir kórar, Klaisorgelið í allri 

sinni dýrð, tölvustýrt orgel, nýjir sálmar, almennur söngur, 

kaffihús með ilmandi vöfflum og kaffi úr antikbollum! 

Þakkir fá: Landsbankinn, Reykjavíkurborg, Tónlistarsjóður Menntamálaráðuneytisins, 
Hallgrímskirkja, Litróf, Margrét Bóasdóttir, Hafsteinn Sv. Hafsteinsson, Arngerður María 
Árnadóttir, Hörður Áskelsson og allir aðstandendur og flytjendur á Sálmafossi.

15.00 Sálmasöngur - allir syngja með – Schola cantorum, kammerkór 
Hallgrímskirkju leiðir sálmasöng.

15.15 Schola cantorum flytur kirkjutónlist frá ýmsum tímum m.a. verk 
sem prýða nýjan geisladisk þeirra “Meditatio”. Einsöngvarar úr kórnum 
syngja einsöng, Thelma Hrönn Sigurþórsdóttir sópran (Ave María e. 
Sigvalda Kaldalóns), Fjóla Kristín Nikulásdóttir sópran (Pie Jesu úr 
Fauré Requiem) og Lilja Dögg Gunnarsdóttir alt (Magnificat e. Hreiðar 
Inga). Björn Steinar Sólbergsson leikur undir á Klaisorgel Hallgrímskirkju

16.00 Sálmasöngur - allir syngja með 
Kammerkór Seltjarnarneskirkju leiðir sönginn undir stjórn Friðriks Vignis 
Stefánssonar

16.15 Einsöngvarar og Kammerkór Seltjarnarneskirkju syngja 
fjölbreytta efnisskrá undir stjórn Friðriks Vignis Stefánssonar, sem einnig 
leikur á Klaisorgelið. Atli Guðlaugsson leikur á trompet og Sigríður 
Hjördís Indriðadóttir á piccoloflautu.

17.00 Sálmasöngur - allir syngja með – undir stjórn Steingríms 
Þórhallssonar.

17.15 Hallveig Rúnarsdóttir sópran syngur með Steingrími 
Þórhallssyni, sem einnig leikur á Klaisorgelið.

18.00 Sálmasöngur - allir syngja með – Hljómfélagið, blandaður kór 
undir stjórn Fjólu Kristínar Nikulásdóttur leiðir sönginn.

18.15 Hljómfélagið flytur sálma og veraldleg lög. Stjórnandi er Fjóla 
Kristín Nikulásdóttir 

18.30 Björn Steinar Sólbergsson, organisti við Hallgrímskirkju flytur 
fjölbreytta orgeltónlist á Klaisorgel Hallgrímskirkju 

19.00 Einsöngur og orgelspuni 
Óskar Pétursson tenór frá Akureyri ásamt Jónasi Þóri organista 
Bústaðakirkju, sem einnig leikur af fingrum fram á Klaisorgelið yfir sálma 
og þjóðlög 

19.45 Björn Steinar Sólbergsson, organisti við Hallgrímskirkju leikur

20.00 Rafmagnaður Klais! Raftónskáld flytja nýstárlega tónlist, þ.s. 
tölvur leika á orgelið! Umsjón hafa Áki Ásgeirsson, Guðmundur Vignir 
Karlsson og Gunnar Andreas Kristinsson.

Kynnar eru sr. Irma Sjöfn Óskarsdóttir prestur Hallgrímskirkju og Inga 
Rós Ingólfsdóttir framkvæmdastjóri Listvinafélags Hallgrímskirkju.
Margrét Bóasdóttir verkefnastjóri kirkjutónlistar á Biskupsstofu stýrir 
almennum söng og kennir nýja sálma. Björn Steinar Sólbergsson, 
organisti við Hallgrímskirkju, leikur undir almennan söng.

Kaffihús til styrktar Listvinafélaginu verður opið í suðursalnum frá kl. 14, 
þ.s. ilmandi vöfflur og fínar tertur verða á boðstólnum og kaffi drukkið úr 
hinum rómuðu antikbollum Listvinafélagsins.

DAGSKRÁ

Sjá nánar á heimasíðu Listvinafélagsins www.listvinafelag.is

LISTVINAFÉLAG HALLGRÍMSKIRKJU 34. STARFSÁR
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Bjarmi, Mara og Reykjavík Portrait. Starf 
hópanna hefur verið fjölbreytt og þeir staðið 
fyrir fjölmörgum viðburðum viðvegar um 
borgina í sumar. Á Menningarnótt munu 
þeir sýna brot af því besta fyrir utan Hitt 
Húsið.

