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Menningarnótt 2018 verður haldin 18. 
ágúst næstkomandi, sem er afmælis
dagur Reykjavíkurborgar. Það verður 
mikið um dýrðir að venju, leikarar, 
dansarar og fjöllistafólk verða með 
uppákomur og íbúar bjóða víða uppá 
dagskrá í húsagörðum og sundum.

Setning Menningarnætur í ár fer fram 
á hinu nýja Hafnartorgi með pompi og 
prakt. Boðið verður upp á lifandi tónlist 
og gefst gestum og gangandi tækifæri 
til að kynna sér svæðið í kringum 
Hafnartorg og skoða sýningu af svæðinu 
þegar framkvæmdum lýkur.

Meðal atriða má nefna Toppinn 
þar sem efstu hæð bílastæðahússins 
við Hverfisgötu 20 verður umbreytt í 
“lounge rooftop bar”.Í stað bíla verður 
fólk, í stað ryks verða plöntur, og í stað 
umferðarniðs verður dönnuð house 
tónlist.

Lúðrasveitir munu útkljá 
áratugalangan ríg í battli við Tjörnina 
og verður barist til síðasta tóns. Þá verða 
Færeyingar gestir Menningarnætur 
og bjóða upp á fjölbreytta dagskrá í 
Ráðhúsi Reykjavíkur þar sem færeyskir 
listamenn flytja tónlist.

Í miðborginni verður boðið uppá 
þrenna stórtónleika, Tónleika Rásar 
2 á Arnarhóli, Garðpartý Bylgjunnar 
í Hljómskálagarðinum og Hip hop 
tónleikar á Ingólfstorgi. Þá eru yfir 
hundrað tónlistarviðburðir um alla 
borg. Frítt er inná öll söfn í miðborginni 
sem bjóða uppá fjölbreytta dagskrá 
fram á kvöld. Þá verður Harpa með 
afar glæsilega dagskrá frá kl. 13-18. 
Flugeldasýningin verður á sínum stað á 
Austurbakka kl. 23. 

Á Menningarnótt er sérstök 
áhersla lögð á að fjölskyldan njóti 
sam veru, komi saman í bæinn og fari 
heim saman. Hægt er að nálgast alla 
viðburði á Menningarnótt á vefnum 
menningarnott.is.

GÖTULOKANIR
Á Menningarnótt er miðborgin 
ein allsherjar göngugata og verður 
því lokuð fyrir bílaumferð frá kl. 7 
að morgni til 2 eftir miðnætti. Það 
er gert til þess að tryggja öryggi 
gangandi og akandi vegfaranda 
á þessum fjölsóttasta hátíðardegi 
ársins. Gestir Menningarnætur eru 
hvattir til að ganga, hjóla eða nota 
almenningssamgöngur til að komast á 
hátíðasvæðið. Þeir sem þurfa að koma 
á einkabíl er bent á að nota bílastæði 
við Borgartún og í Laugardalnum 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 ólöglegar bílastöður og þeir bílar 
sem hindra aðgengi lögreglu, sjúkrabíla 
og slökkviliðs verða dregnir í burtu 
svo unnt sé að tryggja aðgengi þessara 
öryggisaðila ef óhapp ber að. Hægt er að 
nálgast kort yfir götulokanir á vefsíðu 
Menningarnætur eða fá upplýsingar í 

símaveri Reykjavíkurborgar frá kl. 8-23 
á Menningarnótt, s.411-1111.

FRÍTT Í STRÆTÓ Á 
MENNINGARNÓTT
Ókeypis verður í Strætó sem keyrir 
samkvæmt hefðbundinni leiðartöflu 
fram til kl. 22.30. Þá tekur við sérstök 
leiðartafla sem miðar að því að koma 
fólki hratt og örugglega heim úr 
miðborginni. Hægt er að finna nánari 
upplýsingar um leiðarkerfi þeirra vagna 
Strætó sem aka í miðborgina á  vef 

MENNINGARNOTT.IS

BJÓÐUM GÓÐA
MENNINGARNÓTT

Strætó. Á Menningarnótt er boðið uppá 
ókeypis strætóskutlur sem aka reglulega 
til og frá bílastæðum við Laugardalshöll 
og Borgartún og að Hallgrímskirkju 
með viðkomu á Hlemmi. Þessi þjónusta 
hefur mælst vel fyrir síðustu ár en 
einkunnarorð hennar eru: Leggðu fjær 
til að komast nær. 

AÐGENGI OG ÞJÓNUSTA
Sérstök bílastæði fyrir fatlaða og 
hreyfihamlaða eru á Skúlagötu, Túngötu 
og við Tækniskólann. Einnig verður hægt 

Setning Menningarnætur 2018 og aðgengismál

að taka leigubíl inn á Skólavörðuholt, 
Skúlagötu, Túngötu og BSÍ. Sérstök 
salerni fyrir fatlaða eru á nokkrum 
stöðum á hátíðarsvæðinu. Nánari 
upplýsingar eru á vef Menningarnott.is.
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Frítt í Strætó á Menningarnótt
Skelltu þér í gleðina með Strætó. Þeir sem vilja 
fara á bíl eru hvattir til að leggja í grennd við 
Borgartún eða Laugardalshöll og taka þaðan 
Strætóskutlur til og frá miðbænum.

Ýmsar breytingar verða á leiðum Strætó vegna 
hátíðarinnar, kynntu þér málið á straeto.is

TV
IS

T 
11

44
6

MÁLUM BÆINN 

á Menningarnótt
GULAN

„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 lands
ins frá opnun staðar ins árið 
2000 og er aðalsmerki staðarins 
ekki aðeins gómsætar veitingar 
heldur einnig lifandi og 
skemmti  leg stemning. 

