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„late dinner“ á Tapasbarnum
Eldhúsið okkar er opið

til 01.00 um helgar 

og 23.30 virka daga
Vesturgötu 3B   |  Sími 551 2344  |  www.tapas.is

Tapasbarinn hefur verið eitt vinsælasta 
veitingahús landsins frá opnun staða-
rins árið 2000 og er aðalsmerki staðarins 
ekki aðeins gómsætar veitingar heldur 
einnig lifandi og skemmtileg stemning.

Á Tapasbarnum getur þú smakkað 
fjölda gómsætra tapasrétta, saltfisk, 
paellu, humar, lunda og miklu, miklu 
fleira. Lamb í lakkríssósu og beikon-
vafinn hörpuskel og döðlur er eitt-
hvað sem allir verða að smakka, að 
ógleymdum gómsætu hvítlauksbökuðu 
humarhölunum sem hafa verið einn vin-
sælasti réttur staðarins frá opnun.

Reykjavík Grapewine valdi á 
dögunum Tapasbarinn sem besta stað-
inn til að heimsækja með hóp, annað 
árið í röð. Gallerí salurinn á Tapas-
barnum hentar frábærlega fyrir hópa, 
stóra sem smáa og býður staðurinn upp 
á fjölbreytt úrval hópmatseðla.

Það er alveg tilvalið að kíkja á Tapas-
barinn eftir bíó eða tónleika í síðbúin 
kvöldverð því eldhúsið er opið til kl. 
01:00 um helgar og 23:30 virka daga.

 

Tapasbarinn – sjóðheitur í 17 ár

Lifandi tónlist og grill á Menningar-
nótt!
Tapasbarinn opnar fyrr á Menningar-
nótt, kl.15:00, og verður sjóðheitt grill 
fyrir utan staðinn.

Einnig mun hljómsveitin Azúcar, 

Listvinahúsið er elsta leiristasmið-
ja landsins, stofnað árið 1927 af lista-
manninum Guðmundi Einarsyni frá 
Miðdal. Var Listvinahúsið fyrst staðsett 
á Skólavörðuholtinu en árið 1964 fluttist 
það að Skólavörðustíg 43, þar sem það 
er enn þann dag í dag. 

Til að byrja með var leirinn sem 
notaður var í Listvinahúsinu íslenskur. 
Var hann m.a. fenginn úr Búðardal og af 
Reykjanesinu. Til að hægt væri að nýta 
leirinn til framleiðslu leirmuna þurfti að 
taka hann í gegnum leirvél, sem fyrst 
um sinn var staðsett í Listvinahúsinu á 
Skólavörðuholtinu. Í kringum 1948 var 
leirvinnslan flutti sunnan megin í Öskju-
hlíðina, þar sem notaðar voru danskar 
leirvinnsluvélar sem þar höfðu verið 
settar niður. Íslenski leirinn var notaður 
í Listvinahúsinu til 1964, eða allt þar til 
farið var að flytja inn leir.

Ýmsar tegundir glerunga hafa í 
gegnum tíðina verið notaðir í Listvina-
húsinu. Fyrst um sinn var Greiner gler-
ungur fluttur inn frá Þýskalandi og not-
aður á leirmunina.  Á árunum 1930-1950 
var notaður glerungur frá Englandi sem 
hét Blyth Color Works.  Síðar var notaður 
danskur glerungur frá M.O. Knudsen og 
loks Degussa glerungur frá Þýskalandi.

Hægt er að skipta leirmunum 
Listvina hússins í tvennt. Annars vegar 
voru útbúnir hlutir úr mótum (þrykktir) 
og hins vegar renndir munir. Þrykktu 
hlutirnir voru m.a. styttur hverskonar; 
t.d. spendýr og fuglar, auk kertastjaka, 
öskubakka, o.þ.h.

Renndu munirnir voru t.d. skálar, 
vasar og krukkur. Voru þeir hlutir 

gjarnan útskornir og skreyttir á ýmsan 
hátt, t.d. með íslenskum steinum. Í dag 
eru leirmunirnir enn renndir á snúnings-
skífum í Listvinahúsinu, en hætt var að 
nota mótin sirka 1980. Ekki eru til sölu 
í Listvinahúsinu í dag gamlir leirmunir. 
Hins vegar er vel hægt að hafa samband, 
eða koma við, og fá ráðleggingar um 
gamla muni, hvort sem það er vegna 
viðgerða eða annars.  Allir leirmunir 
Listvinahússins í dag eru handgerðir 
og þar með einstakir. Þeir eru af ýmsun 
toga. Sumir eru útskornir, aðrir eru með 
hrauni, margir eru holir svo hægt sé að 

setja kerti inní þá. Má þar m.a. nefna 
víkinga og ljós. Í Listvinahúsinu er að 
finna handgerða muni úr fyrsta flokks 
hráefnum. Mikill metnaður er lagður í 
hvert smáatriði og þannig fást einstakir 
módelsmíðaðir leirmunir.

Fyrsti leirbrennsluofninn í List-
vinahúsinu kom til Íslands 1930. Hann 
var kolakynntur. Rafmagnsofn var 
svo byggður árið 1940. Ofninn var 
smíðaður á staðnum og var hann gólf-
fastur.  Ofnarnir sem í dag eru notaðir 
í Listvinahúsinu eru tveir Podmore 
ofnar sem keyptir voru 1975.

Fjöldi manns hefur starfað í List-
vinahúsinu í gegnum tíðina.  Auk 
Guðmundar frá Miðdal vann Lydia 
Pálsdóttir eiginkona hans í Listvina-
húsinu. Hún hafði lært leirkerasmíði 
í Þýskalandi áður en hún kom til 
Íslands. Auk þess að renna leirmuni 
skar hún út og málaði. Ýmsir aðrir 
unnu í Listvinahúsinu, ýmist sem leir-
kerasmiðir, lærlingar eða aðstoðarfólk. 
Má þar m.a. nefna Svein Einarsson, 
bróðir Guðmundar, Baldur Ásgeirs-
son, Ragnar Kjartansson og Einar, son 
Guðmundar. Fjöldi annarra komu að 
leirmunagerðinni og afgreiðslu í List-
vinahúsinu.

Árið 1955 tók sonur Guðmundar, 
Einar, við fyrirtækinu. Hann breytti 
eftir það nokkuð um stíl; vasar og 
aðrir hlutir urðu nútímalegri í lagi og 
lit. Á árunum 1971 til 1975 lærði sonur 
Einars, Guðmundur, til leirkerasmiðs 
og keypti svo af föður sínum fyrirtækið 
árið 2004 – eftir að hafa unnið þar sam-
hliða föður sínum í mörg ár. Samfellt 
frá stofnun hefur fyrirtækið verið 
starfandi og má því með sanni segja 
að Listvinahúsið sé elsta listasmiðja 
landsins. Allt frá stofnun hefur sama 
fjölskyldan rekið fyrirtækið, í beinan 
karllegg, í þrjár kynslóðir.

Listvinahúsið á Skólavörðustíg fagnar 90 ára afmæli

Guðmundur Einarsson á góðri stundu í Listvinahúsinu

með söngkonuna Margréti Rán í broddi 
fylkingar, spila sjóðheita salsa og latin 
tóna kl. 17 – 18:30.

Það er um að gera að kíkja við á 
röltinu og fá suðræna stemningu í 
kroppinn.

Útgefandi: Fjölmiðla- og hugmyndahúsið ehf. 
Ritstjóri: Eiríkur Einarsson 
Umbrot: Grafíker ehf.   
Prentun: Landsprent  
Sími: 699 77 64   
Auglýsingar: midborgin@gmail.com
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Besta
leiðin

í menninguna

Það er frítt í strætó á Menningarnótt og við
skutlum þér úr bænum til kl. 1 um nóttina.

Ef þú ætlar á bíl er snjallt að leggja honum
í nágrenni við Borgartún, því þar verða
vagnar á ferðinni fram og til baka niður í bæ.

Kort og allar nánari upplýsingar um akstur 
Strætó á Menningarnótt færðu á straeto.is. 

Menningarnótt 2017 verður haldin í 22. skip-
ti laugardaginn 19. ágúst. Í ár verður hátíðin 
ein allsherjar tónlistar og menningarveisla 
en í miðborginni verður boðið uppá þren-
na stórtónleika og yfir hundrað tónlis-
tarviðburðir verða um alla borg. Frítt er inná 
öll söfn í miðborginni sem bjóða uppá afar 
fjölbreytta dagskrá. Leikarar, dansarar  og 
fjöllistafólk verða með uppákomur og íbúar 
bjóða víða uppá dagskrá í húsagörðum og 
sundum. Hlemmur er áherslusvæði Men-
ningarnætur í ár en þar hefur verið mikil 
uppbygging síðustu misseri og boðið 
verður uppá fjölda áhugaverðra viðburða á 
svæðinu. Akranes er gestabær Reykjavíkur 
á Menningarnótt og mun af því tilefni bjóða 
uppá fjölbreytta dagskrá á veitingastaðnum 
Messanum við Sjóminjasafnið . Að venju er 
frítt í Strætó og Flugeldasýningin verður á 
sínum stað á Austurbakka. Á Menningarnótt 
er sérstök áhersla lögð á að fjölskyldan njóti 
samveru, komi saman í bæinn og fari heim 
saman. Hægt er að nálgast alla viðburði á 
Menningarnótt á menningarnott.is.

Setning og vígsla við veröld-hús Vigdísar
Setning Menningarnætur 2017 fer fram við 
Veröld – hús  Vigdísar kl. 12.30. Dagur B. Egg-
ertsson borgarstjóri setur hátíðina. Við það 
tilefni vígir Jón Atli Benediktsson rektor Há-
skóla Íslands torgið og frú Vigdís Finnboga-
dóttir gróðursetur tré. Samstarfssamningur 
milli Reykjavíkurborgar og Vigdísarstofnun-
ar – alþjóðlegrar miðstöðvar tungumála og 
menningar við Háskóla Íslands verður undir-
ritaður. Hljómsveitin Skuggamyndir frá Býs-
ans sér um að skemmta fólki fyrir setninguna 
og Múltíkúltíkórinn undir stjórn Margrétar 
Pálsdóttur flytur tónlist að henni lokinni.     

Tónaflóð Rásar 2 á Arnarhóli
Tónaflóð Rásar 2 verður að venju með glæsile-
ga dagskrá á Arnarhóli en yfirskrift tónleikan-
na er Eitthvað fyrir alla. Þau sem fram koma 
eru Reykjavíkurdætur, Friðrik Dór, Svala 
Björgvins og hljómsveitin Síðan skein sól slær 
svo botninn í veisluna af sinni alkunnu snilld.  
Tónleikarnir hefjast kl. 20 og standa til kl. 23 
eða fram að flugeldasýningu Menningarnæ-
tur. 

Garðpartý Bylgjunnar í Hljómskálagarðinum
Bylgjan verður með viðstöðulausa tónlis-
tarveislu í Hljómskálagarðinum frá kl. 18-
22:45. Veislan hefst með grillveislu og síðan 
tekur tónlistin við. Þau sem koma m.a. fram 
eru Jónas Sig og Ritvélar framtíðarinnar, 
Baggalútur, Dikta, Sycamore tree, Elísabet 
Ormslev, Birgir, Ása, RAVEN og Aron 
Hannes. 

Hip Hop hátíð Menningarnætur á Ingólf-
storgi
Hip Hop hátíð Menningarnætur eru einu 
tónleikarnir á Menningarnótt sem einblína 
einungis á Hip Hop. Hátíðarhaldarar lofa 
afar góðri skemmtun þar sem úrval margra 
listamanna koma fram á milli kl. 17-23. Dans-
skóli Brynju Péturs byrjar skemmtunina með 
glæsilegu dansatriði. 

Tónlistarveisla í miðborginni
Menningarnótt er ein allsherjar tónlistarveisla 

• Setning og vígsla við 
Veröld–hús Vigdísar  

• 300 viðburðir

• Akranes er gesta-
bær Menningar-
nætur

• Þrjú stór tónleika-
svæði og tónleika-
veisla um miðborg

• Hlemmur er 
áherslusvæði

og verður yfir hundrað tónleikum slegið upp 
um miðborgina. Má þar nefna að Reykjavík 
Custom Bike Show verður haldið milli Trygg-
vagötu og Hafnarstrætis þar sem hægt verður 
að hlusta á rokk og ról, í Hörpu verður m.a. 
hægt að njóta Sinfóníuhljómsveitar Íslands, 
Súkkulaðikökuóperu, Blúshátíðar í Reykjavík 
og Sönghópsins Spectrum. Í Hallgrímskirkju 
verður boðið upp á sálmafoss og í Iðnó ætla 
níu bílskúrshljómsveitir að troða upp, þar 
verður jafnframt slegið upp veglegri blúsveis-
lu. Einu allsherjar Karnivali verður slegið 
upp á horni Klapparstígs og Hverfisgötu 
þar sem hægt verður að skemmta sér 
við tónlist fjölmargra skemmtikrafta. 
Fjölmargir tónleikar verða haldnir 
í Petersen svítunni í Gamla bíói, 
Dillon, Mengi, Húrra, Hannesar-
holti  og Kex Hosteli. Hitt húsið 
verður með veglega dagskrá þar 
sem tónlistarmenn og listamenn 
koma fram og stendur dagskráin 
frá 13:45-19. Fyrir þá sem vilja hal-
da sína eigin tónleika verður hægt 
að syngja í útikarókí hjá tvíeykinu 
Hits&Tits við útitaflið við Bernhöft-
storfu.

Leikur og dans
Hægt verður að stíga sporið, sjá leiklist 
og sviðslist víða um miðborgina. Á Hlem-
mi verður boðið uppá sýndarveruleika sem 
fjallar um að festast inní ósýnilegum kassa. 
Einn áhorfandi í einu fær að njóta upplifu-
narinnar. Í Tjarnarbíói verður Koddahjal þar 
sem gestum er boðið að koma sér vel fyrir 
í rúmum frá Rauða krossinum og hlusta á 
frásagnir af reynslu flóttafólks og hælisleiten-
da. Í Þjóðleikshúsinu verður fimm klukkutí-
ma spunamaraþon frá hinum magnaða hópi 
Improv Íslands. Hægt verður að læra salsa á 
Lækartorgi og Æskusirkusinn – Fjörleikhúsið 
verður á Klambratúni. Í Safnahúsinu verður 
leiklestur sem nefnist Spegill samfélagsins 
1770 þar sem hægt verður að skyggnast 
inní líf landans fyrir tæpum tveimur öldum. 
Leikhópurinn Lotta treður upp í Hallargarði-
num og í Þjóðminjasafninu verður hægt að sjá 
dansveislu frá Balkanskaganum. 

Söfn og sýningar - Frítt inn
Frítt er inná öll söfn í miðborginni á Mennin-
garnótt og verður opið frá morgni til  kvölds. 
Gjörningur Ragnars Kjartanssonar Kona í 
e-moll verður fluttur á sýningu hans í Hafnar-
húsinu og farnar verða örleiðsagnir með jöfnu 
millibili um sýninguna, Íslensk erfðagreining 
býður uppá 100 ára afmælissýningu á verkum 
Kristjáns Davíðssonar þar sem hægt verður 
að sjá verk sem hafa aldrei verið sýnd áður á 
opinberum vettvangi. Haldinn verður ratlei-
kur fyrir börn og fullorðna í Gallerí Fold og 
þar ætlar listakonurnar Katrín Matthíasdót-
tir, Þórunn Bára Björnsdóttir, Abba og Soffía 
Sæmundsdóttir að vinna að verkum sínum 
og spjalla við gesti. Listamaðurinn Snorri 
Ásmundsson opnar sýningu sína Mulieres 
Praestantes í Hannesarholti og Rússneska rét-
ttrúnaðarkirkjan heldur íkonasýningu. Gal-
lerý Port býður til myndlistarveislu þar sem 
haldin verður samsýning ungra og uppren-
nandi íslenskra myndlistarmanna. Á Kjar-
valsstöðum verður hægt að taka þátt í gerð 

langrar landslagsmyndar og nefnist smiðjan 
Lengsta landslagið. Þar verður jafnframt rat-
leikur um útilistaverkin við húsið og boðið 
uppá örleiðsagnir um sýningu á verkum Lou-
isu Matthíasdóttur. Á safni Ásgríms Jónssonar 
verður leiðsögn um sýninguna Ógnvekjandi 
náttúra. Á Þjóðmin- jasafninu verður 
afar fjöl-

b r e y t t 
dagskrá frá morgni til 
kvölds þar sem hægt verður að fræðast um 
sýningarnar á safninu og taka þátt í alls kyns 
viðburðum eins og að læra að gera Fuglafit, 
fara í teygjutvist, taka þátt fuglaratleik og fin-
na út hversu þverþjóðlegur maður er.  

Allskonar á Menningarnótt
Fjölmargir aðrir viðburðir eru í boði á Men-
ningarnótt og má þar nefna að JCI húsið í Hel-
lusundi stendur fyrir flóamarkaði til þess að 
styðja við verkefnið The World Cleanup Day 
2018. Í Múltí Kúltí á Barónstíg verður Róttæki 
sumarháskólinn með fyrirlestraröð þar sem 
fjallað er um málefni úr samtímanum sem 
brenna á fólki. Sendistofa Færeyja býður heim 
milli kl. 14-17 og ætlar borgarstjóri Tórshav-
nar, Annika Olsen að opna húsið. Marentza 
Poulsen reiðir fram færeyskt góðgæti og Stan-
ley Samuelsen spilar skemmtilega tónlist.  

Borgarbúar bjóða í bæinn
Sú skemmtilega hefð hefur skapast á Mennin-
garnótt að nokkrir íbúar Þingholtanna bjóða 
gestum og gangandi á heimili sín eða garða í 
vöfflur og kaffi. Að sjálfsögðu verður haldið í 
þessa venju í ár. Heimilin sem bjóða til veislu 
í ár eru: Óðinsgata 8b, Þingholtsstræti 27,3h 
Ingólfsstræti 19, Hellusund 3, Grettisgata, 26 
og Mímisgata 2. 

Flugeldasýningin
Flugeldasýning Menningarnætur  í ár er í 
boði Reykjavíkurborgar og verður að venju 
glæsileg. Sýningin fer fram á Austubakka-
num við Hörpu kl. 23 en það er Hjálparsve-
it skáta í Reykjavík sem sér um skipulag og 
framkvæmd hennar ásamt Höfuðborgarstofu. 

Mælt er með því að áhorfendur staðsetji sig á 
Arnarhóli til að njóta sýningarinnar sem best. 

Götulokanir
Á Menningarnótt er miðborgin ein allsherjar 
göngugata og verður því lokuð fyrir bílaum-
ferð frá kl. 07:00 að morgni til 02:00 eftir 
miðnætti. Það er gert til þess að tryggja öryg-
gi gangandi og akandi vegfaranda á þessum 
fjölsóttasta hátíðardegi ársins. Gestir Mennin-

garnætur eru hvattir til að ganga, hjóla eða 
nota almenningssamgöngur til að ko-

mast á hátíðasvæðið. Þeir sem þurfa 
að koma á einkabíl er bent á að nota 

bílastæði við Borgartún þar sem 
ókeypis strætóskutlur aka fólki 
til og frá hátíðarsvæðinu frá kl. 
7:30-1:00. Eins og lög gera ráð 
fyrir verður sektað fyrir ólög-
legar bílastöður og þeir bílar 
sem hindra aðgengi lögreglu, 
sjúkrabíla og slökkviliðs verða 
dregnir í burtu svo unnt sé að 
tryggja aðgengi þessara öryg-
gisaðila ef óhapp ber að. Hægt 

er að nálgast kort yfir götuloka-
nir á vefsíðu Menningarnætur 

eða í símaveri Reykjavíkurborgar 
frá kl. 8-23, s.411-1111.

Frítt í Strætó á Menningarnótt
Ókeypis verður í Strætó sem keyrir sam-

kvæmt hefðbundinni leiðartöflu fram til 
kl. 22:30. Þá tekur við sérstök leiðartafla sem 
miðar að því að koma fólki hratt og örugg-
lega heim úr miðborginni. Hægt er að finna 
nánari upplýsingar um leiðarkerfi þeirra vag-
na Strætó sem aka í miðborgina á  vef Strætó.  
Á Menningarnótt er boðið uppá ókeypis 
strætóskutlur sem aka reglulega til og frá Bor-
gartúni og að Hallgrímskirkju með viðkomu á 
Hlemmi. Þessi þjónusta hefur mælst vel fyrir 
síðustu ár en einkunnarorð hennar eru: Legðu 
fjær til að komast nær. 

Aðgengi og þjónusta
Sérstök bílastæði fyrir fatlaða og hreyfiham-
laða eru á Skúlagötu, Túngötu og við Tækn-
iskólann. Einnig verður hægt að taka leigubíl 
inn á Skólavörðuholt, Skúlagötu, Túngötu og 
BSÍ. Sérstök salerni fyrir fatlaða eru á nok-
krum stöðum á hátíðarsvæðinu. Nánari up-
plýsingar eru á vef Menningarnott.is.  

Menningarnæturpotturinn
Landsbankinn hefur verið máttarstólpi Men-
ningarnætur frá upphafi. Árið 2008 hófu 
Landsbankinn og Höfuðborgarstofa samstarf 
um Menningarnæturpott Landsbankans en í 
hann er hægt að sækja um styrki til viðburðar-
halds á Menningarnótt. Alls sóttu 70 um sty-
rki í ár og 26 fengu úthlutað. Sérstök mennin-
gardagskrá verður einnig í útibúi bankans í 
Austurstræti 11 eins og fyrri ár.

Framkvæmd og skipulag Menningarnætur: 
Höfuðborgarstofa heldur utan um undir-
búning, skipulag og framkvæmd Mennin-
garnætur í samstarfi við önnur svið borga-
rinnar, stofnanir, listamenn, félagasamtök og 
fjölda annarra. Bakhjarl Menningarnætur er 
Landsbankinn sem styrkir viðburði gegnum 
umsóknir í Menningarnæturpottinn.  

Menningarnótt 2017-tónlistar og menningarveisla
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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 
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

Eftirsótt íslensk úr 
frá JS Watch co. Reykjavik

Þegar Miðborgarpósturinn hafði sam-
band við Gunnar Hjálmarsson, aka Dr. 
Gunna, verslunarstjóra Fjallakofans, 
Laugavegi 11, var hann á fullu við að 
undirbúa helgina. 

„Það var svaka straumur á Hinsegin 
dögum og við verðum við öllu búin á 
Menningarnótt. Sjálfur forstjóri sam-
steypunnar, Halldór Hreinsson, ætlar 
að standa vaktina frá hádegi, en annars 
erum við með opið frá kl. 10 – 17, eins 
og alla aðra laugardaga. Ef einhver 
verður eftir í menningarstuði daginn 
eftir, á sunnudaginn, þá opnum við kl. 
12 og verður að til kl. 18 – eins og alla 
aðra sunnudaga, árið um kring.“

Gunnar segir að ekki hafi unnist 
tími til að slá upp menningardagskrá í 
Fjallakofanum. 

„Því miður er bara alltaf svo 
mikill straumur í gegnum búðina af 
túrhestum af öllum sauðahúsum og 
þessum sirka 10% sem eru innfæddir 
hér að okkur láðist að hringja í Halla og 
Ladda,“ segir hann og kímir. „En við 
verðum að sjálfsögðu menningarleg, 
eins og alltaf svo sem, og Halldór for-
stjóri getur glímt við gesti ef þeir þora. 
Hér eru þægileg viðargólf til að hrynja 
niður á eftir að Halldór tekur gesti 
á snöggum hælkrók. Hmm... Svona 
eftir á að hyggja hefðum við frekar átt 
að bjóða upp á þetta atriði á Hinsegin 
dögum; glíma er náttúrlega oftast tveir 
karlmenn í síðum nærbuxum í mjög 
nánum kynnum,“ segir hann kerknis-
lega og hugsi.

Á hvað á svo að leggja áherslu í búð-
inni á Menningarnótt? 

„Tja, við erum náttúrlega með frá-
bæran og vandaðan fatnað hér, sem 
gengur jafnt á fjöllum sem og á Menn-
ingarnótt. Fátt er betri á fæturnar þegar 
maður gengur mikið, eins og á þessum 
degi – en Scarpa Mojito skórnir, sem 
slegið hafa í gegn á Íslandi. Við erum 

held ég með alla liti af þeim, þar á 
meðal þrjár mismunandi týpur af 
bleikum. Svo dettur mér í hug frá-
bært úrval af Julbo sólgleraugum en 
veðurguðirnir verða að ákveða hvort 
þörf verði á slíku, sjáum til. Multimat 
litlar dýnur á þúsund kall eru full-

komnar til að sitja á grasi og svoleiðis, 
og svo bara; ef fólk vill elda sér súpu í 
Hljómskálagarðinum þá eigum við allt 
í það – meira að segja súpurnar!,“ segir 
Gunnar Hjálmarsson, verslunarstjóri 
sem þekkir það mæta vel hvernig á að 
elda og matreiða súpurnar. 