Hitt Húsið, miðstöð ungs fólks

18:3019:30
Blúsveisla í Iðnó
Blússveit Þollýjar hefur starfað um árabil 
og er þekkt fyrir líflegan og kröftugan 
tónlistarflutning. Það er okkur mikil 
ánægja að kynna nú til leiks með okkur 
gítarleikarann Friðrik Karlsson úr 
Mezzoforte en hann hefur búið erlendis um 
árabil og starfað þar með stórstjörnum á 
borð við Madonnu og Kate Bush. 
Liðsskipan Blússveitarinnar að þessu 
sinni er eftirfarandi: Þollý Rósmunds 
söngur Friðrik Karlsson sólógítar Sigurður 
Ingimarsson söngur og ryþmagítar 
Jonni Richter bassi Fúsi Óttars trommur 
Sérstakur gestur er söngvarinn Sigurður 
Kr. Sigurðsson  betur þekktur sem Siggi 
Kjötsúpa.

Iðnó

19:0021:00
Hjólastóladiskórokk
Hjólastóladiskórokkball í Listasafni 
Reykjavíkur milli klukkan 19 og 21 
þann 20. ágúst. Borgarstjóri Dagur B. 
Eggertsson mun opna samkomuna og 
velja fyrsta lagið. Fram koma margir af 
helstu tónlistamönnum skemmtikröftum 
landsins m.a. Björgvin Franz Gíslason, Edda 
Björgvinsdóttir, Guðlaug María Bjarnadóttir, 
Helgi Björnsson, Páll Óskar Hjálmtýsson, 
Þórunn Antonía Magnúsdóttir, Magga 
Stína, Steindi Jr og fleiri. Sumir taka 
lagið og aðrir þeyta skífum og einhverjir 
kenna undirstöðu í diskódansi. Öllum 
sem vilja gefst kostur á að upplifa það að 
dansa í hjólastól og vonum að sem flestir 
taki stólana sína með sér. Viðburðurinn 
er haldinn á vegum Tjarnarleikhóps og 
Leikfélags Sólheima í samstarfi við Listasafn 
Reykjavíkur.

Listasafn Reykjavíkur Tryggvagata 17, 101 
Reykjavík

Stórsveitin Baggabandið með 
tónleika
Á þessum hljómleikum mun Baggabandið 
flytja efni af nýútkominni plötu sinni Landið 
Mitt sem kom út í oktober 2015, ásamt nýju 
efni. Meðlimir hljómsveitarinnar koma 
úr öllum áttum og ná að skapa saman 
skemmtilegan og ögrandi hljóm.

Tjarnarbíó, Suðurgata 15, 101, Reykjavík, kl. 
19 - 20

19:0021:00
Ferilbrot á Skörinni
Ný verk mósaiklistakonunnar Alice Olivia 
Clarke verða til sýnis á Skörinni, Aðalstræti 
10. Sýninguna prýða verk sem eru framhald 
og stundum endurvinnsla hugmynda úr 
öðrum verkum og innsetningum sem hún 
hefur unnið á 20 ára ferli. Borðin eru flest úr 
endurunnum efnum; afgangsflísum úr eldri 
verkum, og uppgerðum húsgögnum.

Fógetahúsið, Aðalstræti 10

20:0021:30
Halldór Bjarki flytur tónlist frá 
tímum Shakespeare
Halldór Bjarki spilar tónlist sem samin 
var á tímum Shakespeares. Eitt vinsælasta 
formið þá voru svokallaðir lútusöngvar, 
og mun hann syngja fáeina slíka og leika 
undir. Síðan flytur hann nokkrar útsetningar 
samtímamanna á þessum sömu lögum fyrir 
sembal til að skreyta lögin og bregða þeim 
í hin ýmsu líki. Halldór Bjarki er með BA 
gráðu í hornleik frá tónlistarháskólanum 
í Hannover. Síðustu tvö árin hefur hann 
jafnframt lagt stund á sembalnám við sama 
skóla.