Á Tapasbarnum getur þú 
smakkað fjölda gómsætra tapas-
rétta, 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 
humar hölunum 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, þriðja árið í röð. 

Tapasbarinn – sjóðheitur í 18 ár
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. 

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

Einnig mun hljómsveitin 
Azúcar, með söngkonuna Margréti 
Rán í broddi fylkingar, spila 
sjóðheita salsa og latin tóna frá  kl. 
16.00 – 18.00

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

Talsvert hefur verið rætt og skrifað um 
rafhjól undanfarið en mikil aukning 
hefur verið í sölu slíkra reiðhjóla 
um allan heim. Til að mynda þá eru 
reyndin sú í Evrópu að rafhjól eru 
orðin um það bil helmingur af sölu 
dýrari reiðhjóla þ.e. af hjólum sem 
kosta 5000 evrur eða meira. Rafhjól 
eru vissulega dýrari en almenn hjól en 
tölfræðin er ansi athyglisverð. Þróunin 
hefur verið talsvert hægari hér á landi 
þrátt fyrir gríðarlega aukningu í áhuga 
landsmanna á hjólreiðum almennt. 
Rafhjól eru enn sem komið er mjög 
lítið hlutfall af seldum hjólum, hver 
sem ástæðan er.

Rafhjól eru bráðsnjöll tæki með mjög 
mikið almennt notagildi. Margir falla þó 
í þá gryfju að bera rafhjólin saman við 
önnur hjól og oft skiptast menn í tvo 
hópa, þá sem eru með rafhjólum í liði og 
svo þá sem sjá þeim allt til foráttu. Sem 
sagt, svart eða hvítt - með eða á móti.

Við viljum hins vegar meina að 
þetta þurfi ekki að vera þannig. Rafhjól 
hafa gríðarlega marga kosti: Þau eru 
frábær samgöngutæki til dæmis til 
hliðar við heimilisbílinn; þau er fljót 
í förum og notandinn getur skotist á 
fund á rafhjólinu talsverðar vegalengdir 
innanbæjar án þess að  svitna og jafnvel 
verið fljótari í förum en á bílnum. 

Helsti augljósi kostur rafhjóla 
er auðvitað stuðningurinn sem 
mótorinn gefur hjólaranum. Langflest  
rafhjól eru með hjálpar mótor sem 
byggir á því að notandinn verði að 
stíga pedalana til að mótorinn virki. 
Hægt er að stilla hversu miklu átaki 
mótorinn skilar, allt frá 25% afli og 

Rafhjól - framtíðin eða nútíðin

upp í 100% allt eftir því hversu mikla 
aðstoð hjólreiðamaðurinn vill nýta 
sér frá mótornum. Drægni hjólsins í 
kílómetrum talið  fer síðan eftir stærð 
og orkuinnihaldi rafhlöðunnar og 
hversu mikinn stuðning mótorinn er 
stilltur á en dæmi eru um hjól sem 

komast yfir 100 km á hleðslunni. 
Stærsti kostur rafhjólanna er ekki síst 
sá að hjólreiðamaðurinn fær ferskt loft 
í lungun og styrkir úthald og heilsu á 
sama tíma.

Fjallakofinn býður upp rafhjól frá 
BH sem er spænskur framleiðandi sem 

hefur framleitt reiðhjól óslitið frá árinu 
1909.  BH er með mjög breiða línu af 
hjólum en þeir hafa lagt sérstaka áherslu 
á þróun á rafhjólum og eru framarlega 
í þeim málum. Þú getur skoðað úrvalið 
á reiðhjólasíðu Fjallakofans www.bike.is 
og kynnt þér kosti rafhjólanna betur þar.
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08:40 - 16:10
Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka
Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka fer fram í 
35. sinn laugardaginn 18. ágúst 2018. 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, hálfmaraþon, 10 km hlaup, 3 km 
skemmtiskokk og 600 m skemmtiskokk. 
Skráning og allar nánari upplýsingar má 
finna á https://www.rmi.is/ 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/
upplysingar/samgongur
Lækjargata 12 101 Reykjavík

08:50 - 11:00
Hvatningartónleikar Toivoton Keis
Síðpönksveitin Toivoton Keis spilar 
kraftmikla og kjarngóða pönk og rokktónlist, 
bæði frumsamin og lög eftir aðra listamenn. 
Sveitin hefur áður spilað fyrir hlaupara 
Reykjavíkurmaraþonsins og bætti það 
meðaltímann verulega frá fyrra ári. Nú ætlar 
sveitin að endurtaka leikinn og skapa þar 
með góðar forsendur fyrir hlaupara ársins 
til að ná góðum tíma. Hljómsveitina skipa: 
Einar Pétur Heiðarsson, trommur og ásláttur. 
Einar Mäntylä, bassi og söngur. Ingólfur 
Björnsson, hljómborð. Ólafur Haraldsson, 
söngur og gítar. Þórður Bogason, gítar og 
söngur. Hvatningartónleikar Toivoton Keis á 
Ægissíðunni. Líf og fjör - Rokk og ról
Ægisíða 102, 107 Reykjavík