Alltaf gaman í Fjallakofanum, líka á Menningarnótt! Jón og Óskar

Súpa, sólgleraugu og Scarpa skór

Undirmenn Gunnars á Hinsegin dögum stilla sér upp: Kristófer, Ingibjörg og Sara Song.Verslunarstjórinn Gunnar við súpudeildina. 
Gleraugun á hausnum og til í smáa letrið.

Jón & Óskar er alhliða skartgripa-, úra- 
og gjafavöruverslun sem var stofnsett 
árið 1971 og er því 46 ára um þessar 
mundir. Lengst af rak fyrirtækið eina 
verslun við Laugaveg 61 í Reykjavík en 
nú hafa bæst við verslanir í Smáralind 
og Kringlunni. 

Hjá Jóni og Óskari hefur alltaf verið 
lögðmikil áhersla á að þjóna viðskipta-
vinum í trúlofunar- og giftingarhug-
leiðingum og eftir þennan langa tíma 
sem fyrirtækið hefur starfað er óhætt að 
fullyrða að stór hluti Íslendinga ber í dag 
hringa frá fyrirtækinu. Það má áætla að 

gullið sem viðskiptavinir fyrirtækisins 
bera á fingrum sér í formi trúlofunar- og 
giftingahringa slagi hátt í tonnið.

Sígildir hringar alltaf vinsælir
Einbaugar, þessir sígildu og klassísku 
hringar hafa alltaf verið mjög vinsælir 
hjá Jóni og Óskari. Þá má fá bæði í gulu 
og hvítu gulli og misjafnlega breiða. Jaf-
nframt koma þeir í mismunandi þykkt 
og stundum eru þeir kúptir að innan 
sem mörgum finnst þægilegra. Hinn 
klassíski einbaugur er mjög fallegur á 
hendi og fer vel með öðrum hringum.

Sérfræðingar í giftingarhringum

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

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 tilba-
ka.

Þetta sumar hafa fleiri ferðamenn 
heimsótt Ísland en nokkru sinni fyrr. 
Vonandi fara þeir heim með jákvæðar 
minningar um Íslandsferðina. Þó til-
gangur 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 mið-
borgin 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 fjöl-
breytt úrval af verslunum og veitinga-
húsum en Hallgrímskirkja á

Skólavörðuholti dregur til sín mikinn 
fjölda ferðamanna sem fara um götuna. 
Á Skólavörðustíg 19 er verslun Hand-
prjónasambandsins sem opnuð var í 
nóvember 1977 og hefur því verið hluti 
af þessari ágætu götu í næstum 40 ár. 
Handprjónasambandið er félagskapur 

handprjónafólks sem drýgir heimilis-
tekjurnar með því að prjóna vörur úr 
íslenskri ull, vörurnar eru síðan seldar í 
versluninni á Skólavörðustíg og einnig 
í Borgartúni 31 en þar er verslun, lager 
og skrifstofa. 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 sterk-
ari 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 upp-
runavottorði.

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 fram-
leiðanda. Þetta á því miður ekki við um 
iðnaðarvörur eins til dæmis vörurnar úr 
íslensku ullinni sem margir telja og trúa 
að sé eingöngu framleiddar 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 framleið-
endur 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 ferða-
menn 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.

Á Menningarnótt ætlar Handprjóna-
sambandið að samfagna og minnast 40 
ára afmælis félagsins við nýja húsnæðið 
sitt í Borgartúni 31 frá kl. 13.00-16.00. 
Þar verðu boðið upp á pönnukökur og 
kaffi, næg bílastæði.

Demantar í giftingarhringum
Undanfarin ár hefur það orðið sífellt 
algengara að fólk velji að setja deman-
ta í giftingarhringana og þá einkum 
kvenhringinn. Demantur glæðir hring-
inn lífi og eykur á fegurð hans.

Demants hringur sem trúlofunar-
hringur 
Ameríska hefðin, þ.e.a.s. að daman 
setji upp demantshring við trúlofun 
hefur einnig verið að aukast mikið að 
vinsældum undanfarin misseri. Þegar 
þessi leið er valin setur karlmaðurinn 

ekki upp hring en konan setur upp dem-
antshring þegar hennar er beðið.

Skemmtilegustu viðskiptavinirnir
Hjá Jóni og Óskari eru þeir viðskipta-
vinir sem kaupa trúlofunar- og giftin-
garhringi í miklu uppáhaldi. Þeir hafa 
ákveðið að treysta fyrirtækinu fyrir 
kaup um sem eiga að endast alla ævi og 
sú ákvörðun þeirra er tekin mjög alva-
rlega. Starfsmenn fyrirtækisins eru til-
búnir að leggja sig alla fram til að valið á 
hringunum verði sem auðveldast og að 
ánægja ríki með kaupin.
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Dagskrá 
Menningarnætur 

2017
08:40 - 14:40
Reykjavíkurmaraþon Íslands-
banka 
Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka fer fram í 
34. sinn laugardaginn 19. ágúst 2017. Hlaupið 
hefst og endar í Lækjargötu. Hægt er að velja 
á milli fimm mismunandi vegalengda og því 
ættu allir aldursflokkar og getustig að finna 
eitthvað við sitt hæfi.  
Vegalengdir í boði eru: maraþon, hálfmara-
þon, 10 km hlaup, skemmtiskokk og barna-
hlaup. Skráning og allar nánari upp lýs ingar 
má finna á http://marathon.is/reykjavikur-
maraton Hlaupurum er bent á að nýta sér 
Strætó eða skutluþjónustu.  
Strætó þar sem miðbærinn verður lokaður 
vegna hlaupsins og Menningarnætur. Sjá 
nánar hér: http://menningarnott.is/upplysing-
ar/samgongur

Lækjargata 12, 101 Reykjavík

10:00 - 23:00
Ragnar Kjartansson: Guð, hvað 
mér líður illa
Sýningin er fyrsta safnsýning Ragnars á 
heimavelli eftir sigurför á erlendri grundu. 
Sýningin endurspeglar óð Ragnars til listarin-
nar í allri sinni dýrð, til tónlistar, leikhúss, 
kvikmynda, bók mennta og, að sjálfsögðu, 
myndlistar. Hylling listamannsins birtist í 
völdum verkum, frá árinu 2004 til dagsins í 
dag; lifandi gjörningum, stórum myndbands-
innsetningum, ljósmyndum, höggmyndum, 
málverkum og teikningum.

Hafnarhús, Tryggvagata 17, 101 Reykjavík

10:00 - 22:00
Louisa Matthíasdóttir: 
Kyrrð 
Viðamikil yfirlitssýning á verkum lis-
takonunnar Louisu Matthíasdóttur (1917-
2000) þar sem kærkomið tækifæri gefst til að 
fá yfirsýn yfir feril listakonu sem á einstakan 
hátt hefur túlkað íslenskt landslag. Nærum-
hverfi hennar varð í langflestum tilfellum 
efniviður verkanna, hvort sem um var að 
ræða landslag, uppstillingar eða myndir af 
henni sjálfri. Hún málaði fjöldann allan af 
sjálfsmyndum, eins málaði hún gjarnan vini 
og vandamenn við leik og störf. Uppstill-
ingar hennar innan af heimilinu málaði 
hún í hreinum og tærum litum og formum. 
Verk hennar hafa yfir sér ákveðna kyrrð og 
hreinleika sem endurspeglar e.t.v. persónu 
listakonunnar og yfirbragð. Jafnvel þótt hún 
byggi mestan hluta ævi sinnar fjarri föður-
landinu  málaði Louisa margar myndir af 
íslensku landslagi og Reykvískum götumy-
ndum.

Kjarvalsstaðir, Flókagata 24, 105 Reykjavík

10:00 - 22:00
Kjarval - Lykilverk
Fjölmörg listaverka Kjarvals eru vel þekkt en 
ætíð er tækifæri til að endurnýja kynnin útfrá 
nýjum viðhorfum og því ólíka sam hengi sem 
tímans rás færir verkunum. Viðhorf manna til 
listar taka breytingum jafnframt því sem um-
fjöllunarefni Kjarvals hljóta stöðugt nýtt vægi 
í samhengi hvers tíma. Sem dæmi má nefna 
túlkun hans á íslenskri náttúru og þá næmu 
náttúru skynjun sem lesa má úr verkunum. 
Upplifun manna af túlkun hans á landinu 
hlýtur að vera háð ólíku virði þess í huga 
hvers og eins. Er virðið fólgið í fegurðinni, 
fegurðarinnar vegna, í duldu lífi sem í henni 
býr, í möguleikum okkar á að nýta náttúruna 
eða í þeim hverfulleika sem mörgum finnst 
blasa við nú á tímum loftslagsbreytinga? 
Hver og einn upplifir verkin á eigin forsen-

dum útfrá ríkjandi tíðaranda og persónulegri 
sýn.

Kjarvalsstaðir, Flókagata 24, 105 Reykjavík

10:00 - 23:00
Gjörningur: Kona í e-moll
Gjörningurinn Kona í e-moll sem er hluti af 
sýningu Ragnars Kjartanssonar Guð, hvað 
mér líður illa. Í miðjum hring úr gylltum 
strimlum stendur kona í pallíettukjól eins 
og lifandi stytta á snúningspalli. Hún er 
með Fender-rafmagnsgítar um öxl tengdan 
magnara og þegar hún slær á strengina ómar 
e-moll hljómur um sýningarsalinn. Hljó-
murinn er angurvær en um leið ágengur, 
einkum hér þar sem hann er endurtekinn í 
sífellu án tilbrigða.

Hafnarhús,Tryggvagata 17, 101 Reykjavík

11:00 - 18:00
100 ára afmælissýning á ver-
kum Kristjáns Davíðssonar
Opnun á einstakri 100 ára afmælissýningu 
á verkum listmálarans Kristjáns Davíðsso-
nar. Mörg af verkunum eru úr einkasafni 
fjöl skyldu Kristjáns og hafa aldrei verið 
sýnd áður á opinberum vettvangi. Sýningin 
stendur yfir allan daginn.

Höfuðstöðvar Íslenskrar erfðagreiningar, 
Sturlugata 8, 101 Reykjavík

12:00 - 22:00
Kassinn / The Box VR
Ímyndaðu þér að einn daginn sértu að rölta 
um í rólegheitum en ert allt í einu staðsett/
ur inni í ósýnilegum kassa, og þú kemst ekki 
út. Þá birtist ókunnug manneskja, sem virðist 
þín eina von um hjálp. En hvernig öðlastu 
traust þessarar manneskju þegar þú þarft að 
biðja hana um að mögulega setja sig í hættu 
við að hjálpa þér? Huldufugl, í samstarfi við 
tækni sérfræðinga frá PuppIT bjóða upp á 
gagnvirka leikhúsupplifun innan sýndarver-
uleika. Áhorfendur setja upp sýndarverulei-
ka gleraugu og heyrnartól og eru í beinum 
samskiptum við leikara sem birtist þeim í 
rauntíma. Aðeins einn áhorfandi getur notið 
sýningarinnar í einu, og hver sýning endist í 
10-15 mínútur. Hægt er að bóka tímasetning-
ar gegnum heimasíðu Huldufugls fyrirfram, 
en nokkur laus pláss verða samdægurs.

Hlemmur, Hverfisgata 117, 105 Reykjavík

12:00 - 14:00
Saga í söng
Það sem gerir söngleikinn að sérstöku frása-
gnarformi er að leikarinn er ekki sá eini sem 
túlkar karakterinn. Í undirspilinu leynast alls 
kyns upplýsingar um áform og þrá persóna 
og jafnvel undirmeðvitund þeirra. Tónlistin 
túlkar söguna og litar text ann og stundum 
fylgir hún merkingu textans svo nákvæmlega 
að ógjörningur er að þýða hann.

Laufásvegur 4, bakgarður, 101 Reykjavík

12:15 - 13:15
Skemmtiskokk - Reykjavíkur-
maraþon Íslandsbanka
Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka fer fram í 
34.sinn laugardaginn 19.ágúst 2017. Hlaupið 
hefst og endar í Lækjargötu. Hægt er að velja 
á milli fimm mismunandi vegalengda og því 
ættu allir aldursflokkar og getustig að finna 
eitthvað við sitt hæfi.  
Skemmtiskokkið (2-3 km) er frábær vega-
lengd fyrir fjölskyldur. Ungir sem aldnir 
geta notið þess að hlaupa saman í einstakri 
stemningu í miðbænum. Aðrar vegaleng-
dir í boði eru: maraþon, hálfmaraþon, 10 

km hlaup og barnahlaup. Skráning og allar 
nánari upplýsingar má finna á marathon.is/
reykjavikurmaraton Hlaupurum er bent á að 
nýta sér Strætó eða skutluþjónustu Strætó 
þar sem mið bærinn verður lokaður vegna 
hlaupsins og Menningarnætur. Sjá nánar 
hér: http://menningarnott.is/upplysingar/
samgongur

Lækjargata 8, 101 Reykjavík

13:00 - 19:00
Uppboð á netinu
Gallerí Fold og Uppbod.is kynna þau 
vefuppboð sem nú standa yfir á myndlist 
og skrautmunum. Vefuppboð á myndlist, 
grafíkverkum og skrautmunum standa yfir 
á vefnum Uppbod.is. Listaverkin og skraut-
munirnir verða til sýnis á sérstakri sýningu í 
Gallerí Fold.

Galleri Fold, Rauðarárstígur 14, 105 Rey-
kjavík

13:00 - 19:00
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 lei-
gutímanum loknu átt þú verkið.

Gallerí Fold, Rauðarárstígur 14, 105 Rey-
kjavík

13:00 - 14:00
Díalektísk útimessa
Vésteinn Valgarðsson, forstöðumaður Día-
Mats, segir frá félaginu og starfsemi þess, 
og einkum díalektískri efnishyggju sem 
lífsskoðun. Að framsögunni lokinni verða 
frjálsar, fjörugar og fróðlegar um ræður sem 
hafa þann tilgang að allir viðstaddir  
læri eitthvað af þeim. Boðið verður upp á 
messukaffi. Samkomur félagsins eru barnvæ-
nar og þess vegna höldum við okkar fyrstu 
útimessu við hliðina á róluvelli. :)

Arnarhóll, við jaðar róluvallarins, 101 
Reykjavík

13:00 - 15:00
Ratleikur fyrir börn og fullorð-
na
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, Rauðarárstígur 14, 105 Rey-
kjavík

13:00 - 15:00
Listamaður að störfum - Soffía 
Sæmundsdóttir
Soffía Sæmundsdóttir vinnur að verkum 
sínum og spjallar við gesti. “Ég lít  á mál verk 
mín sem litlar sögur eða augna blik. Ferðalan-
garnir 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, Rauðarárstígur 14, 105 Rey-
kjavík

13:00 - 15:00
Listamaður að störfum - Abba

Abba vinnur að verkum sínum og spjall ar við 
gesti. Abba lærði myndlist, myndskreytingu 
og hönnun í Helsingborg í Svíþjóð og við 
Myndlista- og handíðaskóla Íslands. Myndir 
Öbbu draga fram alla þessa dulúð án þess þó 
að binda sig við goð sögurnar sjálfar. Myndir-
nar segja sína eigin sögur og á þeim er mög 
persónulegur blær.

Gallerí Fold, Rauðarárstígur 14, 105 Rey-
kjavík

13:00 - 22:00
Fróðildisferðalag í Saf-
nahúsinu
Í Safnahúsinu við Hverfisgötu stendur yfir 
sýningin Sjónarhorn – ferðalag um íslenskan 
myndheim. Barnafjölskyldur geta fundið, á 
ferð sinni um sýninguna, ýmsa staði þar sem 
má leika, snerta og rannsaka. Þessir staðir 
eru vaktaðir af Fróðildinu, litilli vængjaðri 
veru sem hvetur börn til að staldra við. Verið 
velkomin í Fróðildisferðalag um Sjónarhorn í 
Safnahúsinu á Menningarnótt.

Safnahúsið, Hverfisgata 15, 101 Reykjavík

13:00 - 17:00
Snorri Ásmundsson: opnun 
Mulieres Praestantes
Myndlistamaðurinn Snorri Ásmunds-
son opnar nýjustu sýningu sína Mulieres 
Praestantes í Veitingastofum Hannesarholts. 
Titill sýningarinnar þýðir ‘Yfirburðakonur’ 
og er til heiðurs sterkra kvenna í menningar-
sögunni. Opnunin hefst hátíðlega kl. 16:00, 
en sýningin verður opin daglega frá 11:30 til 
17:00. Sýningin stendur til 18. september og 
er sölusýning.

Hannesarholt, Grundarstígur 10, 101 Rvk.

13:00 - 19:00
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, Rauðarárstígur 14, 105 Rey-
kjavík

13:00 - 22:00
Þjóð verður til - grunnsýning 
Þjóðminjasafns Íslands
Saga þjóðarinnar er rakin í tímaröð frá 
landnámi til dagsins í dag. Sögunni er skipt 
nokkuð jafnt í sjö tímabil og þannig er 
varpað ljósi á þau skeið sem í hefðbundinni 
sögutúlkun hafa gjarnan fallið í skuggann 
af þeim glæstari. Hvert tímabil er auðkennt 
með sérstökum skáp, sem sýnir lykilgrip 
og gefur örstutt yfirlit um helstu einkenni 
tímans. Fyrir hvert tímabil eru valdir atburðir 
eða merkar nýjungar sem markað hafa spor 
í þjóðarsöguna en einnig er bent á þætti í 
sögunni sem lítið breytast um aldir. Saman 
mynda þessir atburðir sögu hvers tímabils 
sem sýnd er með gripum.

Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgata 41, 101 
Reykjavík

13:00 - 22:00
Sjónarhorn - ferðalag um íslen-
skan myndheim
Í Safnahúsinu er sýningin Sjónarhorn sem er 
samstarfsverkefni Þjóðminjasafnsins, Listas-

afns Íslands, Náttúruminjasafns Íslands, 
Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum 
fræðum, Landsbókasafns-háskólabókasafns 
og Þjóðskjalasafns Íslands.  
Í sjö álmum Safnahússins við Hverfisgötu eru 
jafn mörg sjónarhorn. Þau tengja saman ólík 
listaverk og áhugaverða muni, þvert á efni og 
tímabil. Í Safnahúsinu er safnbúð og kaffi-
húsið Julia&Julia.

Safnahúsið við Hverfisgötu 15, 101 Rey-
kjavík

13:00 - 22:00
Ísland í heiminum, heimurinn 
í Íslandi
Í nóvember 2016 var opnuð í Bogasal 
Þjóðminjasafnsins sýningin Ísland í heim-
inum, heimurinn í Íslandi. Sýningin byggir 
á rannsóknum mannfræðinganna Kristínar 
Loftsdóttur og Unnar Dísar Skaptadóttur 
með þátttöku nemenda þeirra við Háskó-
la Íslands. Sýningin dregur fram hvernig 
saga og samtími Íslands hefur einkennst af 
þverþjóðlegum tengslum, rétt eins og annarra 
landa í heiminum. Ísland hefur þannig verið 
vettvangur hreyfanleika fólks og hugmynda í 
gegnum aldir.

Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgata 41, 101 
Reykjavík

13:00 - 22:00
Kjörgripur - Krossfestingarmy-
nd á skinnblaði frá 14. öld 
Í Safnahúsinu er sérsýning frá Stofnun Árna 
Magnússonar í íslenskum fræðum. Þar er 
sýndur í fyrsta sinn kjörgripur úr handritasa-
fni Árna Magnússonar: Krossfestingarmynd 
á skinnblaði  frá 14. öld. Á myndinni er hinn 
krossfesti Kristur fyrir miðju. Fyrir ofan hann 
er letrað á latínu: Jesús frá Nasaret, konun-
gur Gyðinga. Honum á hægri hönd stendur 
María guðsmóðir í rauðum kyrtli með bláan 
höfuðdúk en hinum megin er Jóhannes 
lærisveinn Krists. Skinnblaðið er hið aftasta 
af sjö blöðum sem enn eru varðveitt úr 

handriti sem skrifað var og skreytt á öðrum 
fjórðungi 14. aldar. Handritið var skrifað 
á Vestfjörðum, hugsanlega í Vatnsfirði við 
Ísafjarðardjúp í tíð Eiríks Sveinbjarnarsonar 
hirðstjóra.

Safnahúsið við Hverfisgötu 15, 101 Rey-
kjavík

13:00 - 22:00
Bláklædda konan - ný 
rannsókn á fornu kumli
Sýning sem byggir á nýjum rannsóknum 
vísindamanna á beinum og gripum land-
námskonu sem fannst árið 1938 í gröf á 
Austurlandi. Rannsóknirnar geta gefið okk ur 
svör um aldur konunnar, hvaðan hún kom 
og gefið vísbendingar um útlit hennar og 
klæðaburð. 

Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgata 41, 101 
Reykjavík

13:00 - 22:00
Hversu þverþjóðleg ert þú? 
Hversu þverþjóðlegur ert þú?
Leikur sem mælir þverþjóðleika í tengslum 
við sýninguna Ísland í heiminum, heim ur inn 
í Íslandi. Veldu úr nokkrum stað hæfingum 
þá sem best á við um þig. Með því að leggja 
saman stigin þín færðu svarið við spurnin-
gunni Hversu þverþjóðleg/-ur ert þú? Gestir 
eru hvattir til að deila útkomu sinni á sam-
félagsmiðlum. #islandiheiminum #thjodmin-
jasafnid #menningarnótt #þverþjóðleiki

Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgata 41, 101 
Rvk.

13:00 - 22:00
Stuð og stemning á Stíg
Stuð og stemning á Stíg, Skólavörðustíg 17 
b á Menningarnótt. Verslun með listmuni 
og hönnun. Happdrætti, veglegir listmunir í 
boði. Dregið verður á staðnum kl. 13, 14, 15, 
16, 17, 18 og 19. Opið 10-22. Við tökum vel á 
móti þér :-) Elva, grafík.  

Bjarni, keramik. Helena, textíll. Ólöf , kera-
mik og gler. Sólveig Hólm, skúlptúr. Þóra, 
myndlist. Þórdís, keramik.

Skólavörðustígur 17b, 101 Reykjavík

13:00 - 22:00
Fuglarnir, fjörðurinn og landið. 
Ljósmyndir Björns Björnssonar
Björn Björnsson (1889 – 1977) var áhuga ljós-
myndari sem sérhæfði sig að mestu leyti í 
fuglaljósmyndun. Hann vann að ljósmyndun 
á Austfjörðum meðfram verslunarstörfum, 
lengst af á Norðfirði. Á síðari árum sérhæfði 
Björn sig í náttúru lífsljósmyndun og ferðaðist 
um landið í þeim tilgangi. Myndir hans af 
fuglum birtust víða, meðal annars í Náttúru-
fræðingnum og í British Birds. Björn fór í 
margar fugla rannsóknarferðir, ýmist einn eða 
í för með fuglafræðingum.  Áhugamál Björns 
tók stakkaskiptum árið 1939 þegar hann 
eignaðist myndavél sem hentaði sérstaklega 
vel til fuglaljósmyndunar. Björn var þekktur 
fyrir að spara ekkert til þess að sinna þessari 
ástríðu sinni, hvort sem um var að ræða 
ljósmyndunarbúnað eða tíma.

Þjóðminjasafn Íslands - Myndasalur, 
Suðurgata 41, 101 Reykjavík

13:00 - 22:00
Hvaða litur fer fuglinum best? 
Fuglamyndasmiðja í fræðslu-
horni Myndasals
Ímyndaðu þér hvernig það var áður en litmy-
ndir komu til sögunnar. Þá fengu ljósmyn-
darar frelsi til að ákveða liti í myndum sínum 
með handlitun. Samt reyndu þeir oftast að 
líkja eftir náttúrulegum litum fuglanna. Björn 
Björnsson (1889 – 1977) var áhuga ljósmyndari 
sem sérhæfði sig í fuglaljós myndun. Hann 
handlitaði margar fuglamynda sinna. Fug-
lamyndir Björns hafa skapað honum sérstöðu 
innan íslenskrar ljósmyndunar. Björn fór í 
margar fuglarannsóknarferðir, ýmist einn eða 
í för með fuglafræðingum. Áhugamál Björns 

tók stakkaskiptum árið 1939 þegar hann 
eignaðist myndavél sem hentaði sérstaklega 
vel til fuglaljósmyndunar. Björn var þekktur 
fyrir að spara ekkert til þess að sinna þessari 
ástríðu sinni, hvort sem um var að ræða 
ljósmyndunarbúnað eða tíma.