Borgarbókasafn Reykjavíkur, Grófinni

20:0022:00
Snúra  gjörningur
Í tilefni opnunar á sýningunni Fyrra 
sjálfið á Menningarnótt í Ljósmyndasafni 
Reykjavíkur mun ljósmyndarinn og 
fjöllistamaðurinn Beate Körner vera með 
gjörning í Grófarhúsinu á milli 20:00
22:00. Gjörningurinn er byggður á einu 
verkanna á sýningunni. Hún umbreytir 
rýminu með því að tengja gult snæri á milli 
hæða Grófarhússins, rými sem áður var 
kunnuglegt verður óþekkjanlegt. Strenginn 
notar hún til að búa til undarleg og óvænt 
hljóð, núningur skapast á milli strengsins 
og annars efnis, úr verður ófyrirséður 
hljóðheimur. Innsetningin breytist smátt og 
smátt, verður að einhverju allt öðru en lagt 
var uppi með. Gestum og gangandi er frjálst 
að taka þátt í gjörningunum, jafnvel hvattir 
til þátttöku.

Ljósmyndasafnið í Reykjavík, Tryggvagata 
15, 101, Reykjavík

20:3021:30
áRNI  tónleikar
ÁRNI er sólóverkefni söng og gítarleikar
ans Árna Svavars Johnsen, sem er þaul
reyndur og hæfileikaríkur tónlistar maður úr 
Hafnarfirði. Árni gaf nýverið út sína fyrstu 
plötu, samnefndri verkefninu, og vinnur 
nú að því að kynna tónlist sína um landið. 
Nú þegar hafa 2 lög af plötunni hlotið 
spilun á íslenskum útvarpsstöðvum, en þar 
má helst nefna lagið Þú, sem hefur þegar 
þetta er skrifað hlotið yfir 6.400 spilanir á 
youtube. Á tónleikunum verða leikin lög af 
nýútkominni plötu, auk þekktra ábreiðulaga 
sem sett hafa verið í nýja búninga. Þú vilt 
ekki missa af Árna á Menningarnótt!

Tjarnarbíó, Tjarnargata 12, 101, Reykjavík

20:3021:30
Kvöldtónar í Dómkirkjunni
Álfheiður Erla Guðmundsdóttir sópran og 
Eva Þyri Hilmarsdóttir píanóleikari bjóða 
til tónleika á Menningarnótt þann 20. ágúst 
2016. Tónleikarnir fara fram í Dómkirkjunni 
í Reykjavík og hefjast klukkan 20:30. Á 
efnisskránni verða sönglög og aríur úr 
ýmsum áttum. Einnig munu góðir gestir 
stíga á svið meðal annars Fjölnir Ólafsson 
baritón.

Dómkirkjan í Reykjavík

21:0022:00
Comedyband
Við erum tvær dömur sem skipa 
hljómsveitina Bergmál. Elísa spilar á gítar 
og Selma spilar á cajun trommu og ýmis 
ásláttarhljóðfæri, við syngjum báðar! 

Tónlistin okkar er öll frumsamin, og flest 
okkar efni er á ensku. Tónlistarstefna okkar 
er margvísleg (Kántrí, popp, reggí ofl) en 
við leggjum áherslu okkar á fyndna texta, 
sögur og fróðleik með fallegri laglínu í stíl 
við textann. Flight of the conchords er okkar 
helsti innblástur ásamt daglegum athöfnum 
og venjum sem við þurfum að fræða 
almenning um. Í lögunum okkar fræðum við 
fólk m.a. um plánetuna Uranus, það getur 
verið virkilega erfitt að tala um Uranus, þar 
sem það hljómar alveg eins og your anus! 
Við fræðum landan um kosti náttúrunnar og 
álfana, og vitnum í áreiðanlegar heimildir að 
álfar séu bestu elskendurnir í náttúrunn

Micro bar, Vesturgata 2, 101, Reykjavík

21:3022:30
Elísabet Ólafsdóttir og Co.
Elísabet Ólafsdóttir og félagar spila létt 
popplög í Iðnó sem flest eru útfærð í eigin 
útsetningu sum hver með örlitlu jözzuðu 
ívafi. 
Hljómsveitina skipa eftirfarandi aðilar: 
Elísabet Ólafsdóttir´ söngur, Árni 
Steingrímssson  gítar, Hlynur Agnarsson 
 hljómborð Ólafur Steinarsson  bassi 
Guðlaugur Þorleifsson  trommur Gaglar 
Cetin  ásláttur