10:00 - 12:00
Fullveldismaraþon 
ReykjavíkurAkademíunnar 50 fjölbreyttir 
örfyrirlestrar frá morgni til kvölds um 
fullveldið, sögu Íslands og samfélag kl. 
10-12 Egill Arnarson heimsp. og ritstj: Fullt 
vald á fullveldinu?; Guðjón Friðriksson 
sagnfr: Alþýðuflokkurinn og fullveldið 
1918; Gunnar Hersveinn rithöf: Þjóðgildin: 
fótakefli Íslendinga; Dr. Sólveig Anna 
Bóasd. siðfr: Fullveldi - takmarkanir 
og áskoranir; Dr. Steinunn Kristjánsd. 
fornleifafr: Fullveldisfólkið; Dr. Haukur 
Arnþórsson stjórnsýslufr: Alþingi 1918; 
Þorleifur Hauksson ísl.- og bókmenntafr: 
Ljóðmál á fullveldistíma; Kolbeinn Óttarsson 
Proppé sagnfr. og alþingismaður: Sleit 
þjóðernisvitundin barnsskónum?; Gylfi 
Gunnlaugsson bókmenntafr: Ísland í þýskri 
rómantík; Björn S. Stefánsson dr. scient: Álit 
tjáð i atkvæðagreiðslu; Steinunn Jóhannesd. 
rithöf: Fullveldisbarnið faðir minn
Samkomutjald á Klambratúni
Flókagata 24 105 Reykjavík

10:00 - 22:00
Fróðildisferðalag í Safnahúsinu
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, lítilli vængjaðri 
veru sem hvetur börn til að staldra við. Verið 

velkomin í Fróðildisferðalag um Sjónarhorn í 
Safnahúsinu á Safnanótt.
Safnahúsið
Hverfisgata 15 101 Reykjavík

10:00 - 22:00
Prýðileg reiðtygi, prufaði drifsmíði
Reynið ykkur við drifsmíði í Bogasal í 
smiðju fyrir gesti og gangandi. Verkefnið 
er skemmtilegt fyrir allan aldur og gott 
fyrir unga sem aldna að spreyta sig saman. 
Knapar lögðu upp úr því að reiðtygi væru 
skrautleg og til prýði. Skreyttur söðull með 
viðeigandi búnaði var verðmæt eign. Á fyrri 
öldum sátu konur í kvensöðli með báða fætur 
öðrum megin; þær riðu kvenveg. Karlar riðu 
klofvega í sínum söðli. Á sýningunni Prýðileg 
reiðtygi er úrval skreyttra söðla, söðulreiða 
og söðuláklæða úr safneign Þjóðminjasafns 
Íslands.
Þjóðminjasafn Íslands
Suðurgata 41, 101 Reykjavík

10:00 - 22:00
Sjónarhorn - ferðalag um íslenskan 
myndheim
Í Safnahúsinu er sýningin Sjónarhorn. Í 
sjö álmum Safnahússins eru jafn mörg 
sjónarhorn. Þau tengja saman ólík listaverk 
og áhugaverða muni, þvert á efni og 
tímabil. Sýningin er samstarfsverkefni 
Þjóðminjasafnsins, Listasafns Íslands, 
Náttúruminjasafns Íslands, Stofnunar 
Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 
Landsbókasafns-háskólabókasafns og 
Þjóðskjalasafns Íslands.Í Safnahúsinu er 
áhugaverð safnbúð og kaffihúsið Julia&Julia.
Safnahúsið við Hverfisgötu
Hverfisgata 15, 101 Reykjavík

10:00 - 22:00
Kjörgripur - Kveisustrengur
Kveisustrengurinn er líklega hinn eini sinnar 
tegundar sem varðveist hefur á Íslandi. 
Um er að ræða skinnlengju með lesningu 
eða bæn gegn kveisu eða gigt og er talið 
að slík bænablöð hafi verið nokkuð algeng 
á sínum tíma, en þau voru gerð upptæk 
eða brennd í galdraofsóknunum á 17. öld. 
Lengjan var notuð sem verndargripur og 
var oftast bundin utan um sjúklinginn.
Kveisustrengurinn er sýndur í Kjörgriparými 
Safnahússins, á palli milli 2. og 3. hæðar. 
Sýningin er á vegum Landsbókasafns Íslands 
– háskólabókasafns.
Safnahúsið
Hverfisgata 15, 101 Reykjavík

10:00 - 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 
útskornir fuglar. Ratleikinn má nálgast í 
móttöku Safnahússins við Hverfisgötu og 
Þjóðminjasafnsins á Suðurgötu. 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 aðeins til að verpa en halda sig á sjó 
þess utan.
Safnahúsið við Hverfisgötu, Tjörnin og 
Þjóðminjasafn Íslands á Suðurgötu
Hverfisgata 15, 101 Reykjavík

10:00 - 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 útskornir 
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.
Þjóðminjasafn Íslands á Suðurgötu, Tjörnin og 
Safnahúsið við Hverfisgötu
Suðurgata 41, 101 Reykjavík

11:00 - 11:45
Leiðsögn á ensku um grunnsýningu 
Þjóðminjasafns
Leiðsögn á ensku um grunnsýningu 
safnsins, Þjóð verður til, sem leiðir gesti um 
Íslandssöguna allt frá landnámi til nútímans. 
Á grunnsýningu Þjóðminjasafnsins er leitast 
við að draga upp skýra og heillega mynd af 
menningarsögu Íslendinga. Gripir safnsins 
eru settir í sögulegt samhengi þar sem tekið 
er mið af rannsóknum. Ýmsum aðferðum 
í sýningargerð er beitt til að miðla gestum 
fjölbreyttum menningararfi þjóðarinnar. 
Leiðsögnin stendur í sirka 1 klst.
Þjóðminjasafn Íslands
Suðurgata 41, 101 Reykjavík

11:00 - 22:00
Að skoða ljósmyndir aðeins nánar
Að skoða ljósmyndir aðeins nánar 
er handbók til að nota við skoðun 
ljósmyndasýninga í Myndasal 
Þjóðminjasafnsins. Í bókinni eru spurningar 
sem hvetja til margvíslegrar íhugunar um 
verkin á sýningum hverju sinni.
Þjóðminjasafn Íslands
Suðurgata 41, 101 Reykjavík