Þjóðminjasafn Íslands - Myndasalur, 
Suðurgata 41, 101 Reykjavík

13:00 - 22:00
Fuglafit
Fuglafit kallast það þegar einn eða tveir leika 
sér með bandspotta sem er hnýttur saman og 
búa til alls kyns mynstur með spottanum. Á 
Menningarnótt býðst gestum Þjóðminjasafns 
Íslands að æfa fingur sína og fimi með því að 
gera Fuglafit.  Fuglafit er sígildur leikur sem 
sýnir fram á möguleika þess sem má gera 
með einföldum bandspotta. Bönd og leiðbe-
iningar verða á staðnum.

Þjóðminasafn Íslands, Suðurgata 41, 101 
Reykjavík

13:00 - 22:00
Fuglaratleikur - Fuglar inni og 
úti 
Ratleikur á Þjóðminjasafni Íslands og 
Safnahúsinu við Hverfisgötu með viðkomu 
við Tjörnina. Í þessum leik eru skoðaðir 
fuglar inni og úti; uppstoppaðir fuglar, 
fuglabeinagrind, lifandi fuglar og útsko-
rnir fuglar. Ratleikinn þarf ekki að leysa í 
neinni ákveðinni röð. Ratleikinn má nálgast 
í móttöku Safnahússins við Hverfisgötu og 
Þjóðminjasafnsins á Suðurgötu. Á Íslandi eru 
margar tegundir fugla. Sumir fuglar fljúga á 
milli landa á hverju ári til að leita sér að æti 
og til að verpa. Aðrir eru staðfuglar og halda 
sig á afmörkuðu svæði á landinu. Enn aðrir 
koma til lands til að verpa og halda sig á sjó 
megnið af ævinni.

Safnahúsið við Hverfisgötu, Tjörnin og 
Þjóðminjasafn Íslands á Suðurgötu, Hver-
fisgata 15 101 Reykjavík
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Er ekki kominn
Djúsí Sushi tími?
Allar sushirúllurnar okkar eru handgerðar
við hverja pöntun. Komdu og smakkaðu!

Djúsí

Sushi

Þingholtsstræti 5 • Sími 568 6600 • sushisocial.is

13:00 - 17:00
Bókakaffi í Nýlistasafninu
Nýlistasafnið hefur löngum staðið fyrir 
metnaðarfullri og vandaðri útgáfu á mynd-
listarbókum, nú síðast var bók um lista-
mannsferil Ólafs Lárussonar, Án titils, gefin 
út í júní síðastliðnum. Nýlega var bókabúð 
Nýlistasafnsins opnuð í Marshallhúsinu og 
af því tilefni býður safnið alla hjartanlega 
velkomna í bókakaffi á milli kl. 13 og 17 á 
Menningarnótt þar sem boðið verður upp 
á kaffi og léttar veitingar. Þar gefst gestum 
kostur á að skoða úrval vandaðra myndlis-
tarbóka sem á meðan þeir gæða sér á kaffi og 
sætum veitingum.

Nýlistasafnið, Grandagarður 20, 101 
Reykjavík

13:00 - 21:00
OPIÐ HÚS OG 
ÍKONASÝNING í Rússnesku 
Rétttrúnaðarkirkjunni “Pravo-
slavnaya initsiativa”
Allir eru velkomnir í heimsókn á opið 
hús og íkonasýningu í Rússnesku Rét-
trúnaðarkirkjunni, Öldugötu 44. Á sýnin-
gunni verður íkonunum lýst með stuttum 
texta á íslensku, rússnesku og ensku. Það 
byrjar kl 13.00 með opinni leiðsögn, þar 
sem prestur kirkjunnar útskýrir trúar-hefðir 
sem eru á Íslandi, og eru sameiginlegar 
með Orþódox kristinni trú. Á eftir verður 
sýning innan dyra, og er hún opin frá kl. 
13.00 – 21.00. Þar geta allir fengið að sjá 
íkonana og öðlast nokkra innsýn í hefðir 
Réttrúnaðarkirkjunar og trú eins og hún 
er í mismunandi löndum, t.d í Rússlandi, 
Rúmeníu, Serbíu, Póllandi, Grikklandi, 
Búlgaríu, Úkraínu, Ísrael, Bandaríkjunum 
og fleiri löndum. Öllum er boðið að koma 
á leiðsögn sem verður á sýningunni. Þær 
verða tvær: Kl 13.00 á rússnesku og Kl 15.00 
á ensku.

ÍKONASÝNING í Rússnesku Rét-
ttrúnaðarkirkjunni, Öldugata 44, 101 
Reykjavík

13:00 - 22:00
Hugsað heim - Inga Lísa Mid-
dleton
Titill sýningarinnar Hugsað heim vísar 
bæði til viðfangsefnis myndanna og þess 
draumkennda blæs sem einkennir þær. 
Ljósmyndarinn Inga Lísa Middleton er 
búsett í Bretlandi og sýnir á Vegg í Þjóð -
minjasafni Íslands myndir frá heimalandinu 
Íslandi. Myndirnar vinnur hún með aðferð 
sem nefnist Cyanotype og gefur myndunum 
einkennandi bláan lit. Meginstef sýnin-
garinnar er heimþrá en myndirnar sýna 
tilfinningatengsl höfundar við heimalandið 
Ísland og eru fullar af ljúfsárum söknuði. 
Myndefnið er bæði áþreifanlegt og táknrænt 
í senn: Kröftugir fossar sem knýja vatnsafls-
virkjanir, lóan sem boðar komu vorsins eftir 
langan vetur og hvönn sem löngum hefur 
verið notuð sem lækningajurt. Í myndunum 
kallast hið  hversdagslega á við ljóðræna sýn 
á landið.

Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgata 41, 101 
Reykjavík

13:00 - 22:00
Spegill samfélagsins – 
sérsýning Þjóðskjalasafns 
Íslands
Danski konungurinn sendi þriggja manna 
rannsóknarnefnd til Íslands árið 1770 til að 
kanna samfélagið og auðlindir þess. Skjala-
safn nefndarinnar, sem nefnd hefur verið 
Landsnefndin fyrri, er mikið að vöxtum, um 
4200 handritaðar síður. Stór og fjölbreyt-
tur hópur manna sendi nefndinni álit sitt 
á landsmálum. Til eru bréf sem greina frá 
aðbúnaði vinnufólks, hjáleigumanna, bænda, 
hreppstjóra, sýslumanna, presta og biskupa, 
auk háembættismanna landsins. Vinnugögn 
nefndarinnar sjálfrar eru ekki síður áhuga-
verð, þar sem hún lagði mat á íslenskt 
samfélag og hvað þyrfti að gera til úrbóta. Í 
tilefni 135 ára afmælis Þjóðskjalasafns Íslands 
hefur verið sett upp sýning á úrvali skjala 
Landsnefndarinnar fyrri 1770. Sýningin er  
samstarfsverkefni Þjóðskjalasafns Íslands og 
Þjóðminjasafns Íslands.

Safnahúsið, Hverfisgata 15, 101 Reykjavík

13:00 - 17:00
Flóamarkað á Menningarnótt 
og Vöfflur og Kaffi í JCI Húsið
JCI Reykjavik International hefur skipulagt 
flóamarkað á Menningarnótt til þess að styðja 
við alþjóðlegt verkefni - The World Cleanup 
Day 2018. Ágóði af sölunni á markaðnum 
mun fara til Bláa hersins, sem er íslensk 
fyrirtæki sem ekki er rek ið í hagnaðarskyni 
og hefur skipulagt hreinsunar verkefni 
hérlendis. Kíktu við í kaffi og vöfflu, og fáðu 
tækifæri til þess að styðja við góðan málsstað. 
Ef þig langar að styða verkefnið er hægt að 
gefa hluti til þess að selja á markaðnum. Við 
munum safna hlutum á föstudeginum 18. 
ágúst milli kl. 17:00 og 19:00 og á laugardegi-
num milli kl. 12:00 og 13:00. Hlutir sem seljast 
ekki verða gefnir í Rauða Kross Íslands.

JCI Husið, Hellusund 3, 101 Reykjavík

13:00 - 14:00
Ótal andlit Iðunnar - Sýninga-
ropnun
Harpa Rún Ólafsdóttir og María Kjartans 
opna ævintýralega myndlistasýningu. Ges-
tum býðst svo að bjóða í verkin á svo kölluðu 
“þöglu uppboði”. Verkin eru blanda af 
ljósmynd og teikningu. María myndar á sinn 
einstaka hátt magn þrungið samspil náttúru, 
manna og dýra, og myndgerir Harpa náttúru-
na og skapar með teikningunni heim þar sem 
áhorfandanum er boðið uppá að skyggnast 
í hulduheima náttúrunnar. Á opnuninni 
mun tónlistarmaðurinn Einar Indra kynna 
nýju plötuna sína Unravel. Birgir Hilmars 
og María Kjartans munu taka nokkur lög af 
plötu sinni Dark Horse. Sýningarrýmið er up-
plifun í sjálfu sér þar sem rými hússins hefur 
verið umbreytt úr athvarfi vegglistarmanna í 
friðsæla vin í erli borgarinnar án þess þó að 
hreyfa við hrárri veggjalist rýmisins.

Frakkastígur 16 (fyrir ofan Brauð & co ), 
101 Reykjavík

13:00 - 22:00
Ótal andlit Iðunnar - Þögult 
uppboð

Harpa Rún Ólafsdóttir og María Kjartans 
opna ævintýralega myndlistasýningu í 
töfrandi nýju rými fyrir ofan bakaríið Brauð 
og co. Gestum býðst svo að bjóða í verkin á 
svokölluðu “þöglu uppboði”. María myndar 
á sinn einstaka hátt magnþrungið samspil 
náttúru, manna og dýra, Harpa myndgerir 
náttúruna í myndunum og opnar þannig fyrir 
áhofandnum hulduheima náttúrunnar. Á 
opnuninni mun tónlistarmaðurinn Einar In-
dra kynna nýju plötuna sína. Birgir Hilmars 
og María Kjartans munu einnig kynna 
væntanlega plötu sína. Sýn ingarrýmið er up-
plifun í sjálfu sér þar sem rými hússins hefur 
verið umbreytt úr athvarfi vegglistarmanna í 
friðsæla vin í erli borgarinnar án þess þó að 
hreyfa við hrárri veggjalist rýmisins.

Frakkarstígur 16, 101 RVK ( fyrir ofan 
Brauð & co), 101 Reykjavík

13:00 - 17:30
Róttæki Sumarháskólinn
Þann 14.-20. ágúst mun Róttæki sumar-
háskólinn halda sína árlegu fyrirlestraröð 
í Múltíkúltí, Barónsstíg 3. Róttæki sumar-
háskólinn er ókeypis fyrirlestraröð sem er 
aðgengileg öllum og hefur verið hvert sumar 
síðan 2011. Í skólanum er fjallað um málefni 
úr samtímanum sem brenna á fólki. Það getur 
verið allt frá réttindum minnihlutahópa til 
róttækra hugmynda um samfélagsbreytingar. 
Erindi eru haldin af valinkunnum fyrirlesu-
rum sem hafa reynslu af þessum málefnum. 
Með því er búið til umhverfi þar sem mismu-
nandi málefni mætast.

Múltí Kúltí, Barónsstíg 3, 101 Reykjavík

13:00 - 15:30
Fjöltefli við Jóhann Hjartarson 
og Magnús Örn Úlfarsson
Fjöltefli opið öllum við Magnús Örn Úlfars-
son og Jóhann Hjartarson. Magnús Örn hefur 
í mörg ár verið einn af fremstu skákmönnum 
landsins. Hann hefur meðal annars unnið 
titlana unglingameistari Íslands og Hraðskák-
meistari Íslands.  Jóhann Hjartarson er einn 
sigursælasti skákmaður sem Ísland hefur 
gefið af sér. Hann hlaut stórmeistaratign 
árið 1985 og er sexfaldur Íslandsmeistari í 
skák, auk þess að hafa hlotið fjölda annarra 
viðurkenninga.

Höfuðstöðvar Íslenskrar erfðagreiningar, 
Sturlugata 8, 101 Reykjavík

13:00 - 18:00
100 ára afmælissýning á ver-
kum Kristjáns Davíðssonar
Opnun á einstakri 100 ára afmælissýningu 
á verkum listmálarans Kristjáns Davíðsso-
nar. Mörg af verkunum eru úr einkasafni 
fjöl skyldu Kristjáns og hafa aldrei verið 
sýnd áður á opinberum vettvangi. Sýningin 
stendur yfir allan daginn.

Höfuðstöðvar Íslenskrar erfðagreiningar, 
Sturlugata 8, 101 Reykjavík

13:00 - 14:00
Léttur í Lunda
Þreifum betur á hinum umdeilda fugli sem 
allt í einu er búinn að koma sér svo vel fyrir 
í Reykjavík. Fólk á öllum aldri er hvatt til að 

föndra á sig lundafætur, gogga, vængi og 
stél. Efnt verður til sérstaks lundahlaups og 
sprellfjörugs lundakasts – á eftir getur fólk 
svo svifið um bæinn, létt í lunda. Boðið upp á 
Puff á priki og Goggbita með mjólk.

Vitatorg, Lindargata 59, 101 Reykjavík

13:00 - 22:00
Pop-up markaður safnbúðar 
Listasafns Íslands í samstarfi 
við Hús og híbýli
Safnbúð Listasafns Íslands hefur á undan-
förnum árum staðið fyrir útgáfu á fallegum 
listaverkaplakötum sem fegra veggi heimili-
sins. Á Menningarnótt 19. ágúst verða plakö-
tin á sérstökum Pop-up markaði í Listasafni 
Íslands við Fríkirkjuveg 7.  Markaðurinn er 
haldinn í samstarfi við tímaritið Hús og híbý-
li sem mun vera með áskriftarsölu á staðnum. 
Með áskriftinni fylgir veglegur gjafapakki.

Listasafn Íslands, Fríkirkjuvegur 7, 101 
Reykjavík

13:00 - 13:45
Marteinn Sindri & Daníel 
Friðrik
Tónlistarmennirnir Marteinn Sindri Jónsson 
og Daníel Friðrik Böðvarsson flytja tónlist 
þess fyrrnefnda á Menningarnótt. Tón-
leikarnir munu fara fram í sýningarrými 
Listasafns Íslands þar sem Hrafnhildur Ar-
nardóttir / Shoplifter sýnir um þessar mundir 
innsetninguna Taugafold VII. Á síðustu 
misserum hefur Marteinn Sindri verið að 
hasla sér völl sem lagasmiður og textahöfun-
dur. Hann býr að fjölbreyttri tónlistarreynslu, 
lærði klassískan píanóleik, hefur leikið djass-
músík og starfað með ýmsum hljómsveitum. 
Daníel Friðrik er í fremstu röð íslenskra tón-
listarmanna og hefur starfað með fjölmörgum 
tónlistarmönnum og hljómsveitum hér heima 
og erlendis. Marteinn Sindri og Daníel Friðrik 
hafa undanfarið unnið að upptökum á tónlist 
Marteins Sindra og í vor kom út lagið Spring 
Comes Late Sometimes.

Listasafn Íslands, Fríkirkjuvegur 7, 101 
Reykjavík

13:00 - 20:00
Menningarnótt í Hörpu
Verið velkomin í Hörpu á Menningarnótt. 
Dagskráin verður stórglæsileg:- Sinfóníuhl-
jómsveit Íslands - Íslenska Óperan - Stórsveit 
Reykjavíkur - Óperuakademía unga fólksins 
- Súkkulaðikökuópera - Reykjavík Classics - 
Perlur íslenskra sönglaga - Bergþór Pálsson 
og Jóhanna Vigdís Arnardóttir - Blúshátíð í 
Reykjavík - Færeysk tónlistaratriði - Blása-
rahópur - Þyrnirós: Ballerínur frá Klassíska 
List dansskólanum - Sönghópurinn Spec-
trum - Vinir Jónsa syngja til minningar um 
Jón Stefánsson - Strengjasveit - Nemen-
datónleikar - Litháenskir þjóðdansar og 
þjóðlög - Háskóladansinn sýnir og kennir 
dansa - Maxímús Músíkús og vinkona hans 
Petitla Pírúetta heilsa börnunum og gefa 
endurskinsmerki -.... og margt fleira.  Nánar 
á https://www.harpa.is/dagskra/vidburdur/
menningarnott-i-horpu-2017/

Harpa Concert Hall and Conference Centre, 
Austurbakki 2, 101 Reykjavík

13:00 - 23:00
Heill þér ylur, heill þér ljós
Listakonan Inga Höskuldsdóttir sýnir nýja 
línu af lömpum í samstarfi við Hannesarholt. 
Sýningin er innsetningar sýning, þar sem 
unnið er með hljóð, ljós og ilm. Sýningin op-
nar formlega kl. 20:00 og er hluti af dagskrá 
Hannesarholts á Menningarnótt. Sýningin 
stendur til 6. september.

Hannesarholt Menningarhús - Grundarstíg 
10, 101 Reykjavík

13:00 - 23:00
Menningarnótt í Hannesarholti
Hannesarholt Menningarhús býður gest um 
Menningarnætur í heimsókn með fjölbreyt-
tri dagskrá á Menningarnótt. Tón leikar, 
myndlistarsýning og innsetningar. Nánari 
upplýsingar með tímasetningum og up-
plýsingum um atriðin má finna á heimasíðu 
Hannesarholts, Facebook-síðu Hannesarholts 
og á viðburðasíðu Menningarnætur. Hlök-
kum til að taka á móti ykkur í Hannesarholti 
á Menningarnótt.

Hannesarholt Menningarhús, Grundarstíg 
10, 101 Reykjavík

13:00 - 01:00
Bræðingur
Nýlistarsýning þar verða verk SÚM lista-
mannsins Kristjan Frímannn Kristjans sonar 
- hann sýnir úrklippur gerðar í tölvu, undir 
áhrifum DADA og „Fluxus”. Í nýlistarv-
erkum Georgíska listamansins Lado má 
sjá fyrir sér áhrif samvinnu hans við Ólaf 
Elíasson. Framsetning skýr minnimalísk 
vinnubrögð og efnisval ná þæginlegri 
nálgun við leit einfaldleika, í flóknum ef-
nisheim nútímans. Listakonan Maka er einn 
frambærilegasti listamaður Georgíu, verk 
skýrar þjóðlegar túlkanir með gamansamt 

yfirbragð. sem ekki eru ólíkar og í verkum 
Muggs. Vídeó verk Línu Thoroddsen eru 
femínískar og spiritískar þjóðsögu túlkanir. 
Verk feðgana Bjarts (aðstadandi sýningar) 
og Hilmis Jökuls (12 ára), eru eru blanda af 
ljóðrænum absrakt málverkum, teikning-
um, grafík ásamt bræðingum og blekristum 
sonarins.

Miklabraut 70, 105 Reykjavík

13:00 - 14:00
Betri Reykjavík - Hugmyndir 
teiknara sem verða aldrei að 
veruleika
HÓMY er hópur starfandi myndskreyta á 
Íslandi. Hópurinn sportar fákum á öllum 
aldri, ný útskrifuðum snillingum og teiknu-
rum hoknum af reynslu. Á Menningarnótt 
verður haldin sýning hæfileikaríkra og hug-
myndaríkra teiknara. Þemað að þessu sinni 
er „Betri Reykjavík“ og allar þær fáránlegu 
endurbætur sem sönnum myndskreyti ke-
mur til hugar og gætu t.d. verið teygju stökk 
í Hallgrímskirkju eða rússíbani á mislægu 
gatna mótunum á Miklubraut? Hvað um 
ef holur í gangstéttunum væru fylltar með 
súkkulaði í dýfu? Á opnuninni verður haldin 
teiknismiðja fyrir unga gesti, laugar daginn 
19. ágúst kl. 12-13:30, þar sem boðið er upp á 
að teikna eigin hugmyndir um endurbætur 
borgarinnar. Því verri því betri...

Skólavörðustígur 2, 101 Reykjavík

13:00 - 18:00
Ljótar gjafir - Sýning
Gjafir frá ferðalögum til ýmissa landa í 21 ár 
verða til sýnis fyrir þá sem vilja skoða afraks-
turinn, læra leikreglurnar og kanna endimörk 
góðs smekks með gestgjöfunum. Galleríið 
verður opið frá kl. 13-18.

Flókagata 41, gallerí bakhús, 105 Reykjavík

13:00 - 23:00
Menningarnótt 2017
Menningarnótt er afmælishátíð Reykjavíkur-
borgar og verður haldin í tuttugasta og annað 
skipti þann 19. ágúst. Menningarnótt er hátíð 
sem allir borgarbúar skapa og upplifa saman, 
úti á torgum og götum miðborgarinnar, í 
bakgörð um og söfnum, fyrir tækjum og ekki 
síst í húsunum í bænum. Aðgangur að öllum 
viðburðum er frír og öllum opinn. 

Reykjavíkurborg, Tjarnargata 11, 101 
Reykjavík

13:01 - 17:01
Skólamunastofa Austurbæjar-
skóla
Austurbæjarskólinn er lítil veröld, einn 
heimur með öllu þar sem þúsundir hafa 
slitið barnsskónum. Á sérstakri skólamu-
nasýningu sem sett hefur verið upp í risi 
skólans bíða gamlar kennslubækur eftir því 
að verða opnaðar á ný. Slitin borð og stólar 
láta sig dreyma um endurfundi við aldarvini. 
Lit rík kennsluspjöld og kort vísa veginn til 
bernskunnar. Tæki, tól og gamlir munir kalla 
fram ótal minningar. Fjöldi ljósmynda laðar 
fram liðna tíð. Sérlega áhuga vert fyrir gamla 
nemendur. En einnig alla sem gengu í íslens-
ka barnaskóla á síðustu öld.

Austurbæjarskóli, Vitastígsmegin, Austur-
bæjarskóli, 101 Reykjavík

13:15 - 14:15
Blúshátíð í Reykjavík Harpa 
Kaldalón
Menningarnótt, Blúshátíð í Reykjavík í Hör-
pu. Kaldalón kl 13:15 . Við setningu hátíðar-
innar verður tilkynnt um val á heiðursfélaga 
Blúsfélags Reykja víkur 2017. Boðið verður 
upp á lifandi blús víða á Skóla vörðustígnum 
frá klukkan 14.00 til 16.00. Kveikt verður upp 

í grillunum og boðið upp á kjúklingavængi 
og pylsur. Bílasýning Krúserklúbbsins. Tón-
leikar á Borgarbókasafni kl. 16.00 og margt 
fleira.

Harpa Kaldalón 13:15 - 14:15, Austurbakki 
2 101 Reykjavík

13:30 - 21:30
Raftónlist í boði Möller Re-
cords
Útgáfufyrirtækið Möller Records var stofnað 
árið 2011 og að útgáfu málum starfa Árni 
Grétar (Futuregrapher), Frosti Jónsson (Bistro 
Boy) og Stefán Ólafsson (Steve Sampling). 
Möller Records leggur áherslu á útgáfu 
rafrænnar tónlistar og að ljá íslenskum 
raf tónlistarmönnum rödd á inn lendum og 
erlendum vettvangi. Möller Records hefur 
gefuð út yfir 60 útgáfur.

Að horni Skólavörðustígs og Laugavegs / 
Bankastræti, Laugavegur 2, 101 Reykjavík

13:45 - 19:00
Menningarmolar í Hinu 
Húsinu á Menningarnótt
Hitt Húsið býður upp á skemmti lega og 
fjölbreytta dagskrá á Menningarnótt. Fram 
koma list hópar Hins Hússins sem hafa 
starfað hjá húsinu yfir sumar tímann og staðið 
fyrir mörgum viðburðum í borginni ásamt 
Götuleikhúsi Hins Hússins. Einnig koma 
fram sérstakir gest ir; Magius, BlackboxRed 
frá Hollandi og The Small Prints frá Frakklan-
di. Ekki láta ykkur vanta á Pósthússtrætið 
þann 19. ágúst milli kl. 14 og 19.

Hitt Húsið Menningarmiðstöð ungs fólks, 
Pósthússtræti 3 101 Reykjavík

13:45 - 14:15
Götuleikhús Hins Hússins
GÖTULEIKHÚS HINS HÚSSINS Verður á 

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. Up-
phaflega vorum við eingöngu með kaffi frá Haiti, en 
þegar jarðskjálftarnir dundu þar yfir var ekkert kaf-
fi 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 stað-
num. 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 ok-

Café Haiti

kur 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 tónlei-
ka 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 þet-

ta svolítið öðruvísi tónlist, 
mjög fjölbreytileg og frá 
ýmsum löndum,” segir 
Elda.  

 Elda, kemur frá Haiti 
og er potturinn og pan-
nan í öllu saman og hefur 
innleitt kaffimenninguna 
frá Haiti. Hún ólst upp 
á þeim stað þar sem kaf-
firæktun 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. Á Menningarnótt mun 
hljóm sveitin Skuggamyndir frá Býsans stíga á stokk. 
Byrjar fjörið rúmlega níu um kvöldið og stendur alveg 
fram að miðnætti.
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BJÓR&
MATUR

GASTROPUB

SÆTA SVÍNIÐ  //  Hafnarstræti 1–3  /  Sími 555 2900  /  saetasvinid.is

námskeið
Í vetur bjóðum við skemmtilegt námskeið
í bjór- og matarpörun á Sæta Svíninu.