Iðnó

22:0023:00
Kontinuum og Gaui H með 
verkið KYRR
Á Menningarnótt munu ljósmyndarinn 
og listamaðurinn Gaui H. og hljómsveitin 
Kontinuum flytja samvinnuverkefni 
sitt sem ber heitið „Kyrr“. Um er að 

ræða tónleika í bland við magnþrungið 
myndbandslistaverk.  
Kontinuum mun flytja tónlist nýjustu 
plötu sinnar „Kyrr“ í heild sinni samhliða 
45 mínútna löngu myndbandsverki sem 
myndar samfelldan söguþráð í gegnum alla 
plötuna. Verður þetta einnig í fyrsta sinn 
sem Kontinuum flytur plötuna í heild sinni 
opinberlega. Ekkert var til sparað við gerð 
verksins. Tökur fóru fram víða um land, 
en þó að mestu meðfram suðurströndinni 
og á Reykjanesi. Fjöldi leikara og 
förðunarfræðinga vann með Gaua og setti 
sinn svip á verkið. Mikill tími fór í tökur og 
þurftu leikarar að leggja á sig mikið erfiði, 
oft við erfiðar aðstæður.

Kirkjutorg 4

22:0022:50
Mandólín býður í bíó
Hljómsveitin Mandólín býður gestum og 
gangandi upp á bíósveiflu á Menningarnótt 
2016. Á efnisskránni eru fögur og fjörleg 
lög úr kvikmyndum eftir Henri Mancini, 
Goran Bregovic, Kurt Weill, Astor Piazolla, 
Magnús Blöndal Jóhannsson og fleiri. 
Við sögu koma glaðværir gyðingar, 
sígaunabrúðkaup, ítalskar prinsessur og 
háleynilegir næturklúbbar. Rótsterkur 
og ómótstæðilegur fortíðarkokteill, 
hristur og hrærður með rúmbutakti og 
mjaðmahnykkjum! Mandólín skipa: Elísabet 
Indra Ragnarsdóttir, fiðla og söngur Guðrún 
Árnadóttir, fiðla, slagverk og söngur Martin 
Kollmar, klarinett, slagverk og söngur Óskar 
Sturluson, gítar og söngur Sigríður Ásta 
Árnadóttir, harmónika, básúna, slagverk og 
söngur Ástvaldur Traustason, harmónika og 
söngur Bjarni Bragi Kjartansson, kontrabassi 
og söngur

Tjarnarbíó, Tjarnargata 12, 101, Reykjavík

ÚRSMÍÐAMEISTARI OKKAR 
MISSIR ALDREI EINBEITINGUNA

Vegna annálaðrar einbeitingar, 
nákvæmni og 45 ára reynslu, tryggir 
úrsmíðameistarinn gæði íslensku úranna.

JS úrin eru íslensk hönnun og framleiðsla, 
sett saman á úrsmíðaverkstæði Gilberts, 
þar sem viðskiptavinir geta komið og hitt 
úrsmiðina sem setja saman úrin þeirra.

www.gilbert.is

KLASSÍSK ÍSLENSK ÚR
FYRIR ÖLL TÆKIFÆRI
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Siggi Valur myndlistarmaður  hefur nýverið klárað 
12 m2 myndverk á kaffi Loka þar sem sögur af Loka 

Laufeyjarsyni lifna við.  

Verkiðlýsirnokkrumatriðumúrnorrænnigoðafræði
þarsemLokibirtistíýmsumhlutverkumendavarhann
ólíkinda tól.  Við bjóðum ykkur að ganga í bæinn og 

kynnastLokaogumleiðhverfinuíkringþvísögurn
ar af Loka tengjast götunum hér í nágrenninu;  Freyju
gata,  Baldursgata, Haðarstígur, Óðinsgata, Þórsgata og 
Lokastígur. Listamaðurinn verður á staðnum kl.1416 og 
ræðir við gesti og gang andi.

Menningarplatti verður á tilboði í tilefni dagsins.

Kaffi Loki býður ykkur að ganga í 
bæinn og kynnast Loka

Í Gallerí Smíðar og Skart, á 
Skólavörðustíg 16A, er mjög 

fjölbreytt úrval listmuna. Um 50 
listamenn hafa þar verk sín til sölu. 
Mesta úrvalið er í myndlistinni en 
einnig getur að líta fallega muni úr 
keramik og gleri.

Það er alltaf notalegt að koma við hjá 
þeim í Smíðar og Skart og eiga þar 
góðar stundir í sneisafullri verslun 
af glæsilegum listaverkum. Svava 
Jónsdóttir, sem er móðir Guðmundar 
J. Kjartanssonar sem rekur Smíðar og 
Skart, stendur oft vaktina og er ekkert 
nema gaman að hitta hana og ræða 
við hana um heimsmálin, strauma og 
stefnur, að ógleymdri sjálfri listinni.