12:00 - 14:00
Reykjavík GPS
Tónverkið Reykjavík GPS er eftir bræðurna 
Úlf og Halldór Eldjárn. Það er óður til 
miðborgarinnar í Reykjavík í fortíð, nútíð 
og framtíð. Tónlistin er tengd við ákveðin 
GPS-hnit í miðbænum þannig að þú heyrir 
hana breytast á rölti þínu um bæinn. Hver og 
einn velur sér þannig leið í gegnum verkið og 
upplifir það og borgina á sinn hátt. Tónverkið 
er eins og falið landslag, ósýnileg borg í 
borginni, sem bíður þess að vera könnuð.Til 
að njóta tónverksins þarf því að hafa nýlegan 
snjallsíma, heyrnartól og skó. Verkið er opið 
og öllum aðgengilegt á slóðinni rvkgps.
com Tónlist: Úlfur Eldjárn Forritun: Halldór 
Eldjárn
Miðbær Reykjavíkur
Fríkirkjuvegur 1, 101 Reykjavík

12:00 - 14:00
Precious Plastic Reykjavík
Precious Plastic Reykjavík munu standa fyrir 
opinni plast endurvinnslu vinnustofu fyrir 
börn og fullorðna. Áhugasömum stendur til 
boða að endurvinna plast í nýja nytjahluti. 
Unnið verður með plastpoka og annað 
tilfallandi plast og stefnt að framleiðslu 
pennaveskja og blómavasa með nokkrum 
einföldum skrefum.- https://www.instagram.
com/preciousplasticreykjavik/ -
Eyjaslóð 3, Grandi
Eyjarslóð 3 101 Reykjavík

12:00 - 16:20
Precious Plastic Reykjavík
Precious Plastic Reykjavík munu standa fyrir 
opinni plast endurvinnslu vinnustofu fyrir 
börn og fullorðna. Áhugasömum stendur til 
boða að endurvinna plast í nýja nytjahluti. 
Unnið verður með plastpoka og annað 
tilfallandi plast og stefnt að framleiðslu 
pennaveskja og blómavasa með nokkrum 
einföldum skrefum.- https://www.instagram.
com/preciousplasticreykjavik/ -
Grandi
Eyjarslóð 3 101 Reykjavík

12:00 - 17:00
Víkingar á Austurvelli
Einherjar elsta víkingafélagið í Reykjavík 
og handverksfólk mun tjalda á Austurvelli, 
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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 
tilbaka.

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

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

Af öðrum götum ólöstuðum þá 
er Skólavörðustígurinn sú gata þar 
sem hvað best hefur til tekist með 
endurbætur. Þar er líka að finna 
ótrúlega fjölbreytt úrval af verslunum 
og veitingahúsum en Hallgrímskirkja á

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

félagskapur handprjónafólks sem drýgir 
heimilistekjurnar með því að prjóna 
vörur úr íslenskri ull, vörurnar eru síðan 
seldar í versluninni á Skólavörðustíg og 
einnig í 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 
them“. Það slagorð hefur á síðustu árum 
fengið enn sterkari merkingu eftir að 
inn á markaðinn hafa komið „íslenskar 
lopapeysur“ sem eru ekki framleiddar 
á Íslandi heldur erlendis í ótilgreindum 
löndum. Ekki hafa ennþá verið 
innleiddar reglur hér á landi sem gera 
skylt að allar vörur sem boðnar eru til 
sölu skulu bera þess merki hvar þær eru 
framleiddar þ.e. með upprunavottorði.

Þó skal matvara vera upprunamerkt 
og við eigum ekki að geta keypt 
okkur kjötbita í matinn nema geta séð 
hvaðan hann kemur og helst frá hvaða 
framleiðanda. Þetta á því miður ekki 
við um iðnaðarvörur eins til dæmis 
vörurnar úr íslensku ullinni sem 
margir telja og trúa að sé eingöngu 
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 framleiðendur sem láta þess getið 
í hvaða landi varan er framleidd þó 
hönnunin sé íslensk. Það á ekki við um 
sumar þær lopapeysur og margar aðrar 
vörur úr íslenskri ull sem boðnar eru til 
kaups hér á landi. Viðskiptavinir hvort 
sem það eru Íslendingar eða erlendir 
ferðamenn sem hingað koma spyrja oft 
hvort peysurnar sem þeir hugsa sér að 

kaupa séu framleiddar á Íslandi og sem 
betur fer láta það oft ráða úrslitum við 
kaupin.

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

Handprjónasambandið óskar 
borgar búum og gestum ánægjulegrar 
Menningarnætur.

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
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Boðið verður upp á léttar veitingar á 
Menningarnótt á meðan birgðir endast.

Býður upp á fallega íslenska hönnun
fyrir hana, hann og heimilið

Tilboð verður á völdum vörum
laugardaginn 18.ágúst.

Njálsgötu 25 - www.tinganelli.is - FB: n25designstore 

gleðja gesti og gangandi og munu sýna 
sinn búnað og handverk. Fjölskylduvænn 
viðburður sem ætti að henta flestum. 
Endilega rýnið inn í gamla tíma með okkur.
Austurvöllur
Thorvaldsensstræti 4, 101 Reykjavík

12:00 - 18:00
ORÐ hafa áhrif
Gestum og gangandi er boðið að koma 
í Aðventkirkjuna, Ingólfsstræti 19 á 
Menningarnótt til að skoða sýninguna ORÐ 
hafa áhrif. Sýningin er sett upp til að minna 
okkur á að orð hafa áhrif á svo margvíslegan 
hátt. 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 einning brotið 
niður og sært. Orð hafa áhrif. Biblían hefur 
verið kölluð orð Guðs. Guð sagði: „Verði ljós“ 
og það varð ljós. Guð notar orð sem hafa 
áhrif. Vöndum orð okkar. Gefum 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
Ingólfsstræti 19, 101 Reykjavík