Námskeiðin eru tilvalin fyrir einstaklinga 
og vina- eða starfsmannahópa.

Smakkaðar verða 11 tegundir af sérvöldum bjór
með 11 mismunandi smáréttum og farið yfir 
galdurinn að velja saman bjór og mat.

Um námskeiðin sér sælkerinn og bjórgúrúinn Sveinn Waage
sem hefur kennt við Bjórskólann frá stofnun hans 2009. 
Hann er einlægur áhugamaður um pörun á mat og bjór
og mun leiða námskeiðið með glettni og svínslegri gleði. 

Nánari upplýsingar um námskeiðin eru á saetasvinid.is 
og miðasala á midi.is.

Námskeiðin verða haldin á fimmtudögum milli klukkan 
16.00 og 18.30 og kosta 6.990 kr. á mann. 

Austurstræti 16     Sími 551 0011     apotek.isAPOTEK KITCHEN+BAR

FRÁBÆR FJÖLSKYLDUSTUND!

HÆGELDAÐ LAMBALÆRI
MEÐ RÓSMARÍN OG HVÍTLAUK
Sykurbrúnaðar kartöflur
„Crispy“ kartöfluteningar 
með rósmarín og hvítlauk
Heimalagað rauðkál
Pönnusteiktir blandaðir sveppir
Ofnbakaðar gulrætur
Grænar baunir með myntu
Maís
Bjór- hollandaisesósa
Sveppasósa

Aðeins framreitt fyrir allt borðið.

ALLA SUNNUDAGA
FRÁ 12–14.30

SUNNUDAGS
LAMBALÆRI

með öllu tilheyrandi

2.900 kr. á mann

sveimi á horni Pósthús strætis og 
Austurstrætis á Menn ingar nótt. 
Götuleikhúsið er orðið vel þek-
kt 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. Á hverju sumri 
býðst ungmennum á aldrinum 17 
til 25 ára að sækja um að starfa með 
Götuleikhúsinu. Ár lega er leikstjóri 
fenginn til liðs við Götuleikhúsið 
ásamt búninga hönnuði sem hannar 
búninga og leikmyndir í samvinnu 
við hópinn.

Hitt Húsið menningarmiðstöð 
ungs fólks, Pósthússtræti 1 101 
Reykjavík

14:00 - 17:00
REYKJAVIK CUSTOM 
BIKE SHOW 2017
Þetta er í sjötta sinn sem Reykjavík 
Custom Bike Show er haldið á Men-
ningarnótt. Fyrst var sýn ingin hal-
din á Frakkastíg á milli Laugarvegs 
og Hverfisgötu í sam vinnu við 
Reykjavík INK 2009. Ári seinna 
var sýningin hald in á Lækjartorgi 
og núna í fjórða sinn í Naustu-
num, sem er litla gatan á milli 
Tryggvagötu og Hafnarstrætis. 
Þarna eru allir helstu Rokk staðir 
bæjarins. Og við höldum að Bike 
show-ið sé komið heim. Naustin 
eru allveg tilvalin staður fyrir svona 
viðburð. Þetta er Rokk og Ról gata 
Reykjavíkur. Tilgangurinn með 
svona uppá komu er 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, Be Be and the Bluebird og 
Atomstöðin.

Naustunum, Hafnarstræti 5 101 
Reykjavík

14:00 - 17:00
Harmónikutónlist - il-
mandi kakó og kleinur í 
boði Atlantsolíu
Atlantsolía & Félag harmóniku-
unnenda í Reykjavík bjóða til 
skemmtunar þar sem í boði verður 
harmónikutónlist 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, 
101 Reykjavík

14:00 - 16:00
The Heart of the Coun-
try
Sendiráð Bandaríkjanna býður 
í opið hús á Laufásvegi 21-23 
laugardaginn 19. ágúst kl. 14-16. Á 
boðstólunum verða Krispy Kreme 
kleinuhringir og kaffi. Íslenska 
Kántrýhljómsveitin Axel O & Co, 
tilnefnd til 2017 Texas Sounds In-
ternational Country Music Awards, 
mun flytja tónlist. Taktu mynd af 
þér með frelsisstyttunni eða öðrum 
þekktum kennileitum í Bandaríkju-
num. Kynntu þér spennandi staði 
til að heimsækja í Bandaríkjunum. 
Bandaríska flugfélagið Delta býður 
í spenn andi spurningakeppni, 
þar sem verðlaunin eru flugferð 
til Bandaríkjanna. Vinsamlegast 
athugið að gestir þurfa að ganga 
gegnum öryggisskoðun. Gestir eru 
beðnir að forðast að vera með stórar 
töskur meðferðis eða stór rafein-
datæki, minni tæki, s.s. snjallsímar 
o.þ.h. eru í lagi. Við hlökkum til að 
sjá ykkur, gangið í bæinn.

Sendiráð Bandaríkjanna, 
Laufásvegi 21, 101 Reykjavík

14:00 - 15:00
Myndlistarganga í Bor-
gartúni og nágrenni
Myndlistarganga þar sem sagt 
verður frá útilistaverkum í 
Borgartúni og nágrenni. Gangan 
hefst kl. 14:00 við hlutann úr Ber-
línarmúrnum sem stendur nálægt 
Höfða. Verkið var gert árið 2015 
og er skreytt listaverki eftir þýska 
götulistamanninn Jakob Wagner. 
Verkið sem var upphaflega unnið 
árið 2011 í tilefni 50 ára afmælis 
byggingar múrsins, var farið að láta 
mjög á sjá og vann listamaðurinn að 
endurgerð nú í ágúst. Önnur verk á 
svæðinu sem verða skoðuð eru m.a. 
Einar Benediktsson og ljóðaharpan 
eftir Ásmund Sveinsson, Öndve-
gissúlur eftir Sigurjón Ólafsson og 
Obtusa eftir Rafael Barrios. Gangan 
endar við Hlemm við verkið Klyfja-
hestur eftir Sigurjón Ólafsson. Sig-
urður Trausti Traustason deildarst-
jóri safneignar og rannsókna og 
Edda Halldórsdóttir verkefnastjóri 
skráningar munu leiða gönguna.

Borgartún, Borgartún - við Höfða, 
105 Reykjavík

14:00 - 15:00
Leiðsögn sérfræðings 
Ljósmyndasafns Íslands 
- Fuglarnir, fjörðurinn 
og landið
Kristín Halla Baldvinsdóttir, sýnin-
garhöfundur, verður með leiðsögn 
um sýninguna Fuglarnir, fjörðurinn 
og landið. Ljósmyndir Björns 
Björnssonar. Björn Björnsson (1889 
– 1977) var áhugaljósmyndari sem 
sér hæfði sig að mestu leyti í fugla-
ljósmyndun. Hann vann að ljósmy-
ndun á Austfjörðum meðfram ver-
slunarstörfum, lengst af á Norðfirði. 
Á síðari árum sérhæfði Björn sig í 
náttúru lífsljósmyndun og ferðaðist 
um landið í þeim tilgangi. Myndir 
hans af fuglum birtust víða, meðal 
annars í Náttúrufræðingnum og 
í British Birds. Nánar má lesa um 
sýninguna Fuglarinr, fjörðurinn 
og landið á síðunni : http://www.
thjodminjasafn.is/syningar-vidbur-
dir/sersyningar/syningar-i-gangi/
bjorn-bjornsson

Þjóðminjasafn Íslands - My-
ndasalur, Suðurgata 41, 101 
Reykjavík

14:00 - 16:00
Teygjutvist
Rifjum upp gamla takta og kenn um 
krökkunum sígilda leiki. Teyg-
jutvist var vinsæll leikur meðal 
krakka fyrir um fjörutíu árum. 
Teygjutvist er snarpur leikur sem 
eykur úthald og kemur öllum 
í gott skap.Tveir standa hvor á 
móti öðrum með bil á milli fóta í 
mjaðmabreidd. Teygjan er til að 
byrja með strekkt á milli þeirra um 
öklana. Þriðji leikmaðurinn tekur 
sér stöðu við teygjuna og aðrir sem 
eru með í leiknum fara í röð fyrir 
aftan. Leikurinn gengur út á það að 
hver og einn geti hopp að ákveðin 
spor við teygjuna og á henni, fyrst 
í ökklahæð, svo er teygjan færð 
við hné og svo fram vegis, upp 
eftir líkamanum. Ef sá sem hoppar 
ruglast í sporunum eða tekst ekki 
að framkvæma fyrir fram ákveðin 
spor, tekur hann við því að standa  
með teygjuna um fæturna. Sá sem 
getur hoppað í hæstu stöðunni 
vinnur.

Þjóðminjasafn Íslands Suður-
gata 41, 101 Reykjavík

14:00 - 19:00
Poly - ljósmyndasýning
Tveir ólíkir ljósmyndarar setja 
upp sýningu í óhefðbundnu rými, 
bílaverkstæði á Grettisgötu sem 
brann í fyrra. Sýningarrýmið er un-
dir berum himni því aðeins eru eftir 

útveggir hússins og burðar bitar í 
lofti. Kristjana Björg Þórarinsdóttir 
og Anna Karen Skúladóttir eru með 
ólíkar ljósmyndir á sýningunni sem 
þó tengja báðar við sýningarrýmið 
á sinn hátt.

Grettisgata 87, 105 Reykjavík

14:00 - 14:30
Súkkulaðikökuópera
Bon Appétit! er gómsæt súkkulaði-
kökuópera eftir bandaríska 
tón skáldið Lee Hoiby þar sem sjón-
varpskokkurinn frægi, Julia Child, 
kennir áhorfendum að baka franska 
súkkulaðiköku. Guja Sandholt fer 
með hlutverk Juliu Child og Heleen 
Vegter leikur með á píanó. Árni 
Ólafur, sjónvarpskokkurinn knái 
úr Hinu blómlega búi verður þeim 
stöllum innan handar og passar að 
ekkert fari úrskeiðis. Óperan verður 
flutt í Norðurljósum og tekur um 20 
mínútur í flutningi.

Harpa, Austurbakki 2, 101 Rey-
kjavík

14:00 - 16:30
Góðgerðarakstur HOG 
Chapter Iceland
HOG-Chapter Iceland, félag Harley 
Davidson eigenda á Íslandi, bjóða 
einstaklingum upp á að vera farþe-
gar á hjólum sínum í stuttri ferð 
um miðborgina. Keyrslan hefst við 
Alþingishúsið við Austurvöll, kos-
tar 1.000 kr. á einstakling og rennur 
óskipt til styrktar UMHYGGJU, 
félags til stuðnings langveikum bör-
num. Keyrt verður frá Kirkjustræti 
(framan við Alþingi), að Suður götu, 
um Skothúsveg & Tjarnargötu, svo 
um Vonarstræti og Templarasund 
að Kirkjustræti.

Austurvöllur - Kirkjustræti (fra-
man við Alþingi), Kirkjustræti 12, 
101 Reykjavík

14:00 - 16:00
Vöfflukaffi á Mennin-
garnótt
Vöfflukaffi í Þingholtunum. Sú 
skemmtilega hefð hefur skapast á 
Menningarnótt að nokkrir íbúar 
Þingholtanna bjóði gestum og 
gangandi á heimili sín eða garða, 
í vöfflur og kaffi. Að sjálfsögðu 
verður haldið í þessa venju í ár! Hér 
eru heimilin sem bjóða til sín: Þau 
eru á Óðinsgötu 8b, Þingholtsstræti 
27 3h, Ingólfsstræti 19, Hellusundi 
3, Grettisgötu 26 og Mímisgötu 2.

Þingholtin, 101 Reykjavík

14:00 - 18:00
ORÐ hafa áhrif
Við notum orð á hverjum degi. 
Í daglegum samkiptum okkar 
notum við orð. Við notum orð til 
að tjá okkur, til að koma áfram 
skilaboðum. Orð byggja upp, gefa 
kraft og uppörfun en orð geta ein-
ning brotið niður og sært. Orð hafa 
áhrif. Biblían hefur verið köll uð orð 
Guðs. Guð sagði: „Verði ljós“ og 
það varð ljós. Guð notar orð sem 
hafa áhrif. Vöndum orð okkar. Ge-
fum því gaum hvaða áhrif þau hafa 
á einstaklinga í kringum okkur. 
Gefum því gaum hvaða áhrif þau 
hafa á okkur. Orð HAFA ÁHRIF. 
Guðsþjónusta kl. 12-13 Sýningin 
ORÐ hafa áhrif kl. 14-18 Vöfflukaffi 
kl. 14-16

Aðventkirkjan í Reykjavík, In-
gólfsstræti 19 101 Reykjavík

14:00 - 15:00
Ótal andlit Iðunnar 
- Einar Indra kynnir 
plötuna sína Unravel
Harpa Rún Ólafsdóttir og María 
Kjartans opna ævintýralega myn-
dlistasýningu í töfrandi nýju rými 
fyrir ofan bakaríið Brauð og co á 
Frakkarstíg 16. Gestum býðst svo 

að bjóða í verkin á svokölluðu “þö-
glu uppboði” á meðan að sýningu 
stendur á milli kl: 13:00 og 22:00. Á 
opnuninni mun tónlistarmaðurinn 
Einar Indra kynna nýju plötuna 
sína Unravel. Sýningarrýmið er 
upp lifun í sjálfu sér þar sem rými 
hússins hefur verið umbreytt úr 
athvarfi vegglistarmanna í friðsæ-
la vin í erli borgarinnar án þess 
þó að hreyfa við hrárri veggjalist 
rýmisins.

Frakkastígur 16 (fyrir ofan Brauð 
& co), 101 Reykjavík

14:00 - 15:15
Óðinsgötujóga og gong-
slökun Systrsamlagsins 
og POP UP yoga Rey-
kjavík
Systrasamlagið Óðinsgötu 1 og 
POP UP YOGA REYKJAVÍK í sam-
vinnu við Sólveigu í jóga stöðinni 
Sólum efna til götujóga og gong-
slökunnnar kl. 14.00 á Menningar-
nótt.Við ætlum að nota tækifærið 
þar sem götum í miðborg Rey-
kjavíkur er lokað til að teygja 
vel úr okkur og lyfta andanum í 
hæstu hæðir. Tveir jógakennarar 
frá POP-UP YOGA Reykjavík, þær 
Gyða Pétursdóttir og Margrét A. 
Markúsdóttir, leiða mjúkan jógatí-
ma í 45 mínútur. Gongslökunin er 
í höndum Sólveigar Þórarinsdóttir 
og stendur hún yfir í 30 mínútur. 
Allir velkomnir, ungir sem aldnir, 
reyndir og óreyndir. Mælum 
sérstaklega með að þátttakendur í 
Reykjavíkurmaraþoninu mæti og 
slaki á eftir afrek dagsins. Aðeins 
fáeinar lánsdýnur í boði og því 
mælum við með að þið komið með 
ykkar eigin dýnur undir handakri-
kanum.

Systrasamlagið, Óðinsgata 1, 101 
Reykjavík

14:00 - 15:00
Léttur í Lunda
Þreifum betur á hinum umdeilda 
fugli sem allt í einu er búinn að 
koma sér svo vel fyrir í Reykjavík. 
Fólk á öllum aldri er hvatt til að 
föndra á sig lundafætur, gogga, 
vængi og stél. Efnt verður til sér-
staks lundahlaups og sprellfjörugs 
lundakasts – á eftir getur fólk svo 
svifið um bæinn, létt í lunda. Boðið 
upp á Puff á priki og Goggbita með 
mjólk.

Vitatorg, Lindargata 59, 101 
Reykjavík

14:00 - 16:00
Pillow Talk 
Koddahjal eða “Pillow Talk” gefur 
innsýn inn í líf hælisleitenda og 
flóttafólks á Íslandi með því að 
bjóða fólki að setja sig í spor þeirra 
og hlusta á sögur þess. Hátölurum 
hefur verið komið fyrir í rúm frá 
Rauða krossinum, sem notuð eru 
fyrir hælisleitendur, og þátttaken-
dum býðst að leggjast í rúmin og 
hlusta á frásagnir fólksins. Sögur-
nar eru vandasamlega settar fram 
með það að markmiði að gefa 
þátttakendum nýja leið til að skilja 
‘sögur flóttafólks’. Sonja Kovacevic 
er sviðslistahöfundur frá Austurríki 
sem búsett er á Íslandi. Málefni 
líðandi stundar og leikhús sem 
brúar bilið á milli hins fræðilega 
heims og veruleikans sem við erum 
að fást við, einkenna hennar verk. 
Málefni jaðarsettra hópa koma þá 
oftar en ekki við sögu í hennar 
verkum.

Tjarnarbíó, Tjarnargata 12, 101 
Reykjavík

14:00 - 16:00
Sönn og fögur umræða – 
Heimspekikaffihús
Oft er kvartað yfir umræðunni 
en hvernig getur hún orðið betri? 

Hvað einkennir góða umræðu? 
Hvernig getur pólitísk umræða 
orðið árangursríkari? Hvernig 
geta dagleg samskipti okkar orðið 
heiðarlegri og sannari? Frjáls 
rökræða – allir velkomnir. Skúli 
Pálsson stýrir umræðu.

Iðnó, Vonarstræti 3, 101 Rey-
kjavík

14:00 - 15:00
Knús í boði
Í ár er 9. árið sem að Hlutverka-
setur 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

14:00 - 14:30
Hlemmsöngur
Það er fátt íslenskara en söngur við 
harmónikuleik. Ísabella og Margrét 
rifja upp gömul og góð sönglög 
í sumarskapi við Hlemm. Það er 
tilvalið að koma í bæinn með strætó 
og stoppa við Hlemm til að hlusta 
á tónleika áður en haldið er áfram á 
menningarnætur-röltinu.

Við Hlemm, Laugavegur 107, 105 
Reykjavík

14:00 - 20:00
Port 3
Myndlistarsýning - Samsýning á 
mörgum þeim myndlistarmön-
num sem tekið hafa þátt í starfi 
og sýningarhaldi í Gallery Port. 
Prentverk, málverk, teikningar og 
ljósmyndir munu umlykja galleríið 
og munum að venju sjá til þess að 
bjóða upp á rjómann af íslenskum 
samtímalistamönnum. Vinnusmið-
ja - Við munum koma til með að 
prenta fígúrur, hluti og leikföng í 
þema sýningarinnar á taupoka og 
gefa krökkum tækifæri á að mála 
pokana, með svipaðri aðferð og í 
litabók. Krökkunum verður síðan 
gefið tækifæri á að taka pokana 
með sér heim að smiðjunni lokinni. 
Þeir listamenn sem taka þátt eru: 
Auður Ómarsdóttir, Arnar Ásgeirs-
son, Árni Már Erlingsson, Gunnar 
Jónsson, Helga Páley, Hrafnhildur 
Gissuradóttir, Leifur Ýmir, Petra 
Valdimarsdóttir, Sigurður Atli 
Sigurðsson, Sigurður Ámundason 
og Þrándur Þórarinsson.

Gallery Port, Laugavegur 23b, 
101 Reykjavík

14:00 - 22:00
Improv Ísland - 
Spunamaraþon
Improv Ísland mætir aftur í 
Þjóðleikhúskjallarann með hið 
sívinsæla spunamaraþon. Hver 
sýning er einstök og verður ekki 
endurtekin. Átta tímar af hlátri og 
skemmtun, auk þess sem búast má 
við óvæntum gestum yfir daginn. 
Áhorfendum er hleypt inn og út á 
hálftíma fresti.

Þjóðleikhúskjallarinn, Hverfisgata 
19, 101 Reykjavík

14:00 - 16:00
DJ Silja Glommi
As a part of the Reykjavik cultural 
night, the up-and-coming Icelandic 
La- DJ Silja Glømmi will spin some 
records from 14:00 till 16:00 in the 
lobby of Hlemmur Square hotel & 
hostel. Be there and be Square.

Hlemmur Square, Laugavegur 
105, 105 Rvk.

14:00 - 17:00
Sendistofa Færeyja 
býður heim á Mennin-
garnótt 2017
Sendistofa Færeyja býður heim á 
Menningarnótt kl. 14-17. Borgarst-
jóri Tórshavnar, Annika Olsen, opn-
ar húsið. Marentza Poulsen reiðir 
fram færeyskt góðgæti. Stanley 
Samuelsen mun spila skemmtilega 
tónlist og þar að auki verður Mor-
tan Carlsen og Listagluggin með 
málverkasýningu eftir færeyska 
listamenn.

Sendistofa Færeyja, Hallvei-
garstöðum, Túngata 14, 101 
Reykjavík

14:00 - 15:00
Götusól
GÖTUSÓL ætlar að kríta eitthvað 
fallegt fyrir utan Hitt Húsið. Ragna 
Sól Evudóttir er myndlistakona sem 
hefur verið með allskonar skem-
mtilegheit á götum Reykjavíkur í 
sumar undir nafninu Götusól sem 
listhópur Hins Hússins. Í sumar 
hafa 11 metnaðarfullir Listhópar 
verið starfandi á vegum Hins 
Hússins ásamt Götuleikhúsi Hins 
Hússins. Hóparnir eru: Götusól, 
PASHN, Dúóið Ýr og Agga, 
Ritsveinn á rápi, RUSL, Haltu 
Takti, Baldur Dýrfjörð, RASK, 
Tónsion, Adolf Smári og Miðbæ-
jarkvartettinn. Starf hópanna hefur 
verið fjölbreytt og þeir staðið fyrir 
fjölmörgum viðburðum víðsvegar 
um borgina í sumar. Á Mennin-
garnótt munu þeir sýna brot af því 
besta fyrir utan Hitt Húsið

Hitt Húsið, Pósthússtræti 1, 101 
Reykjavík

14:00 - 14:20
Miðbæjarkvartettinn
Miðbæjarkvartettinn sýnir 
afrakstur sumarsins og syngur 
eigin útsetningar á íslenskum og 
erlendum lögum. Miðbæjarkvartet-
tinn er a capella söngkvartett sem 
flytur fjölbreytta tónlist. Meðlimir 
hópsins eru Bjarmi Hreinsson, 
Rögnvaldur Konráð Helgason, 
Silja Garðarsdóttir og Sunna Karen 
Einarsdóttir en þau kynntust öll 
við nám í Listaháskóla Íslands. 
Í sumar hafa 11 metnaðarfullir 
Listhópar verið starfandi á vegum 
Hins Hússins ásamt Götuleikhúsi 
Hins Hússins. Hóparnir eru: Gö-
tusól, PASHN, Dúóið Ýr og Agga, 
Ritsveinn á rápi, RUSL, Haltu 
Takti, Baldur Dýrfjörð, RASK, 
Tónsion, Adolf Smári og Miðbæ-
jarkvartettinn. Starf hópanna hefur 
verið fjölbreytt og þeir staðið fyrir 
fjölmörgum viðburðum víðsvegar 
um borgina í sumar.

Hitt Húsið, Pósthússtræti 1, 101 
Reykjavík

14:00 - 16:00
Salsakennsla og sal-
sadans á Lækjartorgi
Salsasamfélagið á Íslandi hefur hist 
á vikulegum salsakvöldum Salsa-
Iceland síðastliðin 10 ár og leggur á 
Menningarnótt leið sína á Lækjar-
torg 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 sýningar-
teymi SalsaIceland stíga á gólfið. 
Þá verður einnig dansað Rueda de 
Casino, sem er kúbanskur fjöl-
dadans þar sem skipt er reglulega 
um félaga. Allt þetta verður í boði 
í tveggja klukkustunda dagskrá 
SalsaIceland á Lækjartorgi.

Lækjartorg, Lækjargata 2, 101 
Reykjavík
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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

17.-19. ágúst

14:15 - 16:00
The Heart of the Country
Sendiráð Bandaríkjanna býður í opið hús á 
Laufásvegi 21-23 laugardaginn 19. ágúst kl. 
14-16. Á boðstólunum verða Krispy Kreme 
kleinuhringir og kaffi. Íslenska Kántrýhl-
jómsveitin Axel O & Co, tilnefnd til 2017 
Texas Sounds International  Country Music 
Awards, mun flytja tónlist. Taktu mynd af 
þér með frelsisstyttunni eða öðrum þekktum 
kennileitum í Bandaríkjunum. Kynntu þér 
spennandi staði til að heimsækja í Bandarík-
junum. Bandaríska flugfélagið Delta býður 
í spennandi spurningakeppni, þar sem 
verðlaunin eru flugferð til Bandaríkjanna. 
Vinsamlegast athugið að gestir þurfa að 
ganga gegnum öryggisskoðun. Gestir eru 
beðnir að forðast að vera með stórar töskur 
meðferðis eða stór rafeindatæki, minni tæki, 
s.s. snjallsímar o.þ.h. eru í lagi. Við hlökkum 
til að sjá ykkur, gangið í bæinn.