Það er opið hjá þeim í Smíðar og 
Skart alla virka daga frá kl. 1018 og 
svo á laugardögum frá kl. 1016. Á 
Menningarnótt verður eins og alltaf 
opið fram eftir kvöldi.

Gallerí Smíðar og Skart
Svava Jónsdóttir stendur oft vaktina í Smíðar og Skart.

Við hjá Osta búðinni á Skóla-
vörðustíg ætlum að vera með 

sölutjald fyrir utan verslunina á 
Menn ingarnótt þar sem boðið verður 
upp á ýmislegt góðgæti en hægt er 
að skoða það sem í boði verður hér á 
listanum hér að neðan.

– Langloka með skinku, osti og 
grænmeti

– Langloka með salami, osti og græn
meti

– Bruschetta með reyktum laxi
– Bruschetta með hráskinku
– Tortillameðtúnfiskogbaunum
– Pastasalat með bacon og villi

sveppum
– Frönsk súkkulaði

kaka

Í versluninni er 
boðið upp á mikið 
úrvalafýmiskonar
sælkeravarningi. Þar 
er glæsilegt forrétta
borð með íslensku 
fyrstaflokkshráefni
og má þar nefna 
heitreykta gæs, 
grafiðærfille,villi
bráðarpaté og margt 
fleira.

Ostaborðið hefur mikið úrval af 
frönskum ostum, en auk þess má 
finnategundirfráÍtalíu,Hollandi,
Sviss, Spáni, Danmörku, Noregi og 
að sjálfsögðu eru íslensku ostarnir á 
sínum stað.
Einnigberaðnefnaþáfyrstaflokks

veisluþjónustu sem við bjóðum uppá en 
hægteraðnálgastupplýsingarumhana
á heimasíðunni okkar ostabudin.is.

Á Menningarnótt hefur jafnan 
 skapast skemmtileg stemning í 
kringum Ostabúðina og vonumst 
viðtilaðsjáykkursemflestá
Skólavörðustígnum.

Með bestu kveðju, Starfsfólk Osta
búðarinnar á Skólavörðustíg

Ostabúðin á Menningarnótt
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Kjötsúpan á Loka
Kjötsúpan á Loka laðar að sér 

fjöldan allan af ferðamönnum sem 
koma hvaðan æva úr veröldinni.  Þessi 
einfaldi þjóðarréttur okkar sem byggir 
á íslensku lambakjöti og harðgerðu 
rótargrænmeti er sívinsæll, hvort sem 
er sumar eða vetur.  

Við finnum aðeins mun þegar sólin 
skín og hitatölur ná 15°c  eins og hefur 
gerst nokkrum sinnum í sumar.  Þá 
fer þorrinn af gestunum í eitthvað 
kaldara t.d. grænmetisréttinn okkar 
sem er virkilega góður með kínóa og 
rótargrænmeti ásamt fersku salati og því 
skolað niður með Loka Laufeyjarsyni 
(sérbjór okkar), eða síldarþrennu með 
íslensku ákavíti.  Rúgbrauðsísinn á 
alltaf við og rjómapönnukökur eða 
pönnukaka með skyri og karamellusósu 
svíkur aldrei.

Á Menningarnótt verðum við með 
hefðbundinn Menningarplatta Loka 
þar sem okkar nýbakaða rúgbrauð er í 
aðalhlutverki ásamt Skútustaðasilungi 
eða plokkfiski og upprúlluð 
sykurpönnukaka. Íslenskara verður 
það ekki enda hefur það verið markmið 
okkar á Loka frá upphafi að halda í 
heiðri góðum íslenskum mat.

JS Úrin eru íslensk frá grunni, þau eru 
hönnuð á teikniborði JS hér heima og 
allir íhlutir sérframleiddir í sérhæfðum 
verksmiðjum í Þýskalandi og Sviss. 
Þá eru úrin sett saman hér á landi 
undir ströngu gæðaeftirliti Gilberts Ó. 
Guðjónssonar úrsmiðameistara sem 
nýtir áralanga þekkingu og reynslu 
sína af úrsmíði til að tryggja að hvert 
og eitt úr standist ströngustu kröfur. 
Frá upphafi framleiðslunnar hefur verið 
leitast við að sameina, glæsilega hönnun, 
gæði, fyrsta flokks úrverk og falleg 
armbönd. Vönduð úr eru munaðarvara 
og fylgihlutur sem bæði karlmenn og 
konur njóta þess að velja, bera og eiga. 
En úr er ekki bara skartgripur. Það er 
nytjahlutur sem hjálpar okkur að gegna 
skyldum okkar, halda loforð og skapa 
góðar minningar. Sérstaða úranna á 
íslenskum markaði gerir það að verkum 
að erlendir gestir og úrasafnarar sækjast 
gjarnan eftir úrunum. Það eru margir 
frægir sem bera úr frá JS en vitaskuld 