12:00 - 18:00
Málmbræðsla
Boðið verður gestum og gangandi að sjá 
með berum augum hvernig málmbræðsla 
hegðar sér og hvaða möguleikar eru í boði 
til að steypa upp. Ég verð fyrst og fremst 
að vinna með með ál og stefni ég á að gefa 
gestum mínum sem besta innsýn inn í þá 
takmörkuðu vitneskju sem ég hef upp á að 
bjóða í þessum fræðum. Svo er aldrei að 
vita nema að forvitnir fingur fái að fikta í 
mótagerðinni sé til þess tími, Þar sem að það 
er hættulaust ferli.Ég er að miða við að bræða 
upp á heila tímanum frá 12-18 en þess á milli 
verð ég að undirbúa mótin til að hella ofan í 
á staðnum
Við hetastyttuna hjá Hlemm
Hverfisgata 117, 105 Reykjavík

12:00 - 22:00
Eldsmíði og búningamyndataka á 
Landnámssýningunni
Á Landnámssýningunni er að finna 
skemmtilegt búningahorn þar sem hægt 
verður að klæða sig upp eins og víkingur, 
bera vopn og skildi og smella af mynd við 
flottan bakgrunn. Einnig verður hægt að 
tefla og leysa þrautir og smakka á harðfiski 
með smjöri (á meðan birgðir endast).Við 
inngang safnsins verða staddir eldsmiðir 
milli kl. 15-22 sem láta hamarshöggin dynja 
þegar þeir móta járn eftir gömlum aðferðum. 
Þeir svara með gleði spurningum gesta um 
aðferðir eldsmíðinnar. Milli kl. 17-20 mun 
Rúnar Ástvaldsson sitja inni á sýningunni og 
tálga út afar fallega fugla úr íslensku birki 
og verður hægt að kaupa fuglana af Rúnari 
þennan dag.
Landnámssýningin í Aðalstræti
Aðalstræti 16, 101 Reykjavík

12:00 - 23:00
Couple Art
Couple art eru samstarfsverkefni okkar 
Guðmundar R og Ingu Rósu en við erum 
par. Litlum gestaskissubækur komið fyrir 
hjá gestum á nokkrum veitingastöðum í 
Reykjavík, þar sem gestir eru beðnir um að 
myndskreyta bækurnar og skrifa stutta sögu 

af upplifun sinni. Bókunum síðan safnað 
saman sem verða notaðar í áframhaldandi 
verk / verkefni. Þetta er þriðja Menningrnótt 
sem við sem Couple art tökum þátt í 
hátíðinni. Fyrsta var " Svunta kunta " önnur 
" Kossinn " og nú " Gesta skissubækur og 
ferðasaga túrista ".
The Harbor restaurant
Ægisgarður 5, 101 Reykjavík

12:00 - 23:00
Reykjavík GPS
Tónverkið Reykjavík GPS er eftir bræðurna 
Úlf og Halldór Eldjárn. Það er óður til 
miðborgarinnar í Reykjavík í fortíð, nútíð 
og framtíð. Tónlistin er tengd við ákveðin 
GPS-hnit í miðbænum þannig að þú heyrir 
hana breytast á rölti þínu um bæinn. Hver og 
einn velur sér þannig leið í gegnum verkið og 
upplifir það og borgina á sinn hátt. Tónverkið 
er eins og falið landslag, ósýnileg borg í 
borginni, sem bíður þess að vera könnuð.Til 
að njóta tónverksins þarf því að hafa nýlegan 
snjallsíma, heyrnartól og skó. Verkið er opið 
og öllum aðgengilegt á slóðinni rvkgps.
com Tónlist: Úlfur Eldjárn Forritun: Halldór 
Eldjárn
Miðbær Reykjavíkur
Fríkirkjuvegur 1, 101 Reykjavík

12:15 - 13:15
Skemmtiskokk - Reykjavíkurmaraþon 
Íslandsbanka
Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka fer 
fram í 35.sinn laugardaginn 18.ágúst 2018. 
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. 
3 km skemmtiskokkið er frábær vegalengd 
fyrir fjölskyldur. Ungir sem aldnir geta notið 
þess að hlaupa saman í einstakri stemningu 
í miðbænum. Aðrar vegalengdir í boði eru: 
maraþon, hálfmaraþon, 10 km hlaup og 
600 m skemmtiskokk. Skráning og allar 
nánari upplýsingar má finna á https://www.
rmi.is/ 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/upplysingar/samgongur
Lækjargata 8, 101 Reykjavík

12:30 - 23:15
Döbbskúrinn
Gamli rykugi garðskúrinn okkar vaknar 
til lífs enn á ný og spreðar tónlist yfir gesti 
og gangandi. Auk heimamanna munu 
gestaplötusnúðar sjá um flutninginn. Að 
þessu sinni verður tónlistin ekkert endilega 
bundin við döbb og reggae. Allt getur gerst í 
Döbbskúrnum. Nánari dagskrá verður kynnt 
er nær dregur.
Vitastígur 101, Reykjavík

13:00 - 15:00
Ratleikur fyrir börn og fullorðna
Leikurinn felst í að finna listaverk sem 
sýnd eru í galleríinu. Við hvert þeirra er lítil 

frásögn og í henni bókstafur sem er hluti af 
orði sem gestir eiga að finna út. Dregið er úr 
réttum lausnum og heppinn þátttakandi fær 
listaverkabók í verðlaun.
Gallerí Fold
Rauðarárstígur 14, 105 Reykjavík