Sendiráð Bandaríkjanna, Laufásvegi 21, 
101 Reykjavik, 101 Reykjavík

14:25 - 14:30
ExO project
Alyona Ilina (Rússland), sérstakur gestur, 
flytur dansverkið sitt Tími og Líf ásamt 
Stefanie Vierath (Þýskaland), Mia Cerfonteyn 
(S-Afríka) og Wiola Ujazdowska (Pólland). 
Þetta dansverk er samið fyrir verkefnið ExO 
project í samvinnu við Dansverkstæðið.

Hitt Húsið menningarmiðstöð, 
Pósthússtræti 1, 101 Reykjavík

14:30 - 16:00
The Heart of the Country
Sendiráð Bandaríkjanna býður í opið hús á 
Laufásvegi 21-23 laugardaginn 19. ágúst kl. 
14-16. Á boðstólunum verða Krispy Kreme 
kleinuhringir og kaffi. Íslenska Kántrýhl-
jómsveitin Axel O & Co, tilnefnd til 2017 
Texas Sounds International Country Music 
Awards, mun flytja tónlist. Taktu mynd af 
þér með frelsisstyttunni eða öðrum þekktum 
kennileitum í Bandaríkjunum. Kynntu þér 
spennandi staði til að heimsækja í Bandarík-
junum. Bandaríska flugfélagið Delta býður 
í spennandi spurningakeppni, þar sem 
verðlaunin eru flugferð til Bandaríkjanna. 
Vinsamlegast athugið að gestir þurfa að 
ganga gegnum öryggisskoðun. Gestir eru 
beðnir að forðast að vera með stórar töskur 
meðferðis eða stór rafeindatæki, minni tæki, 
s.s. snjallsímar o.þ.h. eru í lagi. Við hlökkum 
til að sjá ykkur, gangið í bæinn.

Sendiráð Bandaríkjanna, Laufásvegi 21, 
101 Reykjavik

14:30 - 15:00
BlackboxRed -Stage Europe 
Network
Stage Europe Network sendir fulltrúa sína til 
að taka þátt í Menningarnótt og kynna í sam-
vinnu við Hörpu og Hitt Húsið hljómsve-
itirnar: BlackboxRed frá Hollandi og THE 
SMALL PRINT frá Frakklandi. Stage Europe 
Network eru samtök aðila frá 7 löndum sem 
vinna með efnilegum hljómsveitum. Black-
boxRed er duó sem samanstendur af stelpu 

og strák sem eru ekki neitt voðalega lágvær 
heldur, hávær, hröð og tryllt þegar þau bir-
tast á sviðinu. Eva pyntar gítarinn á meðann 
Stefan lemur miskunnarlaust trommurnar 
og gefur ekkert eftir. Innblástur sækja þau í 
hljómsveitir á borð við The Dead Weather, 
Crystal Castles og The Joy Formidable.

Harpa,tónlistar og ráðstefnhús, Austurbak-
ki 2, 101 Reykjavík

14:30 - 15:15
Bergmál
Elísa Hildur og Selma mynda hljómsveitina 
Bergmál. Comedy band sem flytur tónlist 
troðfulla af húmor á ensku. Þær semja fyndna 
texta og stundum svolítið klúra til þess að 
létta lund áhorfenda, en á sama tíma er 
tónlist þeirra melódísk, grípandi og skem-
mtileg og eru þær þrusu flottar söngkonur. 
Tónlistarstefna þeirra er allskonar í bland 
(þjóðlagatónlist, folk, pop, blues-rock) en 
þær flytja flest lögin sín á ensku. Þeim finnst 
gaman að ögra áhorfendum með undarlegum 
umfjöllunarefnum í lögunum sínum og taka 
þær á málum sem þeim finnst skipta máli í 
samfélaginu.

Petersen svítan, Ingólfsstræti 2a, 101 
Reykjavík

14:30 - 15:30
Litháískir litir og tónhefðir á 
Íslandi
Söngur og dans frá þremur etnógrafískum 
svæðum í Litháen. Kynning á þjóðbúningi 
Litháa. Litháíski þjóðdans- og söngflok-
kurinn „Uosinta“ var stofnaður árið 1979 í 
háskóladeild Kaunas sem tilheyrir Vilnius 
háskólanum. Í flokknum dansa og syngja yfir 
20 nemendur, útskriftarnemendur og prófes-
sorar af mismunandi sviðum háskólans. 
Litháíski þjóðdans- og söngflokkurinn leggur 
mikla áherslu á gamaldags dans, söng og 
tónlistarhefðir Litháa. Dagskráin er byggð á 
efni sem nemendur háskólans söfnuðu sjálfir 
frá mismunandi etnógrafískum svæðum í 
Dzukija, Aukštaitija og Žeimaitija í Litháen. 
Litháíski þjóðdans- og söngflokkurinn er 
þekktur fyrir margradda söngva sem tilheyra 
heimsminjaskrá UNESCO.

Harpa Concert Hall and Conference Centre, 
Austurbakki 2, 101 Reykjavík

14:35 - 14:55
Rask
RASK flytur hljóðverk þar sem röddinni er 
umbreytt í framandi hljóðheim með hjálp 
sértilgerðs hanska sem lætur hreyfingar 
flytjandans stjórna hljóðheiminum. Tilraun-
alisthópurinn RASK leitast við að nota tækni 
sem skapandi miðil til að sameina ólíkar 
listgreinar. Hópurinn samanstendur af Jökli 
Mána Reynissyni og Sóleyju Sigurjónsdóttur, 
en þau hafa ólíkan bakgrunn úr tónlist, tækni 
og forritun. Í sumar hafa 11 metnaðarful-
lir listhópar verið starfandi á vegum Hins 
Hússins ásamt Götuleikhúsi Hins Hússins. 
Hóparnir eru: Götusól, PASHN, Dúóið Ýr og 
Agga, Ritsveinn á rápi, RUSL, Haltu Takti, 
Baldur Dýrfjörð, RASK, Tónsion, Adolf Smári 
og Miðbæjarkvartettinn. Starf hópanna hefur 
verið fjölbreytt og þeir staðið fyrir fjölmör-
gum viðburðum.

Hitt Húsið menningarmiðstöð ungs fólks, 
Pósthússtræti 1, 101 Reykjavík

14:45 - 16:00
The Heart of the Country
Sendiráð Bandaríkjanna býður í opið hús á 
Laufásvegi 21-23 laugardaginn 19. ágúst kl. 
14-16. Á boðstólunum verða Krispy Kreme 
kleinuhringir og kaffi. Íslenska Kántrýhl-
jómsveitin Axel O & Co, tilnefnd til 2017 
Texas Sounds International  Country Music 
Awards, mun flytja tónlist. Taktu mynd 
af þér með frelsisstyttunni eða öðrum 
þekktum kennileitum í Bandaríkjunum. 
Kynntu þér spennandi staði til að heimsæk-
ja í Bandaríkjunum. Bandaríska flugfélagið 
Delta býður í spennandi spurningakep-
pni, þar sem verðlaunin eru flugferð til 
Bandaríkjanna. Vinsamlegast athugið að 
gestir þurfa að ganga gegnum öryggiss-
koðun. Gestir eru beðnir að forðast að vera 
með stórar töskur meðferðis eða stór rafein-
datæki, minni tæki, s.s. snjallsímar o.þ.h. 
eru í lagi. Við hlökkum til að sjá ykkur, 
gangið í bæinn.

Sendiráð Bandaríkjanna, Laufásvegi 21, 
101 Reykjavik

14:45 - 15:15
Reykjavik Classics á Mennin-
garnótt
Tónleikaröðin Reykjavik Classics býður til 
tónleika á Menningarnótt í Norðurljósasal 
Hörpu kl. 14:45 - 15:15. Flytjandi er Svanur 
Vilbergsson, gítarleikari. Ókeypis aðgan-
gur og allir hjartanlega velkomnir. Tón-
leikaröðin Reykjavik Classics hefur boðið 
upp á tvenna 30 mínútna tónleika á hver-
jum degi á tímabilinu 26. júní til 16. ágúst 
í sumar, en þetta er annað starfsár raðarin-
nar. Tónleikarnir eru kl. 12.30 og 15.30 
og þar gefst gestum kostur á að upplifa 
frábæran hljómburð og njóta meistaraverka 
tónlistarsögunnar í lifandi flutningi fremstu 
tónlistarmanna þjóðarinnar auk erlendra 
gestaflytjenda. reykjavikclassics.com

Harpa, Austurbakki 2, 101 Reykjavík

15:00 - 19:00
Listamaður að störfum 
Þórunn Bára Björnsdóttir
Þórunn Bára vinnur að verkum sínum og 
spjallar við gesti. Þórunn Bára vinnur með 
náttúruskynjun og trúir því að skynreynsla 
sé vannýtt leið að gagnrýnni hugsun og 
ábyrgð einstaklings á umhverfi og eigin 
lífi, sem gæti dregið úr firringu og orðið 
hvati til góðra verka. Hún vinnur stór 
litrík verk með óræðum formum í þeirri 
trú að það stöðvi tímann eitt augnablik og 
dragi úr streitu í innra samtali manns við 
hversdagslega náttúru. Þórunn Bára leitar 
að undirliggjandi formgerð í óreiðu lifandi 
náttúru sem hún túlkar með óhlutbundnu 
og hlutbundnu myndmáli. Hún ímyndar 
sér að með því varpi hún ljósi á undrið í 
lífinu, fegurðina og margbreytileikann í 
sköpun og eyðileggingu, lífsbaráttu og leit 
alls sem lifir í náttúrunni  eftir öryggi.

Gallerí Fold, Rauðarárstígur 12, 105 
Reykjavík

15:00 - 16:00
Spjallað við listamann - Jakob 
Veigar
Jakob Veigar ræðir við gesti um nýjustu 
verkin sín sem eru á sérstakri kynningu í 
Gallerí Fold. Jakob Veigar Sigurðsson er 
Hvergerðingur. Hann er menntaður byggin-
gatæknifræðingur og vann sem slíkur áður en 
hann söðlaði um og fór að fást við myndlist. 
Hann útskrifaðist með BA gráðu í myndlist 
frá Listaháskóla Íslands 2016 en hefur einnig 
stundað nám í myndlist við Cyprus College 
of Art á Kýpur og Akademie der bildenden 
kunste í Vín. 

Galleri Fold, Rauðarárstígur 14, 105 Rey-
kjavík

15:00 - 17:00
Ratleikur fyrir börn og fullorð-
na
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, Rauðarárstígur 14, 105 Rey-
kjavík

15:00 - 16:00
The Heart of the Country
Sendiráð Bandaríkjanna býður í opið hús á 
Laufásvegi 21-23 laugardaginn 19. ágúst kl. 
14-16. Á boðstólunum verða Krispy Kreme 
kleinuhringir og kaffi. Íslenska Kántrýhl-
jómsveitin Axel O & Co, tilnefnd til 2017 
Texas Sounds International Country Music 
Awards, mun flytja tónlist. Taktu mynd af 
þér með frelsisstyttunni eða öðrum þekktum 
kennileitum í Bandaríkjunum. Kynntu þér 
spennandi staði til að heimsækja í Bandarík-
junum. Bandaríska flugfélagið Delta býður 
í spennandi spurningakeppni, þar sem 
verðlaunin eru flugferð til Bandaríkjanna. 
Vinsamlegast athugið að gestir þurfa að 
ganga gegnum öryggisskoðun. Gestir eru 
beðnir að forðast að vera með stórar töskur 
meðferðis eða stór rafeindatæki, minni tæki, 
s.s. snjallsímar o.þ.h. eru í lagi. Við hlökkum 
til að sjá ykkur, gangið í bæinn.

Sendiráð Bandaríkjanna, Laufásvegi 21, 
101 Reykjavik

15:00 - 17:00
Tónlistarhátíðin Ung Nordisk 
Musik - Lokatónleikar
Ungir tónsmiðir af Norðurlöndunum koma 
saman í Reykjavík 14.-19. ágúst næstko-
mandi í tilefni af hinni árlegu tónlistarhátíð 
Ung Nordisk Musik. Yfirskrift hátíðinnar 
verður að þessu sinni Music and Space, en 
alls taka 35 tónskáld þátt í hátíðinni sem 
færist á milli Norðurlandanna á hverju ári. 
Sjö tónleikar verða haldnir yfir vikuna, auk 
tveggja fyrirlestra á vegum tónskáldanna 
Önnu Þorvaldsdóttur og Raviv Ganchrow. 
Hátíðin sýnir þverskurð af því nýjasta sem 
er að gerast hjá ungum tónskáldum, og er 
hvert verk sérvalið af dómnefnd til þáttöku á 
hátíðinni. Tónleikar munu fara fram víðsve-
gar - í Hörpu, Fríkirkjunni, Norræna Húsinu, 

Húrra, Skálholtskirkju, Listasafni Íslands og 
Listaháskóla Íslands. Aðgangur er ókeypis á 
alla viðburði. Nánari upplýsingar má finna á 
https://www.ungnordiskmusik

Húrra, Tryggvagata 22, 101 Reykjavík

15:00 - 17:00
Listamaður að störfum - Katrín 
Matthíasdóttir
Katrin Matthíasdóttir vinnur að verkum 
sínum og spjallar við gesti. Inntakið i verkum 
Katrínar er af tvennum toga. Annars vegar 
portrett myndir af drengjunum hennar 
þremur og hins vegar myndir sem vísa til 
heimsváar, misskiptingu, mengunnar og loft-
slagsbreytinga. Drengirnir horfa á það sem 
betur mætti fara í heiminum, sjá vandamál 
sem lífsnauðsynlegt er að leysa til þess að 
tryggja framtíð barna okkar – allra barna. 
Verkin eru áleitin og til þess falin að vekja 
áhorfandann til umhugsunar um sameiginle-
ga ábyrgð okkar allra á framtíðinni.

Gallerí Fold, Rauðarárstígur 14, 105 Rvk.

15:00 - 16:00
Sálmafoss á Menningarnótt
FRUMFLUTNINGUR 6 NÝRRA SÁLMA. Sex 
nýir sálmar eftir 6 organista og 6 ljóðskáld 
frumfluttir og sálmarnir kenndir og gestum 
boðið að syngja með! Texta- og tónhöfundar 
í ár eru: sr. Hildur Eir Bolladóttir og Eyþór 
Ingi Jónsson Akureyrarkirkju, sr. Þórhallur 
Heimisson og Guðný Einarsdóttir Hjallakirk-
ju, sr. Davíð Þór Jónsson og Arngerður María 
Árnadóttir Laugarneskirkju, sr. Sigurður 
Jónsson og Magnús Ragnarsson Áskirkju, 
Vilborg Davíðsdóttir skáld og Lára Bryn-
dís Eggertsdóttir Horsens DK og Friðrik 
Erlingsson skáld og Steingrímur Þórhallsson 
Neskirkju. Mótettukór Hallgrímskirkju frum-
flytur sálmana undir stjórn Harðar Áskels-
sonar. Tónmenntasjóður kirkjunnar styrkir 
gerð nýju sálmanna. Kl. 15.30 - Mótettukór 
Hallgrímskirkju syngur sálmaútsetningar og 
fallegar mótettur undir stjórn Harðar.

Hallgrímskirkja, Skólavörðuholt, 101 Rvk.

15:00 - 15:30
Furðufatahlaup Georgs
Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka fer fram í 
34. sinn laugardaginn 19. ágúst 2017. Hlaupið 
hefst og endar í Lækjargötu. Hægt er að velja 
á milli fimm mismunandi vegalengda og því 
ættu allir aldursflokkar og getustig að finna 
eitthvað við sitt hæfi.  Furðufatahlaup Georgs 
fer fram í Hljómskálagarðinum laugardaginn 
19. ágúst og er ætlað fyrir börn 8 ára og yngri. 
Ungir sem aldnir geta notið þess að hlaupa 
saman í einstakri stemningu í miðbænum. 
Skráning og allar nánari upplýsingar má fin-
na á http://marathon.is/reykjavikurmaraton. 
Hlaupurum er bent á að nýta sér Strætó eða 
skutluþjónustu Strætó þar sem miðbærinn 
verður lokaður vegna hlaupsins og Mennin-
garnætur. Sjá nánar hér: http://menningar-
nott.is/upplysingar/samgongur

Hljómskálagarður, Skothúsvegur við 
Tjörnina, 101 Reykjavík

15:00 - 16:00
Listamannaspjall - Marit Føl-
stad í Vasulka-stofu
Marit Følstad býr og starfar í Osló. Hún 
vakti mikla athygli undir lok 20. aldar fyrir 
kynjapólitíska gjörninga og vídeóverk þar 
sem hún notar sinn eigin líkama sem upphaf-
spunkt. Marit hefur, í nýlegum verkum sí-
num unnið að því að skapa upplifun í sýnin-
garrýmum, þar sem hún sýnir skúlptúra, 
vídeóverk, ljósmyndir og innsetningar. Verk 
hennar hafa verið sýnd víða, meðal annars í 
Museet for samtidskunst, Nordnorsk Kun-
stmuseum og í Kunstnernes Hus í Osló.

Listasafn Íslands, Fríkirkjuvegur 7, 101 
Reykjavík

15:00 - 16:00
Artemis við Slippinn
Dúettinn Artemis flytur sígild íslensk og 
erlend sönglög á Kaffislipp á Menningarnótt. 
Artemis skipa tvær ungar tónlistarkonur, 

Rakel Björk Björnsdóttir og Sara Ósk Þor-
steinsdóttir. Í söng sínum leggja þær áherslu 
á að koma fallegum textum til skila með ein-
lægri túlkun við gítarleik Söru. Á milli laga 
spjalla þær við gesti og segja frá lögum og 
textum. Dagskráin er á vegum Reykjavíkur 
Bókmenntaborgar UNESCO og Icelandair 
Hotel Reykjavik Marina.

Kaffislippur, Mýrargata 12, 101 Reykjavík

15:00 - 19:30
Komið úr skúrnum
Bílskúrshljómsveitir skipuðum síungum og 
ferskum pönkurum, rokkurum og blúsurum 
koma úr skúrum borgarinnar og troða upp 
í Iðnó á menningarnótt. Níu mergjaðar hl-
jómsveitir koma fram og leika ALLSKONAR 
- sem sagt pönk, rokk og blús. Viðburðurinn 
fer fram í Iðnó á Menningarnótt milli kl 15.00 
og 19.30. Einstakt tækifæri til að heyra og sjá 
hvað fram fer í bílskúrum borgarinnar um 
þessar mundir. LÍF OG FJÖR - ROKK OG 
RÓL

Iðnó, Vonarstræti 3, 101 Reykjavík

15:00 - 16:00
Artemis syngur við Slippinn
Dúettinn Artemis flytur sígild íslensk og 
erlend sönglög á Kaffislipp á Menningarnótt. 
Artemis skipa tvær ungar tónlistarkonur, 
Rakel Björk Björnsdóttir og Sara Ósk Þor-
steinsdóttir. Í söng sínum leggja þær áherslu 
á að koma fallegum textum til skila með ein-
lægri túlkun við gítarleik Söru. Á milli laga 
spjalla þær við gesti og segja frá lögum og 
textum. Rakel útskrifaðist úr Complete Vocal 
Institute í Kaupmannahöfn með diplómu í 
Complete Vocal Technique árið 2015 og stun-
dar nú nám á leikarabraut við Listaháskó-
la Íslands. Sara hefur stundað klassískt 
gítarnám við Tónlistarskóla Garðabæjar í 
fimm ár og hefur reynslu af kórstarfi í Menn-
taskólanum við Hamrahlíð. Dagskráin er á 
vegum Reykjavíkur Bókmenntaborgar UNE-
SCO og Icelandair Hotel Reykjavik Marina.

Kaffislippur, Mýrargata 12, 101 Reykjavík

15:00 - 15:20
Baldur Dýrfjörð
Baldur Dýrfjörð mun notast við tónlistarv-
erkfærið “Loop Pedal” til að byggja upp lög 
af fiðluleik sem mynda saman eina heild. 
Einnig mun hann spila eitthvað af útset-
tum lögum. Í sumar hafa 11 metnaðarfullir 
Listhópar verið starfandi á vegum Hins 
Hússins ásamt Götuleikhúsi Hins Hússins. 
Hóparnir eru: Götusól, PASHN, Dúóið Ýr 
og Agga, Ritsveinn á rápi, RUSL, Haltu 
Takti, Baldur Dýrfjörð, RASK, Tónsion, 
Adolf Smári og Miðbæjarkvartettinn. Starf 
hópanna hefur verið fjölbreytt og þeir staðið 
fyrir fjölmörgum viðburðum víðsvegar um 
borgina í sumar. Á Menningarnótt munu 
þeir sýna brot af því besta fyrir utan Hitt 
Húsið.

Hitt Húsið menningarmiðstöð ungs fólks, 
Pósthússtræti 1, 101 Reykjavík

15:00 - 23:00
Viltu vita meira? 
Örleiðsagnir um valin verk á sýningunni 
Guð hvað mér líður illa. Reglulega verður 
boðið upp á fróðleiksmola - um tíu mínútna 
leiðsögn – fyrir alla aldurshópa. Starfsfólk 
Fræðsludeildar Listasafns Reykjavíkur 
velur verk á sýningu Ragnars Kjartanssonar 
Guð hvað mér líður illa. Þrjár örleiðsagnir á 
klukkustund frá kl. 15 – 23. 

Hafnarhús, Tryggvagata 17, 101 Rey-
kjavík

15:00 - 18:00
Lengsta landslagið – smiðja 
fyrir fjölskyldur
Opin smiðja þar sem gestum gefst tækifæri 
til að skapa í sameiningu eitt langt landlag-
smálverk. Málað verður á langan renning 
þannig að landslagið frá hverjum og einum 
þátttakanda tekur við af þeim næsta á 
undan. Afrakstur smiðjunnar verður svo til 
sýnis það sem eftir lifir kvöldsins.

Kjarvalsstaðir, Flókagata 24, 105 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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Listvinahúsið, Skólavörðustíg 43, Reykjavík
s. 551 2859 / 897 4384

www.listvinahusid.is
listvinahusid@simnet.is

Listvinahúsið
Stofnað 1927

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

15:00 - 20:00
Ratleikur fyrir fjölskyldur á 
Klambratúni.
Skemmtilegur og fræðandi ratleikur á Klam-
bratúni með áherslu á útilistaverkin umhver-
fis Kjarvalsstaði. Fjölskyldur geta skemmt sér 
saman við að leysa gátur og þrautir sem teng-
jast garðinum og þeim listaverkum sem þar 
er að finna. Þátttakendur byrja leikinn með 
því að fá upphafsvísbendingu og svarblöð í 
afgreiðslu Kjarvalsstaða.

Kjarvalsstaðir, Flókagata 24, 105 Reykjavík

15:00 - 17:00
STEFnumót við söngvaskáld
STEF býður alla velkomna á notalegt STEF-
numót við fjögur söngvaskáld í bakgarðinum 
að Laufásvegi 40. Þeir sem koma fram eru allt 
landsþekktir höfundar og flytjendur, en það 
eru þau; Valdimar, Ragga Gísla, Jón Ólafsson 
og Hildur. Munu þau hvert í sínu lagi flytja 
eigin tónlist. Heitt verður á könnunni fyrir 
gesti.

Laufásvegur 40, bakgarður, 101 Reykjavík

15:00 - 16:00
Fjölskyldutónleikar á Mennin-
garnótt - Sinfóníuhljómsveit 
Íslands
Á þessum fjölskyldutónleikum má heyra 
brot af þeirri fjölbreyttu og skemmtilegu 
dagskrá sem í boði er í áskriftaröðinni Litla 
tónsprotanum. Tónleikagestir fá smjörþefinn 
af fjörugum sönglögum og hressilegum 
hljómsveitarslögurum sem fylla Eldborg 
af tilhlökkun yfir komandi tónleikavetri. 
Góðir gestir koma í heimsókn og spreyta sig 
á tónlist tengdum ævintýrum og hrekkjaló-
mum og Drekanum sem býr innra með okkur 
öllum. Hver veit nema að einhver ungur og 
efnilegur hljómsveitarstjóri taki við tónspro-
tanum af Bernharði Wilkinsyni og stjórni 
Sinfóníuhljómsveit Íslands. Aðgangur er 
ókeypis á tónleikana.

Harpa, Eldborg, Austurbakki 2, 101 Rvk.

15:10 - 15:40
THE SMALL PRINT-Stage 
Europe Network 
Stage Europe Network sendir fulltrúa 
sína til að taka þátt í Menningarnótt og 
kynna í samvinnu við Hörpu og Hitt Húsið 
hljómsveitirnar: THE SMALL PRINT frá 
Frakklandi og BlackboxRed frá Hollandi. 
Stage Europe Network eru samtök aðila 
frá 7 löndum sem vinna með efnilegum 
hljómsveitum.The Small Print er pop, punk, 
rokk hljómsveit frá Marseille í Frakklandi. 
Hljómsveitin var stofnuð árið 2015 og áhri-
favaldar þeirra eru hljómsveitir á borð við 
Green Day, Sum 41, Blink 182, og Muse og 
Paramore. Hljómsveitin vann CLASS’Eu-
ROCK 2017 sem er sambærileg tónlistakep-
pni og Músíktilraunirnar eru hérlendis.