Eftirsótt íslensk úr 
frá JS Watch co. Reykjavik

líka almenningur allur. Meðal þekktra 
einstaklinga má þó til gamans nefna 
Quentin Tarantino, Jude, Law, Viggo 
Mortensen, Elvis Costello, Constantine 
Grikklandskonung, Yoko Ono, Sean 
Lennon, Dalai Lama og Tom Cruise. 
Vörulína JS Watch co. Reykjavík fer 
ört stækkandi og úrval úra aldrei verið 
meira. Nánari upplýsingar um úr og 
hönnun má finna á www.gilbert.is

Reykjavíkur Apótek býður upp á allar 

tegundir lyfja. Mikið og 

fjölbreytt úrval af heilsulyfjum, 

bað- og ilmvörum, gjafavörum

auk ýmissa annarra góðra kosta.

Reykjavíkur Apótek er 

sjálfstætt starfandi apótek sem 

leggur áherslu á persónulega 

þjónustu og hagstætt verð. 

Apótekið þitt
í gamla Héðinshúsinu við Seljaveg 2

Afgreiðslutími:
9-18:30 virka daga

10-16:00 laugardaga

Öryrkjar og eldri borgarar njóta sérkjara hjá okkur

Seljavegur 2  |  Sími: 511-3340  |  Fax: 511-3341  | www.reyap.is  |  reyap@reyap.is
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- lægra verð

Einn moli á dag 
kemur geðinu í lag

Brostu! Það minnkar stress 
og losar endorfín í líkamann

- lægra verð

Fyrirtak málningarþjónusta ehf. hefur þjónað fyrirtækjum, stofnunum, húsfélögum og heimilum til margra ára. 

Fyrirtak tekur að sér öll helstu verkefni sem koma að viðhaldi og breytingum á fasteignum, jafnt að innan sem utan.

Ef þarf að mála glugga, veggi og þak þá hringir þú í Fyrirtak.

Ámundi Tómasson er framkvæmda- og verkefnastjóri hjá Fyrirtak málningarþjónustu ehf. 

og hefur rekið fyrirtækið með góðum árangri í mörg ár. Ámundi hefur mikla reynslu í málun og viðhaldi húsa.

Hjá fyrirtækinu starfa reyndir iðnaðarmenn sem leggja metnað sinn í fagmennsku, snyrtimennsku og áreiðanleika. 

Einnig starfa þar múrarar og smiðir og saman geta þeir leyst öll helstu verkefni sem koma að viðhaldi húsa. 

Þeir nota eingöngu bestu efni sem reynsla er komin á fyrir íslenskan markað og standast ítrustu gæðakröfur.

Málarar hjá Fyrirtak málningarþjónustu eru allir með mikla og góða reynslu við málningarvinnu 

jafnt við útimálun sem og innimálun. Eingöngu er unnið upp úr góðum málningarkerfum og 

farið eftir þeim kerfum sem hafa reynst best við íslenska veðráttu. 

TrausT og ábyrg þjónusTa

fyrirtak@fyrirtak.is  www.fyrirtak.is  Sími 7707997

 Fyrir Eftir



LÍF OG FJÖR
Á MENNINGARNÓTT
Í LYFJU LAUGAVEGI
Laugardaginn 20. ágúst

Sérfræðingur verður á staðnum frá klukkan 11-16 og veitir góð 
ráð um val á snyrtivörum og sokkabuxum ásamt því að kynna 
sérstaklega góð tilboð af völdum vörum.

50% AFSLÁTTUR 
af Superstar maskaranum frá L‘Oreal Paris*

All Colors sokkabuxur í svörtu fylgja 
með öllum keyptum vörum frá Oroblu**
 

20% AFSLÁTTUR 
af öðrum vörum frá neðantöldum 
merkjum á meðan kynningu stendur.

*Tilboð gildir meðan birgðir endast.  **Gildir ekki með öðrum tilboðum.