13:00 - 15:00
Takk, Ísland -í tilefni aldar afmæli 
Litháens og Íslands
Í tilefni aldar afmæli Litháens og Íslands 
viljum við fagna vináttutveggja þjóða og 
halda viðburð sem samanstendur af 4 stórum 
hlutum. 1.Fyrst verða tónleikar með litháísku 
ívafi í vesturbæ. Litháíski sönghópurinn Gija 
kemur fram og syngur Litháísk þjóðlög og 
vinsæl dægurlög. Hópurinn myndiklæðast 
þjóðbúningi. 2.Bæði Litháar og Íslendingar 
eru þekktir fyrirafrek sín í íþróttum. Litháen 
er körfubolta land og Ísland - fótbolta. Við 
ætlum að búa til smá keppni fyrir börn og 
fullorðna ogsköpum tækifæri tilað skjóta í 
körfu og sparka í markið. 3. Það er sagt að 
þjóðaréttur Íslendinga eru pylsur og við 
ætlum að grilla pylsur og búa til keppni hver 
borðar mest af pylsum á ákveðnum tíma. 4. 
Andlitsmálning í íslenskum og litháískum 
fánalitum.
Caruso við höfnina 
Ægisgata, 101 Reykjavík

13:00 - 15:00
Kvennaþing - Alfa Rós Pétursdóttir
Konur og staða þeirra innan samfélagsins 
og listheimsins er í brennidepli í verkinu 
Kvennaþing eftir Ölfu Rós Pétursdóttur. 
Verkið táknar þeirra eigið samfélag og 
samstöðu og sýnir konur eins og þær eru, 
sem er alls konar þegar að er gáð. Brjóst 
koma ekki alltaf í pörum og tilheyra ólíkum 
manneskjum. Þau eru líkamshluti eins og 
hver annar. Kvennaþing er tímalaust verk 
en auðvelt að tengja það við femíníska 
baráttu og byltingar samtímans. Því er ætlað 
að upphefja handverk kvenna og lærði 
listakonan því nýjar handverksaðferðir fyrir 
þetta verk og önnur skyld. Mikil vinna liggur 
að baki verkinu og í vinnsluferlinu sýndi 
margt fólk samstöðu í verki.
Freyjugata 32, t/v - ská á móti garði Einars 
Jónssonar
Freyjugata 34, 101 Reykjavík

13:00 - 15:00
Fullveldismaraþon
ReykjavíkurAkademíunnar 50 fjölbreyttir 
örfyrirlestrar frá morgni til kvölds um 
fullveldið, sögu Íslands og samfélag í fortíð 
og nútíðKl 13-15 Stefán Pálsson sagnfr.: 
Happdrættið og fyrstu útrásarvíkingarnir; 
Aðalsteinn Eyþórsson íslenskufr.: Andvaka 
- flaumósa - fullvalda; Þóra Elfa Björnsson 
setjari: Fullveldið og prentiðnin; Dr. Guðrún 
Hallgrímsdóttir matvælaverkfr.: Allt gengur í 
hring; Gylfi Ólafsson heilsuhagfr.: Heilbrigði 
í hundrað ár; Dr. Ólína Þorvarðardóttir 
þjóðfr.: Lækningar, galdrar, vísindi; Salvör 
Aradóttir leikhúsfr.: Stafrænar sögur; Kristinn 
Ágúst Friðfinnsson prestur og sáttamiðlari 
MMCR: Hamingjurannsóknir; Guðný 
Hallgrímsdóttir sagnfr.: Tískuhús Sigríðar í 
Kaupinhafn; Oddný Eir Ævarsdóttir rithöf.: 
Fjall- og full-
Samkomutjald á Klambratúni
Klambratún, 105 Reykjavík

13:00 - 16:00
Skólamunastofa Austurbæjarskóla
Í skólamunastofu Austurbæjarskóla eru 
varðveittri gamlir og sjaldgæfir muni, 
ljósmyndir, námsgögn, listaverk, tæki 
og búnaður frá upphafi skólans árið 
1930 fram til vorra daga. Þar er einnig 
tímalína sem bregður ljósi á langa sögu 
skólans. Skólamunastofan gefur góða 
mynd af skólastarfi á síðustu öld og 
vekur upp minningar þeirra sem gengu 
í þennan sögufræga skóla. Hollvinafélag 
Austurbæjarskóla heldur utan um munina 
sem búið var að fleygja út í gám, en bjargað 
var frá glötun á ævintýralegan hátt. Allir 
velkomnir, ekki síst gamlir nemendur.
Barónsstígur 32 gengið inn frá horni Vitastígs og 
Bergþórugötu á móts við Vitabarinn.
Barónsstígur 32, 101 Reykjavík

13:00 - 16:30
Árið er 1918 – í fréttum er þetta helst!
Í hinu sögufræga húsi Aðalstræti 10, sem nú 
tilheyrir Borgarsögusafni Reykjavíkur, verður 
gestum boðið að hlusta á leikrænan lestur 
upp úr dagblöðum ársins 1918 í tilefni af 
100 ára fullveldisafmæli Íslands. Jón Svavar 
Jósefsson og Pétur Húni Björnsson munu 
lesa inn valdar fréttir og auglýsingar frá hinu 
viðburðaríka ári 1918 og inn á milli fléttast 
tónlistarflutningur sem hæfir tíðarandanum 
sem verður í höndum trompetleikarans 
Steinars Matthíasar Kristinssonar. Upplestur 
og tónlistarflutningur verður fluttur kl. 14.00, 
15.00 og 16.00. Frítt inn og allir velkomnir!
Aðalstræti 10, 101 Reykjavík