Harpa, tónlistar-og ráðstefnhús, Austur-
bakki 2, 101 Reykjavík

15:15 - 16:00
The Heart of the Country
Sendiráð Bandaríkjanna býður í opið hús á 
Laufásvegi 21-23 laugardaginn 19. ágúst kl. 
14-16. Á boðstólunum verða Krispy Kreme 
kleinuhringir og kaffi. Íslenska Kántrýhl-
jómsveitin Axel O & Co, tilnefnd til 2017 
Texas Sounds International Country Music 
Awards, mun flytja tónlist. Taktu mynd 
af þér með frelsisstyttunni eða öðrum 
þekktum kennileitum í Bandaríkjunum. 
Kynntu þér spennandi staði til að heimsæk-
ja í Bandaríkjunum. Bandaríska flugfélagið 
Delta býður í spennandi spurningakep-
pni, þar sem verðlaunin eru flugferð til 
Bandaríkjanna. Vinsamlegast athugið að 
gestir þurfa að ganga gegnum öryggiss-
koðun. Gestir eru beðnir að forðast að vera 
með stórar töskur meðferðis eða stór rafein-
datæki, minni tæki, s.s. snjallsímar o.þ.h. 
eru í lagi. Við hlökkum til að sjá ykkur, 
gangið í bæinn.

Sendiráð Bandaríkjanna, Laufásvegi 21, 
101 Reykjavik

15:25 - 15:45
Adolf Smári
Listamaðurinn Adolf Smári Unnarsson veltir 
fyrir sér kraftbirtingarhljómi guðdómsins. 
Adolf Smári er einn af ellefu listhópum 
Hins Hússins sem hefur staðið fyrir ýmsum 
gjörningum á götum borgarinnar í sumar. 
Í sumar hafa 11 metnaðarfullir listhópar 
verið starfandi á vegum Hins Hússins 
ásamt Götuleikhúsi Hins Hússins. Hóparnir 
eru : Götusól, PASHN, Dúóið Ýr og Agga, 
Ritsveinn á rápi, RUSL, Haltu Takti, Baldur 
Dýrfjörð, RASK, Tónsion, Adolf Smári og 
Miðbæjarkvartettinn.  Starf hópanna hefur 
verið fjölbreytt og þeir staðið fyrir fjölmör-
gum viðburðum víðsvegar um borgina í 
sumar. Á Menningarnótt munu þeir sýna 
brot af því besta fyrir utan Hitt Húsið

Hitt Húsið, Pósthússtræti 3, 101 Reykjavík

15:30 - 16:00
The Heart of the Country
Sendiráð Bandaríkjanna býður í opið hús á 
Laufásvegi 21-23 laugardaginn 19. ágúst kl. 
14-16. Á boðstólunum verða Krispy Kreme 
kleinuhringir og kaffi. Íslenska Kántrýhl-
jómsveitin Axel O & Co, tilnefnd til 2017 
Texas Sounds International Country Music 
Awards, mun flytja tónlist. Taktu mynd af 
þér með frelsisstyttunni eða öðrum þekktum 
kennileitum í Bandaríkjunum. Kynntu þér 
spennandi staði til að heimsækja í Bandarík-
junum. Bandaríska flugfélagið Delta býður 
í spennandi spurningakeppni, þar sem 
verðlaunin eru flugferð til Bandaríkjanna. 
Vinsamlegast athugið að gestir þurfa að 
ganga gegnum öryggisskoðun. Gestir eru 
beðnir að forðast að vera með stórar töskur 
meðferðis eða stór rafeindatæki, minni tæki, 
s.s. snjallsímar o.þ.h. eru í lagi. Við hlökkum 
til að sjá ykkur, gangið í bæinn.

Sendiráð Bandaríkjanna, Laufásvegi 21, 
101 Reykjavik

15:30 - 16:00
Súkkulaðikökuóperan Bon 
Appétit!
Guja Sandholt, sópransöngkona, flytur ópe-
runa Bon Appétit! eftir Lee Hoiby í Lestrarsal 
Safnahússins. Guja syngur hlutverk Juliu 
Child sjónvarpskokks og er óperan eins og 
sena úr sjónvarpsþættinum hennar þar sem 
hún bakar franska súkkulaðiköku. Verkið 
er létt og skemmtilegt og hver veit nema 
viðstaddir fái að bragða á kökunni.Vert er 
að geta þess að veitingahúsið í Safnahúsinu 
heitir Julia & Julia (að vísu ekki beinlínis 
í höfuðið á Juliu Child) og heldur í heiðri 
gamaldags uppskriftir frá dögum Juliu Child. 
Gestir eru hvattir til að kynna sér úrvalið hjá 
Juliu & Juliu. Heleen Pauw-Vegter leikur á 
flygil. Óperan tekur um 20 mín. í flutningi.

Safnahúsið, Hverfisgata 15, 101 Reykjavík

15:30 - 16:30
Hjörtur Ingvi Jóhannesson og 
Valdimar Guðmundsson
Píanóleikarinn Hjörtur Ingvi Jóhannesson, 
sem meðal annars er þekktur fyrir leik sinn 
með hljómsveitinni Hjaltalín, mun leika djass 
af fingrum fram. Valdimar Guðmundsson, 
sem um árabil hefur verið einn af ástsælustu 
söngvurum landsins, mun syngja nokkur lög.

Höfuðstöðvar Íslenskrar erfðagreiningar, 
Sturlugata 8, 101 Reykjavík

15:30 - 16:00
Heiðurstónleikar Serge Gains-
bourg
Haldnir verða tónleikar til heiðurs tónlis-
targoðsögninni Serge Gainsbourg. Tónlist 
Gainsbourgs er fjölbreytt, og nánast útilokað 
að fella undir einn hatt, enda varla sú tónlis-
tarstefna til sem Gainsbourg daðraði ekki við. 
Þar á meðal eru djass, mambó, heimstónlist, 
franskar ballöður og popp, og stundum jafnv-
el rokk, reggý, raftónlist, diskó og nýbylgja. 
Textar hans voru einstaklega hugvitslega 
ortir; fyndnir og fullir af orðaleikjum sem 
gengu stundum fram af fólki. Lögin hans 
verða flutt í jazzútsetningum en sveitina ski-
par einvalalið tónlistarfólks sem öll hafa verið 
áberandi á íslensku tónlistarsenunni: Unnur 
Sara Eldjárn, söngur, Daníel Helgason, gítar, 
Alexandra Kjeld, kontrabassi. Halldór Eld-
járn, trommur.

Petersen svítan í Gamla bíó, Ingólfsstræti 
2a, 101 Reykjavík

15:30 - 16:05
Heiðurstónleikar Serge Gains-
bourg
Serge Gainsbourg var franskur söngvari, 
textahöfundur, píanóleikari, tónskáld, leikari 
og leikstjóri. Hann var mjög vinsæll en jafn-
framt umdeildur; lifði hröðu og villtu líferni 
og gekk iðulega fram af fólki með framferði 
sínu og orðum. Tónlist Gainsbourgs er 
fjölbreytt, og nánast útilokað að fella undir 
einn hatt, enda varla sú tónlistarstefna til sem 
Gainsbourg daðraði ekki við. Gainsbourg 
var einstakur meðal franskra söngvaskálda. 
Textar hans voru einstaklega hugvitslega 
ortir; fyndnir og fullir af orðaleikjum sem 
gengu stundum fram af fólki. Sveitina skipar 
einvalalið tónlistarfólks sem öll hafa verið 
áberandi á íslensku tónlistarsenunni: Unnur 
Sara Eldjárn, söngur; Daníel Helgason, gítar; 
Alexandra Kjeld, kontrabassi; Halldór Eld-
járn, trommur.

Petersen svítan, Ingólfsstræti 2a, 101 
Reykjavík

15:30 - 16:00
Soo Bahk Do - Hefðbundin 
kóresk bardagalist á Íslandi
Soo Bahk Do bardagalistin hefur nú verið 
iðkuð á Íslandi í nokkur ár undir styrkri 
handleiðslu meistara Cesars R. Luna sem 
einnig er þekktur meistari í Taekwondo og 
meðlimur í frægðarhöll (Hall of Fame) Taek-
wondo. Soo Bahk Do er hefbundin kóresk 
bardagalist sem tvinnar saman aldagamla 
kóreska bardagahefð -með áhrifum frá 
Kína og Japan- við virka heimspeki (action 
philosophy) á taóískum grunni, með það 
meginmarkmið að stuðla að heilsu og langlífi 
iðkenda og friði í heiminum!

Við Iðnó, Vonarstræti 3, 101 Reykjavík

15:45 - 16:00
The Heart of the Country
Sendiráð Bandaríkjanna býður í opið hús á 
Laufásvegi 21-23 laugardaginn 19. ágúst kl. 
14-16. Á boðstólunum verða Krispy Kreme 
kleinuhringir og kaffi. Íslenska Kántrýhl-
jómsveitin Axel O & Co, tilnefnd til 2017 
Texas Sounds International Country Music 
Awards, mun flytja tónlist. Taktu mynd af 
þér með frelsisstyttunni eða öðrum þekktum 
kennileitum í Bandaríkjunum. Kynntu þér 
spennandi staði til að heimsækja í Bandarík-
junum. Bandaríska flugfélagið Delta býður 
í spennandi spurningakeppni, þar sem 
verðlaunin eru flugferð til Bandaríkjanna. 
Vinsamlegast athugið að gestir þurfa að 
ganga gegnum öryggisskoðun. Gestir eru 
beðnir að forðast að vera með stórar töskur 
meðferðis eða stór rafeindatæki, minni tæki, 
s.s. snjallsímar o.þ.h. eru í lagi. Við hlökkum 
til að sjá ykkur, gangið í bæinn.

Sendiráð Bandaríkjanna, Laufásvegi 21, 
101 Reykjavik

15:50 - 16:10
Haltu Takti
Haltu Takti verða með Pop – Up tónleika 
fyrir utan Hitt Húsið og flytja lög sem þeir 
hafa unnið að í sumar sem listhópur. Á 
bakvið verkefnið Haltu Takti eru þeir Árni 
Jónsson og Dagur Logi Ingimarsson, texta- og 
taktsmiðir. Í sumar hafa 11  metnaðarful-
lir listhópar verið starfandi á vegum Hins 
Hússins ásamt Götuleikhúsi Hins Hússins. 
Hóparnir eru : Götusól, PASHN, Dúóið Ýr og 
Agga, Ritsveinn á rápi, RUSL, Haltu Takti, 
Baldur Dýrfjörð, RASK, Tónsion, Adolf Smári 
og Miðbæjarkvartettinn. Starf hópanna hefur 
verið fjölbreytt og þeir staðið fyrir fjölmör-
gum viðburðum víðsvegar um borgina í 
sumar. Á Menningarnótt munu þeir sýna 
brot af því besta fyrir utan Hitt Húsið.

Hitt Húsið menningarmiðstöð ungs fólks, 
Pósthússtræti 3, 101 Reykjavík

16:00 - 18:00
YPSILON ping pong mót
Hönnunarverslunin YPSILON býður gestum 
og gangandi að taka þátt í pingpong móti á 
Menningarnótt milli klukkan 16-18. Sigur-
vegari mótsins fær veglegan glaðning frá 
versluninni! YPSILON opnaði sitt fyrsta 

útibú í höfuðstöðvum Hönnunarmiðstöðvar 
(Hönnunar glæsibænum) að Aðalstræti 2 í 
sumar. Verslunin er rekin af fimm hönnuðum 
og einum myndlistarmanni. Í versluninni er 
að finna fatnað og fylgihluti, tímarit, ilmi, 
myndlist og ýmsilegt til að fegra heimilið. 
YPSILON er samvinnuverslun, fegurðarmus-
teri og skínandi geimskip í íslenskri hön-
nunarflóru. YPSILON selur vörur, YPSILON 
framleiðir vörur, YPSILON er samsetning sex 
einstaklinga sem saman mynda eina veröld, 
fallegri en raunveruleikann. Í YPSILON eru 
merkin, AND ANTI MATTER, USEE, HZE-
RO, NEPTÚN, KOLBRUN, IIDEM, TANJA 
LEVÝ.

Aðalstræti 2 (önnur hæð), 101 Reykjavík

16:00 - 23:00
Karnival á Klapparstíg 
DJ Margeir, GusGus, DJ Yamaho, Högni, 
CasaNova, Alfons X, DJ Katla, Yoga Moves, 
Vatnsrennibraut og ýmsar óvæntar uppáko-
mur. Sérstakar þakkir fær Nova fyrir að hjál-
pa okkur að lyfta viðburðinum á hærra plan.

Á horni Hverfisgötu og Klapparstígs, 101 
Reykjavík

16:00 - 20:00
Snorri Ásmundsson: opnun 
Mulieres Praestantes
Myndlistamaðurinn Snorri Ásmunds-
son opnar nýjustu sýningu sína Mulieres 
Praestantes í Veitingastofum Hannesarholts. 
Titill sýningarinnar þýðir ‘Yfirburðakonur’ 
og er til heiðurs sterkra kvenna í menning-
arsögunni. Opnunin hefst hátíðlega kl. 16:00, 
en sýningin verður opin daglega frá 11:30 til 
17:00. Sýningin stendur til 18. september og 
er sölusýning.

Hannesarholt menningarhús, Grundarstíg 
10, 101 Reykjavík

16:00 - 17:00
Æskusirkusinn - Fjörleikhúsið
Í Fjörleikahúsinu skygnumst við aftur í 

tímann og könnum heim hinna gömlu 
fjölleikahúsa, þar sem hið ótrúlega, furðule-
ga, töfrandi og stundum uggvænlega var í 
hávegum haft. Við kynnumst hefðbundnum 
sirkuslistamönnum auk ýmissa furðuvera 
og annarra íbúa þessa heims og upplifum 
þá spennu, undrun og eftirvæntingu sem 
hin leyndardómsfullu fjölleikahús höfðu 
upp á að bjóða. Æskusirkusinn hefur verið 
starfræktur af Sirkus Íslands um árabil, bæði 
í formi sumarnámskeiða og sem regluleg 
kennsla yfir veturinn. Þessi sýning er afrak-
stur síðasta veturs og er sett upp af krökku-
num í framhaldsdeildinni. Þau hafa útbúið 
atriðin sjálf undir leiðsögn kennara Æskus-
irkusins. Það þarf miða til að komast inn og 
þeir verða í boði klukkutíma fyrir sýningu í 
miðasölugámnum okkar, húsið opnar hálft 
fjögur.

Sirkustjaldið Jökla á Klambratúni, 105 
Rvk.

16:00 - 16:30
Dúettinn L I N Ü spilar 
gítartónlist
Leiðir gítarleikaranna og tónlistarmannan-
na Gulla Björnssonar og Jiyeon Kim lágu 
saman í Yale School of Music þar sem þau 
útskrifuðust með mastersgráðu í tónlist 
síðastliðið vor en kennari þeirra þar var 
Benjamin Verdery. Bæði hafa þau komið 
víða við í listsköpun sinni, í kvikmyndagerð, 
myndlist og leikhúsi auk þess sem þau fást 
bæði við tónsmíðar. Fjölþættur bakgrunnur 
og víðfeðmt áhugasvið þeirra endurspeglast 
í viðfangsefnum dúettsins LINÜ þar sem 
saman renna klassísk tónlist og spuni og 
glænýjar tónsmíðar fyrir bæði klassíska 
gítara og rafmagnsgítara auk þess sem þau 
hafa starfað með listamönnum úr öðrum gei-
rum, má þar nefna nýlegt samstarfsverkefni 
með myndlistarmanninum og arkitektinum 
Drew Busmire þar sem LINÜ frumflutti 
tónverk fyrir sýndarveruleikagleraugu.

Gallerí Fold, Rauðarárstígur 14, 105 
Reykjavík

16:00 - 17:00
Sálmafoss á Menningarnótt
16.00 Sálmasöngur -Schola cantorum leiðir 
kirkjugesti í almennum söng! Sungnir verða 
fjölbreyttir og fallegir sálmar með Klaisorge-
linu- allir syngja með! kl. 16.10 “Dagur er 
nærri” Schola cantorum syngur hugljúfa 
kórtónlist undir stjórn Harðar Áskelssonar 
kl. 16.30 Björn Steinar Sólbergsson flytur fjöl-
breytta orgeltónlist á hið volduga Klais orgel 
Hallgrímskirkju.

Hallgrímskirkja, 101 Reykjavík

16:00 - 18:00
Spegill samfélagsins 1770 - 
leiklestur
Leikaraefnin Hákon Jóhannesson og Níels T. 
Girerd flytja texta valinna bréfa gestum og 
gangandi í Safnahúsinu til upplýsingar og 
skemmtunar á milli kl. 16–18. Leiklesturinn 
er stendur yfir með hléum í þessa tvo tíma. 
Sérsýning í Safnahúsinu við Hverfisgötu er 
sýning Þjóðskjalasafns Íslands á úrvali skjala 
Landsnefndarinnar fyrri 1770. Landsnefndin 
fyrri var nefnd þriggja manna send til Íslands 
á vegum Danakonungs árið 1770 til að kanna 
samfélagið og auðlindir þess og fá fram 
viðreisnartillögur. Nefndin reyndi að kynna 
sér allar aðstæður af eign raun auk þess sem 
henni barst fjöldinn allur af bréfum og grein-
argerðum frá fólkinu í landinu. Til eru bréf 
sem greina frá aðbúnaði vinnufólks, hjáleigu-
manna, bænda, hreppstjóra, sýslumanna, 
presta og biskupa, auk háembættismanna 
landsins.

Safnahúsið, Hverfisgata 15, 101 Reykjavík

16:00 - 22:50
Menningarnótt X-ins 977, Bar 
11 & Norr11
Ár hvert heldur útvarpsstöðin Xið 977 í 
samstarfi við Bar 11 eina stærstu rokktónleika 
ársins í portinu á bak við Bar 11 á Mennin-
garnótt. Líkt og undanfarin ár verður boðið 
upp á einvalalið tónlistarfólks. Emmsjé Gauti, 

Dimma, Jónas Sig, Úlfur Úlfur, XXX Rotweil-
er, Tappi Tíkarass, Ása, Atomstation. Síðustu 
ár hefur portið verið stappfullt af áhorfen-
dum sem einnig hafa þurft að koma sér fyrir 
í bílastæðahúsinu gegnt sviðinu þegar að 
portið hefur fyllst. Að sjálfsögðu er aðgangur 
á tónleikana ókeypis og allir eru velkomnir.

Hverfisgata 18, 101 Reykjavík

16:00 - 22:00
UPPI-NIÐRI
Hverfisgallerí efnir til samsýningarinnar 
UPPI-NIÐRI í tveimur hlutum nú í ágúst. 
UPPI er heiti á fyrri hluta samsýningarin-
nar sem haldinn er á fyrstu hæð hússins að 
Hverfisgötu 4. Sýningin UPPI er sett upp í 
opnu og hráu rými og stendur til 26. ágúst. 
Á sýningunni eru innsetningar, skúlptúrar 
og málverk eftir: Guðnýju Rósu Ingimars-
dóttur, Hildi Bjarnadóttur, Guðjón Ketilsson, 
Kristinn E. Hrafnsson, Steingrím Eyfjörð 
og Sigurð Árna Sigurðsson.  Síðari hluti 
samsýningarinnar, NIÐRI, opnar á Men-
ningarnótt kl. 16.00 í öllum rýmum Hver-
fisgallerís á jarðhæðinni og hefur einnig að 
geyma málverk og skúlptúra eftir listamenn 
gallerísins.

Hverfisgallerí, Hverfisgata 4, 101 Reykjavík

16:00 - 18:00
Ós - sögur og skrif
Ós Pressan býður ykkur að koma og hlusta 
á barnasögur á íslensku, ensku og spænsku. 
Eftir sögustundina fá börnin aðstoða á ein-
hverju af þessum þremur tungumálum við 
að skrifa sínar eigin sögur og myndskreyta 
þær. Yngstu lesendurnir velkomnir! Komið 
og verið með!

Iðnó 2. hæð, Vonarstræti 3, 101 Reykjavík

16:00 - 16:30
Frönsk kaffihúsalög
Þegar frönsk dægurlög frá miðbiki 20. 
aldarinnar hljóma, verða brýrnar í París og 
Notre Dame ljóslifandi í huganum. Ilmi af 
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laufskrúði á vori bregður fyrir vitin, enda 
eru þessi lög löngu orðin sígild. Hvert 
einasta mannsbarn kannast við La Vie en 
Rose og Sous le ciel de Paris, þó að allir viti 
ekki endilega hvað þau heita. Þau Jóhanna 
Vigdís Arnardóttir og Bergþór Pálsson ásamt 
Kjartani Valdemarssyni, píanóleikara flytja 
nokkur af þessum ilmandi lögum. Aldrei er 
að vita nema Kjartan taki upp nikkuna svo 
að við svífum þöndum vængjum í huganum 
alla leið á græna flöt við Vosges torgið með 
baguette og ostbita í körfu.

Harpa, Austurbakki 2, 101 Reykjavík

16:00 - 17:00
Tónleikar Tríó Reykjavíkur
Tríó Reykjavíkur býður uppá tónleika fyrir 
gesti í hlýlegu umhverfi Kjarvalstaða. Guðný 
Guðmundsdóttir fiðluleikari og Gunnar 
Kvaran sellóleikari flytja fjölbreytta tónlei-
ka dagskrá.Opið verður á Kaffi Flóru og 
Kjarvalsstaðir loka kl. 22:00 á Menningarnótt. 
Efnisskrá Tríós Reykjavíkur fyrir Menningar-
nótt 19. ágúst 2017 Franz Anton Hoffmeister 
(1754-1812): Dúett í C-dúr Allegro, Ro-
mance-Poco Adagio, Rondo-Allegro. Herbert 
H. Ágústsson (1926-): Umritun á íslenskum 
þjóðlögum.  Góð börn og vond, Sof þú, 
unga ástin mín, Fuglinn í fjörunni. Grazyna 
Bacewicz (1909-1969): Kaprisa Polski. Pablo 
Casals(1876-1973): Söngur fuglanna. A. H. 
Sveinsson (1938-): Intermezzo úr Dimmal-
imm. V.Mont (1868-1922)i: Csardas

Kjarvalsstaðir, Flókagata 24, 105 Reykjavík

16:00 - 19:00
Tjúttað við taflið - Útikaraoke
Tvíeykið Hits&Tits (eða Fútt og túttur í 
þýðingu Guðna Kolbeinssonar) er skipað 
þeim Margréti Erlu Maack og Ragnheiði 
Maísól Sturludóttur. Auk þess að vera 
karókístjörnur eru þær kabarettdrottningar, 
plötusnúðar og uppistandarar og ýmislegt 
fleira. Frá byrjun ársins 2013 hafa þær staðið 
fyrir karókíkvöldum hér og þar í bænum 
og er óhætt að segja að kvöldin hafi slegið 
í gegn. Á kvöldunum skiptir meira máli að 
vera í stuði og heilla áhorfendur en að syngja 
vel. Nú er hinsvegar kominn tími til að flytja 
syngjóið frá myrkum börum Reykjavíkur 
og út í skínandi dagsljósið og sameina sem 
flesta í söng og gleði. Útikarókíið er haldið að 
fyrirmynd karókís sem fram fer í Mauerpark 
í Berlín þar sem þúsund manns flykkjast að 
til að láta ljós sitt skína og hvetja aðra áfram.

Útitaflið við Lækjargötu, Berhöftstorfuna, 
Lækjargata 1, 101 Reykjavík

16:00 - 18:00
Sögustund og ritsmiðja á íslen-
sku, ensku og spænsku
Ós pressan býður börnum í sögustund og 
söguskrif á Menningarnótt. Barnasögur verða 
lesnar upp á íslensku, ensku og spænsku. Eft-
ir lesturinn verður krökkum hjálpað að skrifa 
og myndskreyta eigin sögur og á meðan 
verður lesið upp fyrir fullorðna. Sögustund 
barna: Kl. 16 - 16:45 Söguskrif barna / lestur 
fyrir fullorðna: Kl. 17:00 - 18:00. Endilega 
komið með börnin og takið þátt!

Iðnó, Vonarstræti 3, 101 Reykjavík

16:00 - 23:30
Kokteilar á Klapparstíg
Barþjónarnir á Rosenberg ætla að frumsýna 
hluta úr nýjum kokteilseðli staðarins og bjóða 
upp á allskonar kokteil-tengt efni. Það verða 
kokteilar á krana, hrisstir kokteilar, hrærðir 
kokteilar, kokteilpylsur, kokteilsósa. Boðíð 
verður upp á smakk fyrir þá allra heppnustu 
sem eru eldri en 20 ára.

Rosenberg, Klapparstígur 27, 101 Rey-
kjavík

16:00 - 16:30
Barakan trommur og dans
Barakan dans og trommur var stofnað af 
Mamady Sano og Söndru Sano Erlingsdóttur 
sem sérhæfa sig í dansi og trommuleik frá 
Gíneu í V-Afríku. Þau eru með dans og trom-
muhóp sem er frábær orkusprengja. Enginn 
getur setið kyrr þegar lifandi trommuleikur 
og orkumiklir dansarar fara á svið. Áhorfen-
dur geta líka tekið nokkur dansspor með í 
endanum á sýningunni.

Lækjartorg 1, 101 Reykjavík

16:15 - 17:00
Bartónar
Bartónar - Karlakór Kaffibarsins var stof-
naður í febrúar 2010 og hefur síðan þá blóm-
strað í söng- og menningarlífi borgarinnar. 
Kórinn hefur frá fyrsta degi starfað undir sty-
rkri hönd Jóns Svavars Jósefssonar kórstjóra. 
Fagmennska, glæsileiki og fáguð framkoma 
eru þeirra aðalsmerki. Frábær skemmtun!

Petersen svítan, Ingólfsstræti 2a, 101 
Reykjavík

16:15 - 16:35
Tónsion
Tónsion varpar fram hugleiðingum sínum 
sem beinast að eðlilegu fólki. Tónsion er tveg-
gja manna gjörningateymi þeirra Halldórs 
Sörla og Victoriu Bjarkar. Í sumar hafa 11 
metnaðarfullir listhópar verið starfandi á ve-
gum Hins Hússins ásamt Götuleikhúsi Hins 
Hússins. Hóparnir eru : Götusól, PASHN, 
Dúóið Ýr og Agga, Ritsveinn á rápi, RUSL, 
Haltu Takti, Baldur Dýrfjörð, RASK, Tónsion, 
Adolf Smári og Miðbæjarkvartettinn. Starf 
hópanna hefur verið fjölbreytt og þeir staðið 
fyrir fjölmörgum viðburðum víðsvegar um 
borgina í sumar. Á Menningarnótt munu þeir 
sýna brot af því besta fyrir utan Hitt Húsið.

Hitt Húsið menningarmiðstöð ungs fólks, 
Pósthússtræti 3, 101 Reykjavík

16:30 - 18:00
Tilurð listaverks - Halldór Ás-
geirsson
Halldór Ásgeirsson segir frá tilurð listaverks 
sem hann gerði fyrir Íslenska erfðagreinin-
gu í lok síðasta árs og staðsett er í inngangi 
hússins. Í fyrirlestrarsal mun Halldór sýna 
myndir af fyrri verkum sem eru einskonar 
leiðarstef og áhrifavaldar að núverandi 
listaverki.

Höfuðstöðvar Íslenskrar erfðagreiningar, 
Sturlugata 8, 101 Reykjavík

16:30 - 17:00
Soo Bahk Do - Hefðbundin 
kóresk bardagalist á Íslandi
Soo Bahk Do bardagalistin hefur nú verið 
iðkuð á Íslandi í nokkur ár undir styrkri 
handleiðslu meistara Cesars R. Luna sem 
einnig er þekktur meistari í Taekwondo og 
meðlimur í frægðarhöll (Hall of Fame) Taek-
wondo. Soo Bahk Do er hefbundin kóresk 
bardagalist sem tvinnar saman aldagamla 
kóreska bardagahefð -með áhrifum frá 
Kína og Japan- við virka heimspeki (action 
philosophy) á taóískum grunni, með það 
meginmarkmið að stuðla að heilsu og langlífi 
iðkenda og friði í heiminum! 

Við Iðnó, Vonarstræti 3, 101 Reykjavík

16:40 - 17:00
PASHN
PASHN (borið fram eins og enska orðið 
passion) skipa þær Ragnhildur Veigarsdóttir 
og Ása Bjartmarz. Í sumar hafa þær verið 
að þróa efnið sitt og þær spila það opinber-
lega fyrir utan Hitt Húsið á Menningarnótt. 
Í sumar hafa 11 metnaðarfullir listhópar 
verið starfandi á vegum Hins Hússins 
ásamt Götuleikhúsi Hins Hússins. Hóparnir 
eru : Götusól, PASHN, Dúóið Ýr og Agga, 
Ritsveinn á rápi, RUSL, Haltu Takti, Baldur 
Dýrfjörð, RASK, Tónsion, Adolf Smári og 
Miðbæjarkvartettinn.Starf hópanna hefur ver-
ið fjölbreytt og þeir staðið fyrir fjölmörgum 
viðburðum víðsvegar um borgina í sumar. 
Á Menningarnótt munu þeir sýna brot af því 
besta fyrir utan Hitt Húsið.

Hitt Húsið menningarmiðstöð, 
Pósthússtræti 3, 101 Reykjavík

17:00 - 19:00
Ratleikur fyrir börn og fullorð-
na
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, Rauðarárstígur 14, 105 Rey-
kjavík

17:00 - 18:00
Sálmafoss á Menningarnótt 
2007-2017
Kl. 17.00 Sálmasöngur -allir syngi með! 
Söngsveitin Fílharmónía leiðir sönginn. 
Kl. 17.10 Söngsveitin Fílharmónía flytur 
fjölbreytta kórtónlist undir stjórn Magnúsar 
Ragnarssonar. Kl. 17.45 Vestfossen Blanda-
kor - áhugamannakór frá Noregi undir stjórn 
Gróu Hreinsdóttur flytur norska kórtónlist.

Hallgrímskirkja, Hallgrímstorg 1, 101 Rvk.

17:00 - 17:30
Dúettinn L I N Ü spilar 
gítartónlist
Leiðir gítarleikaranna og tónlistarmannan-
na Gulla Björnssonar og Jiyeon Kim lágu 
saman í Yale School of Music þar sem þau 
útskrifuðust með mastersgráðu í tónlist 
síðastliðið vor en kennari þeirra þar var 
Benjamin Verdery. Bæði hafa þau komið 
víða við í listsköpun sinni, í kvikmyndagerð, 
myndlist og leikhúsi auk þess sem þau fást 
bæði við tónsmíðar. Fjölþættur bakgrunnur 
og víðfeðmt áhugasvið þeirra endurspeglast 
í viðfangsefnum dúettsins LINÜ þar sem 
saman renna klassísk tónlist og spuni og 
glænýjar tónsmíðar fyrir bæði klassíska gítara 
og rafmagnsgítara auk þess sem þau hafa 
starfað með listamönnum úr öðrum geirum, 
má þar nefna nýlegt samstarfsverkefni með 
myndlistarmanninum og arkitektinum Drew 
Busmire þar sem LINÜ frumflutti tónverk 
fyrir sýndarveruleikagleraugu.

Gallerí Fold, Rauðarárstígur 14, 105 Rvk.

17:00 - 20:00
Af stjörnum ertu komin: Tón-
listarflutningur og vörpun á 
ljóðrænni kvikmynd.
Í tilefni af Menningarnótt tekur myndlistako-
nan Guðrún Tara Sveinsdóttir yfir verslun 
Geysis á Skólavörðustíg 7. Viðburðurinn 
hefst kl 17:00 með vörpun á ljóðrænni kvik-
mynd og veitingar verða í boði fyrir gesti 
og gangandi. Kl 18:00 mun Guðrún ásamt 
fríðu föruneyti kvenna flytja gjörninginn 
Af stjörnum ertu komin. Af stjörnum ertu 
komin gefur.innsýn inn í hugarheim stúlkna. 
Unglingsárin, sorgin og missirinn þegar bern-
skudraumarnir dvína á meðan þær reyna 
að svara kröfum samfélagsins um útlit og 
hegðun. Guðrún Tara Sveinsdóttir lærði my-
ndlist við LHÍ og útskrifaðist þaðan árið 2015 
með BA gráðu. Ári síðar hóf hún mastersnám 
með áherslu á gjörningalist en Guðrún segist 
hafa fundið sig í gjörningum þar sem hún 
væri búin að vera að ,,performa” allt sitt líf 
sem kona. Verið velkomin.

Geysir, Skólavörðustíg 7, 101 Reykjavík

17:00 - 17:45
Leiðsögn um feminískan my-
ndheim Rósku í karllægum 
heimi myndlistar.
Leiðsögn í umsjón Ástríðar Magnúsdóttur, 
meistaranema í listfræði við Háskóla Íslands. 
Konan var Rósku alla tíð hugleikin sem við-
fangsefni og hún málaði sjálfa sig og konur í 
málverkum sínum alla tíð. Á fyrri hluta ævi 
sinnar var Róska kona meðal karla í karllægu 
samfélagi myndlistar. Hún þorði að láta ver-
kin tala og var afar bersögul og opinská. Hún 
fór ekki varhluta af karllægri gagnrýni, og 
lifði sem kona í karllægum heimi og þurfti oft 
að standa fast á sínu og svara fyrir sig. Þegar 
leið á öldina breyttist afstaða Rósku og hún 
fór meðvitað að horfa á sig sem konu meðal 
kvenna. Hún fór í auknum mæli að tengja list 
sína við kvennabaráttu og kvenréttindi frekar 
en almenna mannréttindabaráttu.

Listasafn Íslands, Fríkirkjuvegur 7, 101 
Reykjavík

17:00 - 18:00
GHÓSTS
Ós Pressan býður þér á lifandi safn á Iðnó, 
3. hæð. Iðnó hýsir suma fróðustu drauga 
Reykjavíkur. Komdu og hlýddu á undarlegar 
og draugalegar sögur. Hvaða hlutir kveikja 
í okkur til að semja sögur? Fornar brúður? 
Rússneskir tebollar? Gamaldags tvíhjól? 
Lumar þú á stuttu 5 mín. ritverki sem þú vilt 
flytja á viðburðinum? Sendu okkur tölvupóst 
á ospressan@gmail.com.

Iðnó 3. hæð, Vonarstræti 3, 101 Reykjavík

17:00 - 17:30
Leikhopurinn Lotta
Leikhópurinn Lotta er landsmönnum vel 
kunnur fyrir utandyra leiksýningar sínar 
sem hópurinn ferðast með um allt landið á 
sumrin. Á hverju ári sýnir hópurinn nýjar 
og skemmtilegar fjölskyldusýningar fullar af 
söng, gleði og húmor fyrir börn sem fullorð-
na. Í sumar ferðast hópurinn með nýjasta 
verk ið sitt sem heitir Ljóti andarunginn um 
allt land og fer hver að verða síðastur að skel-
la sér á þá æðislegu sýningu. Sýningarplanið 
er á www.leikhopurinnlotta.is - ekki láta 
þessa snilld framhjá þér fara. Ljóti andarung-
inn er ellefta sýning Leikhópsins Lottu sem 
á heldur betur banka af sögum og persónum 
úr ævintýraskóginum. Á Menningarnótt 
ætla nokkrar persónur úr ævintýraskógi 
Leikhópsins Lottu að kíkja í heimsókn í Hal-
lagargarðinn með 20 mínútna skemmtiatriði 
fyrir unga sem aldna.

Hallargarðurinn, Fríkirkjuvegur 11b, 101 
Rvk.

17:00 - 20:00
UPPBROT / OPNUN / MYN-
DLIST
Á sýningunni halda þær Margrét og Sigríður 
áfram að takast á við pælingar um skynheild 
og uppbrot hluta. Þær leika sér með þá eðlis-
lægu tilhneigingu mannskepnunnar að reyna 
að búa til heild úr pörtum sem leið til þess að 
skilja umhverfi sitt.

Gallerí 78, Suðurgata 3, 101 Reykjavík

17:00 - 18:30
Rómeó og Júlía á Mennin-
garnótt - Sinfóníuhljómsveit 
Íslands
Rómeó og Júlía er ein áhrifamesta ástarsaga 
allra tíma og hefur orðið ótal listamönnum 
innblástur í nýja sköpun. Meðal þeirra 
eru rússnesku tónskáldin Tsjajkovskíj og 
Prokofíev sem báðir hafa byggt glæsileg og 
hádramatísk tónverk á harmleiknum um 
elskendurna frá Veróna. Hér hljómar þessi 
frábæra tónlist undir stjórn hinnar kanadís-
ku Keri-Lynn Wilson sem á ættir að rekja til 
Íslands en stjórnar við tónleikahallir og ópe-
ruhús víða um heim. Aðgangur er ókeypis á 
tónleikana.

Harpa | Eldborg, Austurbakki 2, 101 Rvk.

17:05 - 17:25
RUSL
Tvíeykið RUSL (Guðbrandur Loki og Róbert 
Hlynsson) hefur í sumar tínt upp rusl af gö-
tum Reykjavíkur og hannað úr því hátísku-
fatnað og aukahluti. Á dagskrá listhópa Hins 
Hússins á Menningarnótt 2017 mun RUSL 
vera með uppskeru-runway-tískusýningu á 
catwalki fyrir utan Hitt Húsið þar sem afraks-
tur sumarsins verður sýndur. Í sumar hafa 11 
metnaðarfullir listhópar verið starfandi á ve-
gum Hins Hússins ásamt Götuleikhúsi Hins 
Hússins. Hóparnir eru : Götusól, PASHN, 
Dúóið Ýr og Agga, Ritsveinn á rápi, RUSL, 
Haltu Takti, Baldur Dýrfjörð, RASK, Tónsion, 
Adolf Smári og Miðbæjarkvartettinn. Starf 
hópanna hefur verið fjölbreytt og þeir staðið 
fyrir fjölmörgum viðburðum víðsvegar um 
borgina í sumar. Á Menningarnótt munu þeir 
sýna brot af því besta fyrir utan Hitt Húsið.

Hitt Húsið menningarmiðstöð ungs fólks, 
Pósthússtræti 3, 101 Reykjavík

17:15 - 18:00
Hinir ástsælu Spaðar
Hinir ástsælu Spaðar eru kunnir fyrir 
eldfjörug böll, lífleg lög og sniðuga texta. 
Lögin þeirra hljóma eins og gömul dægurlög 
þó að þau séu flest eftir þá sjálfa, enda nota 
þeir hljóðfæri á borð við harmónikku, fiðlu 
og mandólín. Tónlistin er undir áhrifum frá 
þjóðlagatónlist úr ýmsum áttum og tex-
tarnir fjalla um allt milli himins og jarðar: 
þjóðarblómið, kreppuna, Íslendingasögur-
nar, Þorláksmessu, listina að yrkja, gleðina, 
drykkjuna og auðvitað ástina. Guðmundur 
Andri Thorsson gítar og söngur; Guðmundur 
Ingólfsson bassi og söngur; Aðalgeir Arason 
mandólín og söngur; Þorkell Heiðarsson 
harmónikka og hljómborð; Magnús Haralds-
son gítar og söngur; Guðmundur Pálsson 
fiðla; Sigurður Valgeirsson trommur.

Petersen svítan, Ingólfsstræti 2a, 101 Rvk.



MIÐBORGARPÓSTURINN20 MIÐBORGARPÓSTURINN 21

17:30 - 17:50
Súkkulaðikökuópera
Bon Appétit! er gómsæt súkkulaðikökuópera 
eftir bandaríska tónskáldið Lee Hoiby þar 
sem sjónvarpskokkurinn frægi, Julia Child, 
kennir áhorfendum að baka franska súkku-
laðiköku. Guja Sandholt fer með hlutverk 
Juliu Child og Heleen Vegter leikur með á 
píanó. Árni Ólafur, sjónvarpskokkurinn knái 
úr Hinu blómlega búi verður þeim stöllum 
innan handar og passar að ekkert fari úr-
skeiðis. Verkið er létt og skemmtilegt og hver 
veit nema viðstaddir fái að bragða á kökunni! 
Óperan tekur um 20 mínútur í flutningi.

Kjarvalsstaðir, Flókagata 24, 105 Reykjavík

17:30 - 23:00
Hip Hop Hátíð Menningarnæ-
tur
Einu tónleikarnir á Menningarnótt sem ein-
blína einungis á Hip Hop. Tónleikarnir í ár 
verða ennþá stærri en í fyrra og er búist við 
miklum mannfjölda á tónleikana. Mikið úrval 
er af listamönnum í ár og lofum við góðri 
skemmtun.

Ingólfstorg, Ingólfstorg 3, 101 Reykjavík

17:30 - 18:10
Heiðurstónleikar Serge Gains-
bourg
Haldnir verða tónleikar til heiðurs tónlis-
targoðsögninni Serge Gainsbourg. Tónlist 
Gainsbourgs er fjölbreytt, og nánast útilokað 
að fella undir einn hatt, enda varla sú tónlis-
tarstefna til sem Gainsbourg daðraði ekki við. 
Þar á meðal eru djass, mambó, heimstónlist, 
franskar ballöður og popp, og stundum jafnv-
el rokk, reggý, raftónlist, diskó og nýbylgja. 
Textar hans voru einstaklega hugvitslega 
ortir; fyndnir og fullir af orðaleikjum sem 
gengu stundum fram af fólki. Lögin hans 
verða flutt í jazzútsetningum en sveitina ski-
par einvalalið tónlistarfólks sem öll hafa verið 
áberandi á íslensku tónlistarsenunni: Unnur 
Sara Eldjárn, söngur, Daníel Helgason, gítar, 
Alexandra Kjeld, kontrabassi, Halldór Eld-
járn, trommur.

Hannesarholt, Grundarstígur 10, 101 
Reykjavík

17:30 - 18:10
Gainsbourg: Serge Gainsbourg 
Heiðurstónleikar
Tónlistarkonan Unnur Sara teflir fram 
einvalaliði tónlistarfólks í heiðursdagskrá til 
minningar um franska söngvaskáldsið Serge 
Gainsbourg. Leikin verða lög frá ýmsum 
tímabilum ferlis Serge Gainsbourg, en sveitin 
flytur þau í jazzútsetningum.  Tónleikarnir 
hefjast stundvíslega kl. 17:30 í Hljóðbergi, 
tónleikasal Hannesarholts.

Hannesarholt Menningarhús, Grund-
arstígur 10, 101 Reykjavík

17:30 - 17:50
Magius
Magius er gítarleikari og söngvari sem 
notast einnig við raftónlist. Hann mun flytja 
frumsamin lög þar sem hann spilar á gítar og 
syngur við hljómsveit sem hann myndar með 

loop pedal og í tölvunni. Á bakvið listaman-
ninn Magius er hann Magnús Thorlacius og 
er hann sérstakur gestur á dagskrá listhópa 
Hins Hússins á Menningarnótt.

Hitt Húsið menningarmiðstöð ungs fólks, 
Pósthússtræti 3, 101 Reykjavík

18:00 - 18:25
BlackboxRed
Stage Europe Network sendir fulltrúa sína 
til að taka þátt í Menningarnótt og kynnir 
í samvinnu við Hitt Húsið hljómsveitina: 
BlackboxRed frá Hollandi. Stage Europe 
Network eru samtök aðila frá 7 löndum sem 
vinna með efnilegum hljómsveitum. Black-
boxRed kemur frá Hollandi og er dúó sem 
samanstendur af stelpu og strák sem eru ekki 
neitt voðalega lágvær heldur, hávær, hröð og 
tryllt þegar þau birtast á sviðinu. Eva pyntar 
gítarinn á meðan Stefán lemur miskun-
narlaust trommurnar.

Hitt Húsið Menningarmiðstöð, 
Pósthússtræti 3, 101 Reykjavík

18:00 - 19:00
Sálmafoss á Menningarnótt 
2007-2017
Kl. 18.00 Sálmasöngur -allir syngja með Kór 
Neskirkju og hinu magnaða Klais-orgeli! 
Kór Neskirkju í Reykjavík leiðir sönginn, Kl. 
18.10 Kór Neskirkju ásamt stjórnanda sínum 
Steingrími Þórhallssyni organista Neskirkju 
flytur fjölbreytta kór- og orgeltónlist.

Hallgrímskirkja, Hallgrímstorg 1, 101 
Reykjavík

18:00 - 22:45
Garðpartý Bylgjunnar 
Það er frábært fyrir alla fjölskylduna að eyða 
kvöldinu í Hljómskálagarðinum. Risastór 
grasflöt á jafnsléttu, leiktæki fyrir börn, 
grill frá Ali, heit súpa frá Nettó og drykkir 
frá Ölgerðinni. Allt frítt á meðan birgðir 
endast. Á tvöföldu risasviði með risakjá í 
Hljómskálagarðinum fer fram viðstöðulaus 
tónlistarveisla frá kl. 18 - 22 45 þar sem fram 
koma: Jónas Sig og Ritvélar framtíðarinnar, 
Baggalútur, Dikta, Sycamore tree, Elísabet 
Ormslev, Birgir, Ása, RAVEN og Aron 
Hannes. Að tónleikunum loknum hafa tón-
leikagestir nægan tíma til að rölta í áttina að 
Kvosinni til að missa ekki af flugeldasýnin-
gunni.

Hljómskálagarðurinn, Hringbraut 12, 101 
Reykjavík

18:00 - 19:00
Ótal andlit Iðunnar - Einar 
Indra kynnir plötuna sína Un-
ravel
Harpa Rún Ólafsdóttir og María Kjartans 
opna ævintýralega myndlistasýningu í 
töfrandi nýju rými fyrir ofan bakaríið Brauð 
og co á Frakkarstíg 16. Gestum býðst svo að 
bjóða í verkin á svokölluðu “þöglu uppboði” 
á meðan að sýningu stendur á milli kl: 
13:00 og 22:00. Á opnuninni mun tónlistar-
maðurinn Einar Indra kynna nýju plötuna 
sína Unravel. Sýningarrýmið er upplifun í 
sjálfu sér þar sem rými hússins hefur verið 

umbreytt úr athvarfi vegglistarmanna í 
friðsæla vin í erli borgarinnar án þess þó að 
hreyfa við hrárri veggjalist rýmisins.

Frakkastígur 16 (fyrir ofan Brauð & co), 
101 Reykjavík

18:00 - 19:00
TMT (Tommi Tomm & Co.)
Blús og rokk af bestu gerð! TMT (Tommi 
Tomm & Co) munu spila í Petersen svítunni 
á Menningarnótt en hljómsveitina skipa: 
Tómas Magnús Tómasson, bassi; Pálmi Sig-
urhjartarson, hljómborð/vox; Björgvin Ploder, 
trommur/vox.
Petersen svítan, Ingólfsstræti 2a, 101 Rey-
kjavík

18:00 - 18:40
Í hennar sporum
Skór eru svo sérstakir. Þeir eru alls konar í 
laginu, alls konar á litinn og fjölbreytilegir 
eftir tísku. Það skipti máli að eiga nesti og 
nýja skó þegar að ævintýrin hófust og enn 
hefjast mörg ævintýri á nýju pari. Fyrsta 
ballið, útskriftin, brúðkaupið. Skór sem glöd-
du, skór sem mörkuðu tímamót og skór sem 
tengdust ástarsorg. Konan sem eignaðist bara 
eitt par á ævinni og hin sem átti tvö hundruð 
og vildi fleiri. Skór og konur....eilíf ástarsaga. 
Söngkonan Svanlaug Jóhannsdóttir hefur 
leitað uppi skópör sem eiga sér sögu. Saga 
kvennanna og skónna, rómantíkin, gleðin 
og átökin, er sögð með sögum og söngvum, 
tónlist úr öllum áttum. Sýningin tekur um 
40 mínútur í flutningi og í henni kemur fram 
ásamt Svanlaugu, Sigurður Helgi Oddsson, 
píanóleikari.

Domus Vox, Laugavegi 116 við Hlemm, 
105 Reykjavík

18:00 - 20:00
Reynir Hauksson - flamenco 
night
Reynir Hauksson will follow DJ Silja Gløm-
mi, with a passionate flamenco guitar. From 
18:00 till 20:00, the lobby of Hlemmur Square 
hotel & hostel will be filled with the sound of 
an acoustic guitar. Be there and be Square.

Hlemmur Square, Laugavegur 105, 105 
Reykjavík

18:00 - 21:00
Örleiðsagnir um valin verk 
Kjarvals
Reglulega verður boðið upp á fróðleiksmo-
la - um 15 mínútna leiðsögn - fyrir börn og 
fullorðna. Starfsfólk Fræðsludeildar Listasa-
fns Reykjavíkur velur verk á sýningunni Kjar-
val – Lykilverk þar sem gott tækifæri gefst 
til að kynnast mörgum þekktustu verkum 
listamannsins. Örleiðsögn verður á hálftíma 
fresti frá kl. 18-21, opið verður á Kaffi Flóru 
og Kjarvalsstaðir loka kl. 22:00 á Menningar-
nótt. kl. 18, 19, 20, 21.