13:00 - 17:00
Neðansjávarhljóðheimur á Sjóminjasafninu 
í Reykjavík
Hljóðlistamaðurinn Curver Thoroddsen 
verður á Sjóminjasafninu kl. 13-17 og 
skapar neðansjávarhljóðheim með aðstoð 
gesta safnsins. Í sjónum við höfnina fyrir 
utan safnið verður komið fyrir sérstökum 
neðansjávarhljóðnema og geta gestir nýtt 
hinn kyngimögnuðu og framandi hljóð 
hafsins til þess að búa til í sameiningu 
neðansjávarhljóðheim sem mun óma um sali 
Sjóminjasafnsins. Við hvetjum alla til þess 
að leggjast á árar og skapa í sameiningu nýtt 
neðansjávarhljóðverk!
Sjóminjasafnið í Reykjavík
Grandagarður 8, 101 Reykjavík

13:00 - 17:00
Geimskipið jörð
Innsetningin Geimskipið jörð er verk 

þriggja ungra listakvenna sem mynda 
hópinn ENDUR HUGSA. Þar verður hægt 
að skoða alheiminn út frá þremur ólíkum 
sjónarhornum í þremur mismunandi 
hvelfingum. Hvelfingarnar munu hýsa 
gagnvirka stafræna stjörnuskoðun, fróðleg 
listaverk um ský og birtingarmynd 
geislavirkni í þokuhylki (e. cloud chamber). 
Listamenn ENDUR HUGSA velta upp 
stórum og smáum spurningum um framtíð 
manns og umhverfis með list sinni
Hljómskálagarðurinn, við tjörnina
Sóleyjargata 2, 101 Reykjavík

13:00 - 18:00
Rimmugýgur í þúsund ár!
Rimmugýgur slær upp tjaldbúðum og sýnir 
handverk af ýmsu tagi. Lögð er áhersla á 
að hafa allt sem upprunalegast, að gestum 
finnist sem þeir hafi verið færðir þúsund 
ár aftur í tímann. Skip frá útlöndum hafa 
komið til hafnar og verið tekin í naust, vörur 
bornar á land og kaupmenn hafa tekið upp 
varning sinn og stunda kaupskap. Síðan 
þegar allt virðist leika í lyndi kastast í kekki, 
menn berast á banaspjótum og í góðsemi 
vega menn hvern annan.Kl. 13.00 Opnun 
hátíðar. Kl. 14.00 Finna menn tilefni til 
ágreinings sem endar í tilgangslausu ofbeldi. 
Kl. 15.00 Víkingaskóli barnanna. Kl. 17.00 
Leysa blóðþyrstir víkingar úr ágreiningi með 
bardaga. Kl. 18.00 Lokun hátiðar
Túnið fyrir framan Tjarnarborg við Tjörnina
Tjarnargata 35, 101 Reykjavík

13:00 - 18:00
Takt- og tóngerðasmiðja almennings
Nýsköpunarmiðstöð Íslands í samstarfi 
við Distributed Design Market Platform, 
Fab Lab Ísland, Creative Europe 
verkefni Evrópusambandsins, Úttón og 
fleiri kynna:Karl Ágúst Úlfsson stýrir 
takthring þar sem almenningur tekur 
þátt í tónsmíðum. Skaparar sem hafa gert 
eigin hljóðfæri eru sérstaklega boðnir 
velkomnir með hljóðfærum sínum. Sérstakir 
gestir munu taka þátt. Samhliða verða 
sýndar umsóknir um Disitributed Design 

verðlaunin á Íslandi og lýkur viðburðinum 
með verðlaunaafhendingu í Distributed 
Design á Íslandi. 13:00-15:00: Kynning á 
munum í DDMP verkefnið. Workshop / 
tóngjafagerð. 14:00-17:30 Tónlistargjörningur 
- takt og tóngerðarsmiðja 17:30: Kynning á 
sigurvegurum DDMP Iceland. @DDMPEU 
#DDMPEU #distributeddesign
Setur skapandi greina á Hlemmi 
(Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
Hverfisgata 114, 105 Reykjavík

13:00 - 19:00
111. uppboð Gallerís Foldar
Framundan er 111. listmunauppboð 
Gallerís Foldar sem verður með sérstökum 
hátíðarbrag.Við leitum að úrvalsverkum 
á þetta tveggja daga uppboð. Kynning á 
þeim verkum sem boðin verða upp veður í 
galleríinu.
Gallerí Fold
Rauðarárstígur 12, 105 Reykjavík

13:00 - 19:00
Velkomin um borð!
Varðskipið Óðin verður opið fyrir gesti milli 
kl. 13-19 og munu fyrrum varðskipsliðar 
standa vaktina og taka á móti gestum. Þeir 
hafa siglt um heimsins höf og hafa frá mörgu 
skemmtilegu að segja um lífið um borð á 
árum áður. Verið ófeimin að rabba við þessa 
heiðursmenn.
Varðskipið Óðinn - Sjóminjasafnið í Reykjavík
Grandagarður 8, 101 Reykjavík

13:00 - 19:00
Bjórhátíð Samtaka Íslenskra 
Handverksbrugghúsa
Samtök Íslenskra Handverksbrugghúsa halda 

sína fyrstu bjór og brugghátíð í samstarfi 
við Bryggjuna Brugghús á Menningarnótt. 
Hátíðin fer fram úti á bryggjunni og taka 
11 handverksbrugghús þátt í þetta sinn og 
kynna sig og sínar vörur fyrir gestum og 
gangandi. Frítt er inn á hátíðina og gefst 
gestum tækifæri á að versla beint af hverju 
brugghúsi en auk þess verður hægt að kaupa 
klippikort í takmörkuðu upplagi og með því 
fylgir sérmerkt glas. Klippikortið veitir frítt 
smakk frá hverju brugghúsi. Þátttakendur 
eru: Bryggjan Brugghús Bastard Brew and 
Food Beljandi Bruggsmiðjan Kaldi Dúkkan 
Brugghús Eimverk Distillery Gæðingur 
Malbygg RVK Brewing Co. The Brothers 
Brewery Ægir Brugghús Sala á klippikortum 
í forsölu hefst mánudaginn 13. ágúst. Ekki 
láta þetta tækifæri til að kynnast íslensku
Bryggjan Brugghús
Grandagarður 8 101 Reykjavík