Kjarvalsstaðir, Flókagata 24, 105 Reykjavík

18:30 - 18:50
Súkkulaðikökuópera
Bon Appétit! er gómsæt súkkulaðikökuópera 
eftir bandaríska tónskáldið Lee Hoiby þar 

sem sjónvarpskokkurinn frægi, Julia Child, 
kennir áhorfendum að baka franska súkku-
laðiköku. Guja Sandholt fer með hlutverk 
Juliu Child og Heleen Vegter leikur með á 
píanó. Árni Ólafur, sjónvarpskokkurinn knái 
úr Hinu blómlega búi verður þeim stöllum 
innan handar og passar að ekkert fari úr-
skeiðis. Verkið er létt og skemmtilegt og hver 
veit nema viðstaddir fái að bragða á kökunni! 
Óperan tekur um 20 mínútur í flutningi.

Kjarvalsstaðir, Flókagata 24, 105 Reykjavík

18:30 - 21:23
Örleiðsagnir: Louisa Matthías-
dóttir: Kyrrð
Reglulega verður boðið upp á fróðleiksmo-
la - um 15 mínútna leiðsögn - fyrir börn og 
fullorðna. Starfsfólk Fræðsludeildar Listas-
afns Reykjavíkur velur verk á sýningunni 
Kyrrð sem kærkomið tækifæri gefst til að 
fá yfirsýn yfir feril listakonu sem á eins-
takan hátt hefur túlkað íslenskt landslag. 
Örleiðsögn verður á hálftíma fresti frá kl. 
18:30 -21:30, opið verður á Kaffi Flóru og 
Kjarvalsstaðir loka kl. 22:00 á Menningarnótt.

Kjarvalsstaðir, Flókagata 24, 105 Reykjavík

18:35 - 19:00
The Small Print
Stage Europe Network sendir fulltrúa sína 
til að taka þátt í Menningarnótt og kynnir í 
samvinnu við Hitt Húsið hljómsveitina: THE 
SMALL PRINT frá Frakklandi. Stage Europe 
Network eru samtök aðila frá 7 löndum 
sem vinna með efnilegum hljómsveitum. 
Small Print er pop/punk/rokk hljómsveit frá 
Marseille í Frakklandi. Hljómsveitin vann 
CLASS’EuROCK 2017 sem er sambærileg 
tónlistarkeppni og Músíktilraunirnar eru 
hérlendis.

Hitt Húsið Menningarmiðstöð ungs fólks, 
Pósthússtræti 3, 101 Reykjavík

19:00 - 19:45
Guðrún Árný í Dómkirkjunni.
Guðrún Árný í Dómkirkjunni kl. 19:00. 
Guðrún syngur og leikur á píanó vel valin 
dægurlög. Ætti að vera eitthvað fyrir alla. 
Tónleikarnir eru ekki langir frá kl. 19.00 - 
19:45. Notaleg stund í yndislegri kirkju.

Dómkirkjan í Reykjavík, Kirkjustræti 16, 
101 Reykjavík

19:00 - 19:45
Systkinadúó: Jóhanna & Ingi 
Bjarni
Systkinin Jóhanna Elísa og Ingi Bjarni verða 
í fyrsta skipti saman með dúótónleika í 
Þjóðmenningarhúsinu. Á dagskrá verða lög 
eftir Jóhönnu og útsetningar eftir þau bæði 
af íslenskum þjóðlögum. Þau munu einnig 
flytja tónlist frá ýmsum hornum, m.a. jazz og 
popp. Jóhanna Elísa er nýútskrifuð söngkona 
úr Tónlistarskóla FÍH. Hún stundaði nám í 
Tónlistarskólanum í Gautaborg í eitt ár og 
spilar einnig á píanó. Bróðir hennar, Ingi Bja-
rni, er með bachelor gráðu í jazzpíanóleik frá 
Konunglega Háskólanum í Haag og stundar 
nú mastersnám á Norðurlöndunum.

Þjóðmenningarhúsið, Hverfisgata 15, 101 
Reykjavík

19:00 - 20:00
Sálmafoss á Menningarnótt 
2017
Kl. 19.00 Sálmasöngur -allir syngja með Láru 
Bryndísi og Klais-orgelinu! Lára Bryndís 
Eggertsdóttir organisti leiðir sönginn. Kl. 
19.10 Lára Bryndís Eggertsdóttir flytur 
orgeltónlist úr ýmsum áttum. Kl. 19.30 
ORGA, íslenskt danskt gítar- og orgeldúó 
flytur útsetningar og eigin tónlist. Dúóið 
skipa Þór Arnarsson, gítar og Thunbo Peder-
sen, orgel. Ókeypis aðgangur- allir innilega 
velkomnir!

Hallgrímskirkja, 101 Reykjavík

19:00 - 20:00
Ótal andlit Iðunnar -
Biggi Hilmars og María Kjartans spila lög 
af plötunni Dark Horse   Harpa Rún Ólafs-
dóttir og María Kjartans opna ævintýralega 
myndlistasýningu í töfrandi nýju rými fyrir 
ofan bakaríið Brauð og co á Frakkarstíg 16.  
Gestum býðst svo að bjóða í verkin á svoköl-
luðu “þöglu uppboði” á meðan að sýningu 
stendur á milli kl. 13:00 og 22:00. Verkin eru 
blanda af ljósmynd og teikningu. Á opnun-
inni mun Tónlistartvíeykið Birgir Hilmars 
og María Kjartans munu taka nokkur lög af 
væntanlegri plötu sinni Dark Horse. Sýnin-
garrýmið er upplifun í sjálfu sér þar sem 
rými hússins hefur verið umbreytt úr athvarfi 
vegglistarmanna í friðsæla vin í erli borgarin-
nar án þess þó að hreyfa við hrárri veggjalist 
rýmisins.

Frakkastígur 16 (fyrir ofan brauð & co), 
101 Reykjavík

19:00 - 20:00
Rooftop Lindy Hop
Lindy Ravers munu stíga tryllt lindy hop í 
Petersen svítunni á Menningarnótt. Hvað er 
Lindy hop? Lindy hop er samkvæmisdans 
sem uppruninn er í Harlem, New York, 
á 4. áratug 20. aldar. Hann þróaðist við 
swing jazz (sveiflu) tónlist. Dansinn, sem er 

fjölbreyttur og skemmtilegur, hefur vaxið í 
vinsældum síðastliðin ár. Finna má samfélög 
Lindy hop dansara um allan heim.

Petersen svítan, Ingólfsstræti 2a, 101 Rvk.

19:30 - 20:00
Örleiðsögn um Ísland í heimi-
num, heimurinn í Íslandi
Örleiðsögn sérfræðings Þjóðminjasafns 
Íslands um sýninguna Ísland í heiminum, 
heimurinn í Íslandi. Á Íslensku kl. 19.30 og á 
ensku kl. 19.45. Í nóvember 2016 var opnuð 
sýning í Bogasal Þjóðminjasafnsins sem nef-
nist Ísland í heiminum, heimurinn í Íslandi. 
Sýningin byggir á rannsóknum mannfræðin-
ganna Kristínar Loftsdóttur og Unnar Dísar 
Skaptadóttur og nemenda þeirra við Háskóla 
Íslands. Á sýningunni er dregið fram að 
saga og samtími Íslands hefur einkennst af 
þverþjóðlegum tengslum rétt eins og annarra 
landa í heiminum. Ísland hefur þannig verið 
vettvangur hreyfanleika fólks og hugmynda í 
gegnum aldir.

Þjóðminjasafn Íslands - Bogasalur, Suður-
gata 41, 101 Reykjavík

19:30 - 20:30
Chet Baker and Me
Prógrammið “Chet Baker and Me” saman-
stendur af lögum sem trompetleikarinn og 
söngvarinn Chet Baker flutti og gerði fræg 
á fyrriparti ferils síns, í bland við tón- og 
textasmíðar kontrabassaleikarans Haraldar 
Ægir Guðmundssonar. En lög Haraldar bera 
yfirbragð gamla söngjazzins, og fjalla jafnt 
um ástir, veður og sorgir og kallast ágætlega 
á við hin þekktu lög Bakers. Haraldur leiðir í 
Iðnó nýjan jazz kvartett sem samanstendur af 
nokkrum frambærilegustu jazztónlistarmön-
num Reykjavíkur, þar má nefna Agnar Má 
Magnússon á píanó, Snorra Sigurðarson sem 
leikur á trompet og flugelhorn ásamt Böðvari 
Reynissyni sem syngur. Tónleikarnir hefjast 
kl. 19:30 í Iðnó.

Iðnó, Vonarstræti 3, 101 Reykjavík

20:00 - 20:30
ReCover - Klassíski listdanss-
kólinn
ReCover er dans-innsetning þar sem unnið 
er með ólík dansverk og þau sett í nýtt 
samhengi. Verkin sem unnið er með eru 
–„Flamingos“ og „Cover“ sem bæði voru 
gerð fyrir svið. „Flamingos“ er innblásið af 
hreyfingum flamingo-fugla en í „Cover“ 
er unnið út frá sígildum dansverkum þar 
sem dansverkin eru klippt saman, þeim 
breytt auk þess sem notast er við nýja tónlist 
svo úr verður dansábreiða. Camilo gengur 
skrefinu lengra með hugmyndina og býr til 
klippimynd sem er sérstaklega útfærð fyrir 
rými Safnahússins. Áhorfendur geta gengið 
um sýninguna Sjónarhorn, sem þar er, og séð 
ólík brot af dansverkum hér og þar eða fylgt 
dönsurunum um rýmið. Dansarar: Nemen-
dur Klassíska listdansskólans á 6. stigi og 
framhaldsbraut auk gestadansara frá FWD 
Youth Company.

Safnahúsið við Hverfisgötu 15, 101 Rey-
kjavík

20:00 - 23:00
DJ Atli Már
DJ Atli Már mun halda fólki á tánum með 
Djúsý Funky Jazz tónum eins og honum 
einum er lagið. DJ Atli Már mun halda uppi 
stuðinu á pallinum okkar fram að flugel-
dasýningu. Stanslaus gleði allan daginn og 
langt fram á kvöld í Petersen svítunni!

Petersen svítan, Ingólfsstræti 2a, 101 
Reykjavík

20:00 - 21:30
Heimurinn í Íslandi – Dans-
veisla frá Balkanskaganum
Í tengslum við sýninguna Ísland í heiminum, 
heimurinn í Íslandi í Bogasal Þjóðminjasa-
fnsins er boðið til dansveislu í anda Balkan-
landanna á Menningarnótt. Danskennarinn 

Veska Jónsdóttir frá Búlgaríu stjórnar 
dansinum, kennir sporin og heldur uppi 
fjörinu.Á Balkanskaganum er ríkuleg dan-
shefð. Þar dansar fólk á öllum aldri saman 
við ýmis tækifæri. Skrefin í Balkandönsum 
eru ýmist hæg eða hröð, einföld eða flókin 
og taktur tónlistarinnar er margslunginn og 
óvenjulegur. Balkandansar eru góð hreyfing 
sem eykur úthald, samhæfingu og jafnvægi. 
Komdu og dansaðu nokkur spor við líflega 
og fjöruga tónlist.

Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgata 41, 101 
Reykjavík

20:00 - 21:00
Sálmafoss á Menningarnótt 
2007-2017
Kl. 20.00 Sálmasöngur -allir syngja með Klais- 
orgelinu! Björn Steinar Sólbergsson organ-
isti Hallgrímskirkju og Baldvin Oddsson 
trompetleikari leiða sönginn. Kl. 20.10 - 21.00 
Trompet og orgel - orgeleinleikur og orgel og 
selló Hinn ungi og marglofaði trompetleikari 
Baldvin Oddsson leikur fallega og hátíðlega 
barokktónlist með Birni Steinari Sólbergssyni 
organista. Kl. 20.30 Steinar Logi Helgason 
organisti, sem stundar framhaldsnám í kirk-
jutónlist í Kaupmannahöfn leikur undurfagra 
orgeltónlist eftir Mendelssohn. Kl. 20.40 Inga 
Rós Ingólfsdóttir sellóleikari og framkvæm-
dastjóri Listvinafélagsins og Hörður Áskels-
son kantor Hallgrímskirkju ljúka Sálmafossi 
með sindrandi tónum, m.a. Svaninum eftir 
Saint- Saëns

Hallgrímskirkja, Hallgrímstorg 1, 101 
Reykjavík

20:00 - 22:00
Lefty Hooks & The Right 
Thingz
Reggae hljómsveit sem var stofnuð í apríl 
2016. Síðan þá hafa þau t.d. spilað á Secret 
Solstice og off venue á Airwaves. Þau eru 
að taka upp sína fyrstu plötu þessa dagana. 
Lefty Hooks, lagasmiður og stofnandi er 

Austurstræti 8-10
101 Reykjavík

s: 534 0005 - gylltikotturinn.is
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Sægreifinn
skemmtilegur staður á skemmtilegum stað
Sægreifinn var stofnaður af Kjartani 
Halldórssyni árið 2003. Hann ætlaði 
aldrei að fara út í veitingarekstur, þetta 
gerðist eiginlega bara óvænt. Hann op-
naði í verbúðinni fiskbúð og vildi vera 
með eitthvað sérstakt sem enginn annar 
var að selja. Fiskbúðin gekk vel og var 
mjög vinsæl af fólkinu í nágrenninu.

Einn daginn komu erlendir ferða-
menn til Kjartans á Sægreifann með fisk 
sem þeir höfðu veitt á sjóstöng úti á Faxa-
flóa. Þeir spurðu Kjartan hvort hann gæti 
grillað fiskinn fyrir þá. Kjartan var ekki 
kominn með grill á þessum tíma en þar 
sem þjónustulund hans var gríðarlega 
sterk skellti hann sér út í BYKO og keypti 
eitt stykki útigrill og grillaði fiskinn fyrir 
ferðamennina. Þetta var fyrsta skref hans 
í áttina að veitingarekstri. Hann ákvað 
að fá sér borð og stóla og halda áfram að 
grilla fyrir gesti og gangandi. Þar næst 
fór hann í humarsúpugerð og þá var ekki 
aftur snúið. Veitingastaðurinn varð svo 
vinsæll hjá honum að hann varð að ráða 
inn fleira starfsfólk. Í byrjun voru þeir 
bara tveir gamlir karlar, hann og Hörður 
Guðmannsson, vinur hans til margra ára. 

Kjartan Halldórsson lést fyrir 
nokkrum árum og hefur Elísabet Jean 
Skúladóttir sem vann hjá Kjartani um 
árabil tekið við rekstrinum. 

Á Sægreifanum er ými slegt á boð-
stólunum en þó stendur hin heims  fræga 
humar  súpa hæst. Uppskriftin kemur 
frá Kjartani en hann vildi ekki upplýsa 
um innihaldið, segir það hernaðarleyn-
darmál en fullvissir þó fólk um að það sé 
hamingja í hverri skeið. Á boðstólunum 
er einnig mikið úrval af grilluðum fisk 
og hægt að gæða sér á hrefnusteik. 

Sægreifinn við Gömlu höfnina er 
enginn venjulegur staður. Þar er mjög 

vinalegt andrúmsloft og minnir helst 
á heimili. Við fyrstu sýn lítur staður-
inn út fyrir að vera tiltölulega lítill en 
hann leynir á sér því á neðri hæðinni 
eru tveir salir þar sem annarsvegar er 
setið á venjulegum stólum og hinsvegar 
á hrognatunnum með sérsaumuðum 
púða til að sitja á. Á efri hæðinni er 
svo 30 manna salur. Hann er mjög fal-
legur, minnir helst á sumarbústað. Þar 
má finna allskonar myndir og muni 
sem Sægreifinn hefur fengið að gjöf frá 
vinum og fastakúnnum. Salinn má panta
fyrir ýmis tilefni, þar hafa verið haldnar
brúðkaupsveislur, fermingar, stórafmæ-
li og fleira. 

Nú er um að gera að kíkja við á 
Sægreifann og fá sér eitthvað gott í 
gogginn og njóta sín í góðu andrúms-
lofti.

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

óneitanlega hæfileikaríkur tónlistarmaður 
sem og Gnúsi Yones (Amabadama), pródús-
er, sem hefur unnið tónlist með Lefty í að 
verða 16 ár. Sumir þekkja þá sem Antlew 
Maximum. Linda Hartmanns hefur verið 
að gera það gott, t.d. með þátttöku sinni í 
Söngvakeppni sjónvarpsins og The Voice 
Ísland. Aníta, söngkona með náttúrulegt rasp 
og mikla tilfinningu, Andreds, besti bassinn í 
bænum, Juan Carlos, gítarleikari af guðs náð, 
Kobbi, fágaður og tæknivæddur hljómborðs- 
og synþaleikari og síðast en ekki síst, Cheick 
Bangoura úr Bangoura band, okkar allra besti 
ásláttarhljóðfæraleikari.

American Bar, Austurstræti 8, 101 Rey-
kjavík

20:00 - 23:00
Tónaflóð 2017 – Eitthvað fyrir 
alla!
Tónleikarnir hefjast stundvíslega kl. 20.00 
og standa til kl. 23.00, eða fram að flugel-
dasýningu Menningarnætur. Kjörorð Rásar 
2 hefur lengi verið “fyrst og fremst í íslen-
skri tónlist” og Rás 2 er stolt af því að hafa 
sameinað Íslendinga á öllum aldri með 
lifandi tónlist á Menningarnótt síðan 2003. 
Við á Rás 2 og RÚV erum gríðarlega ánægð 
og stolt yfir því að fá enn og aftur frábæran 
hóp listamanna til liðs við okkur á þessum 
stærstu og fjölsóttustu tónleikum ársins. 
Tónaflóði 2017 verður útvarpað beint á Rás 2 
en bein sjónvarpsútsending frá tónleikunum 
verður einnig á RÚV og RÚV HD! Dagskráin 
er svona: Kl. 20.00 – REYKJAVÍKURDÆTUR, 
Kl.20.30 – FRIÐRIK DÓR, Kl. 21.15 – SVALA, 
Kl. 22.00 – SÍÐAN SKEIN SÓL.

Arnarhóll, 101 Reykjavík

20:00 - 20:45
Leiðsögn um sýninguna Ógn-
vekjandi náttúra
Rakel Pétursdóttir deildarstjóri rannsók-
na og Safns Ásgríms Jónssonar leiðir gesti 
um sýninguna Ógnvekjandi náttúra í Safni 
Ásgríms Jónssonar, laugardaginn 19. ágúst á 
Menningarnótt kl. 20:00. Safnið verður opið 
frá kl. 18:00 - 22:00. Í stórbrotnum verkum er 
sýna menn og dýr á flótta undan náttúruham-
förum má skynja innri átök listamannsins 
sem tengir okkur við líf hans og starf, sælu og 
þjáningar sem fylgja sköpunarferlinu þar sem 
slegið er á nýja strengi. Saga fátæks bón-
dasonar sem verður einn dáðasti listmálari 
þjóðarinnar er ævintýri líkust. Fjölbreytt 
efnistök vitna um stöðuga leit listamannsins 
að tjáningarformi sem hæfði ólíkum við-
fangsefnum, allt frá staðbundnum land-
slagsmyndum til túlkunar á sagnaarfinum, 
íslenskum þjóðsögum og ævintýrum auk 
náttúruhamfara.

Safn Ásgríms Jónssonar, Bergstaðastræti 
74, 101 Reykjavík

20:00 - 21:00
Kvöldtónar í Dómkirkjunni
Álfheiður Erla Guðmundsdóttir sópran og 
Eva Þyri Hilmarsdóttir píanóleikari leiða 
áheyrendur í gegnum ljúfa tóna á tónleikum 
á Menningarnótt, laugardaginn 19. ágúst kl. 
20:00 í Dómkirkjunni í Reykjavík. Á efniss-
kránni verða íslensk og þýsk sönglög en 
einnig ýmsar aríur og samsöngvar ópe-
rubókmenntanna. Auk Álfheiðar og Evu 
koma meðal annars fram Eyrún Unnarsdóttir 
sópran og Fjölnir Ólafsson baritón. Aðgan-
gur er ókeypis. Verið hjartanlega velkomin á 
kvöldtóna í Dómkirkjunni!

Dómkirkjunni í Reykjavík, Kirkjustræti 16, 
101 Reykjavík

21:00 - 22:00
Blúsveisla í Iðnó
Blússveit Þollýjar hefur starfað í meira en 
áratug og tekið virkan þátt í blús og tónlis-
tarsenunni hér á landi á þeim tíma. Blússve-
itin flytur kröftugan ryþmablús í bland við 
hugljúfar melódíur skreytt með gospelívafi 
og er leikgleðin ávallt í fyrirrúmi.  Blússve-
it Þollýjar skipa: Þollý Rósmunds söngur, 
Friðrik Karlsson sólógítar, Sigurður Ingi-
marsson söngur og ryþmagítar, Jonni Richter 
bassi, Sigfús Örn Óttarsson trommur. Þollý 
Rósmunds hefur sungið jazz, blús og gospel 
jöfnum höndum undanfarin ár. Friðrik 
Karlsson gítarleikari er einna þekktastur fyrir 
gítarleik sinn með hljómsveitinni Mezzoforte 
en hann hefur einnig starfað með heimsþek-
ktum listamönnum á borð við Madonnu 
og Kate Bush. Aðrir hljómsveitarmeðlimir 
hafa víða komið við í tónlistarbransanum og 
sameinast hér í leikgleðinni.

Iðnó, Vonarstræti 3, 101 Reykjavík

21:00 - 22:00 
La Stravaganza
A.Vivaldi (1678-1741) - La stravaganza fiðlu-
konsert Op.4 No.1 í B dúr U.W.Van Wasse-
naer (1692-1766) - 6 Concerti Armonici No.1 
í G dúr J.M.Leclair (1697-1764) – Op.7 No.1 
fiðlukonsert í D moll J.S.Bach (1685-1750) – 
konsert fyrir tvær fiðlur í D moll J.Pachelbel 
(1653-1706) - Kanon í D dúr A.Vivaldi (1678-
1741) – Konsert fyrir strengi RV 156 í G moll 
C. Tessarini (1690 - 1766) - La stravaganza 
Op.4 í D dúr 

Kjarvalsstaðir, Flókagata 24 105 Reykjavík

22:59 - 23:00 
Flugeldasýning 
Menningarnætur
Glæsileg Flugeldasýning á Menningarnótt 
á vegum Hjálparsveitar skáta í Reykjavík. 
Flugeldum verður skotið upp frá Austurbak-
ka og Tollstjórahúsi. Búast má við stórfeng-
legu sjónarspili þar sem himininn mun ljóma.

Austurbakki, Geirsgata 11 101 Reykjavík

23:00 - 03:00
DJ Egill Cali
DJ Egill Cali mun halda fólki dansandi langt 
fram á nótt beint eftir flugeldasýninguna á 
Menningarnótt. DJ Egill Cali er þekktur fyrir 
að rífa upp stemninguna með frábærum tó-
num hér á Petersen svítunni og hlökkum við 
mikið til að dansa fram á rauða nótt!

Petersen svítan, Ingólfsstræti 2a, 101 
Reykjavík

23:00 - 01:00
Babies í Gamla Bíó
Snillingarnir í Babies flokknum ætla að 
trylla allt beint eftir flugeldasýninguna á 
Menningarnótt. Stuðbandið hefur getið sér 
gott orð fyrir líflegt tónleikahald. Babies er 
cover-ballhljómsveit sem gerir mikið stuð og 
mikið gaman. Þau spila fjölbreytta tónlist, 
allt frá fiftís lögum til laga sem gefin voru út 
í fyrra.”Babies will make you dance! Babies 
will make you shake! Babies will make you 
groove!” Frítt inn og allir velkomnir! (18 ára 
og yngri í fylgd með fullorðnum).

Gamla Bíó, Ingólfsstræti 2a, 101 Reykjavík



– Bólgueyðandi og verkjastillandi
Íbúfen®

400 mg, 30 stk og 400 mg, 50 stk
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Íbúfen 400 mg, filmuhúðuð tafla inniheldur 400 mg af íbúprófeni. Íbúfen tilheyrir flokki ly�a sem kölluð eru NSAID lyf (bólgu- 
eyðandi lyf sem ekki eru sterar). Lyfið er notað við vægum til meðalmiklum verkjum eins og höfuðverk, einnig mígreni 
höfuðverk, tannpínu, tíðaverkjum, hita og ýmsum gigtarsjúkdómum s.s. liðbólgusjúkdómum (t.d. iktsýki þ.m.t. barnaiktsýki), 
hrörnun í liðum (t.d. slitgigt), ve�agigt, öðrum liða- og vöðvasjúkdómum og meiðslum á mjúkve�um. Takið töflurnar með glasi 
af vatni með eða eftir mat. Til að auðvelda inntöku eða til að stilla skammta má skipta töflunum í tvo jafna hluta. Ekki skal gefa 
börnum yngri en 12 ára Íbúfen 400 mg filmuhúðaðar töflur. Hámarksdagskammtur á ekki að fara yfir 3 töflur (1200 mg). 
Fullorðnir skulu ekki taka Íbúfen í meira en 7 daga án samráðs við lækni. Unglingar skulu ekki taka Íbúfen í meira en 3 daga án 
samráðs við lækni. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða ly�a- 
fræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serly�askra.is

Göngum frá
      verknum