13:00 - 20:00
Prent og vinir - Prentverkstæði í 
Listasafni Íslands
Prent & vinir bjóða gestum og gangandi 
á prentverkstæði sitt í Listasafni Íslands 
þar sem hægt verður að kynna sér aðferðir 
grafíklistarinnar. Prentverkstæðið er 
hluti af innsetningu á sýningunni Ýmissa 
kvikinda líki – íslensk grafík, og er í umsjá 
myndlistarmannanna Leifs Ýmis Eyjólfssonar 
og Sigurðar Atla Sigurðssonar. Ný íslensk 
grafíklistaverk verða til sölu í safnbúðinni, 
kaffi og kleinur í boði, leynigestir verða á 
staðnum, lukkupakkaleikur og ýmislegt 
fleira skemmtilegt og spennandi í tengslum 
við grafíkverkstæðið.
Listasafn Íslands
Fríkirkjuvegur 7, 101 Reykjavík

13:00 - 22:00
Pop-up markaður safnbúðar Listasafns 
Íslands
Safnbúð Listasafns Íslands hefur á 
undanförnum árum staðið fyrir útgáfu á 
fallegum listaverkaplakötum sem fegra 
veggi heimilisins. Á Menningarnótt 18. 
ágúst verða plakötin á sérstökum Pop-up 
markaði í Listasafni Íslands við Fríkirkjuveg 
7. Ný plaköt sem slegið hafa í gegn síðustu 
daga ásamt eldri og sívinsælum plakötum á 
frábæru verði.
Listasafn Íslands
Fríkirkjuvegur 7, 101 Reykjavík

13:00 - 22:00
Ís og land - Ljósmyndir frá Íslandi og 
Grænlandi 1999-2017
Frítt inn á Ljósmyndasafn Reykjavíkur 
á Menningarnótt. Í aðalsal safnsins er 
yfirstandandi sýningin Ís og land – 
Ljósmyndir frá Íslandi og Grænlandi 
1999–2017 eftir þýska ljósmyndarann 
Olaf Otto Becker. Áhrifamiklar og 
ægifagrar landslagsljósmyndir hans 
fjalla um breytingaferli í náttúrunni sem 
orsakast af loftslagsbreytingum og öðrum 
manngerðum áhrifum. Á sýningunni er 
stillt saman verkum úr margverðlaunuðum 
ljósmyndaverkefnum Beckers en öll fjalla þau 
um áhrif hnattrænnar hlýnunar og hvernig 
við erum vitni að henni með því að horfa 
upp á bráðnun jökla. Myndirnar tók hann 
m.a. á Íslandi og á Grænlandi og oft lagði 
hann á sig lífshætturleg ferðalög meðfram 
jökulsprungum og um fljótandi íshella til 
þess að ná ljósmynd.
Ljósmyndasafn Reykjavíkur
Tryggvagata 15, 101 Reykjavík
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Café Haiti flutti í Gömlu höfnina í júlí 2010, en hafði 
verið áður í litlu plássi á Tryggvagötu 16 í rúm tvö ár. 
Sá staður naut mikilla vinsælda en plássið var orðið 
alltof lítið. Þegar þeim bauðst þetta húsnæði við 
Gömlu höfnina þá var ákveðið að láta til skarar skríða 
og flytja þangað og vera með í allri uppbyggingunni 
sem þar var og er að eiga sér stað. 

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

Café Haiti

„Íslendingar hafa verið duglegir að heimsækja okkur 
á veturnar og á sumrin bættast ferðamennirnir í hópinn. 
Auk þess að vera með þetta eðal kaffi, þá bjóðum við 
upp á bökur, kökur, vinsælar súpur og meðlæti. Við tó-
kum síðan upp á því að vera með tónleika hérna hjá ok-
kur á kvöldin um helgar. Er það alltaf að verða vinsælla 
og sé ég fram á að það verði áfram. Það eru allskonar 

tónlistarfólk sem spilar 
hjá okkur, er þetta svolítið 
öðruvísi tónlist, mjög fjöl-
breytileg 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.

13:00 - 22:00
HAV – Hönnunarsýning Norrænna hönnuða
Að gera fatnað úr þara og fiskroði gæti 
hljómað sem mikil áskorðun fyrir fatahönnði. 
Sýningin Blue Fashion Challenge var haldin 
í Færeyjum ekki alls fyrir löngu en þá komu 
10 Norrænir hönnuðir saman til að keppa í 
hönnunarkeppni með sjálfbærni sem áherslu. 
Áskorunin sem hönnuðirnir standa frammi 
fyrir er að hanna úr staðbundnu lífrænu efni 
sem kemur úr sjónum; Afurðir og úrgangi 
frá sjávarútvegi eins og roð, þara og selskinn. 
Færeyski hönnuðurinn Sissal Kjartansdóttir 
var sigurvegari keppninnar og mun hún 
ásamt öðrum sýna hönnun sína í Tjarnarsal 
Ráðhússins á Menningarnótt.
Ráðhús Reykjavíkur
Tjarnargata 11, 101 Reykjavík

13:00 - 22:00
Ljósmyndasýning – Ólavur Frederiksen
Olavur Frederiksen hefur verið einn þekktasti 
ljósmyndari Færeyinga undanfarin 15 ár. 
Ólavur Frederiksen hefur vakið athygli 
fyrir ljósmyndir sínar þar sem hann leyfir 
hverri og einni mynd að standa sjálfstætt og 
endurspegla ákveðna staði sem vekja upp 
sérstæðar tilfinningar. Myndir hans hafa 
birst í tímaritun og hefur Ólavur gefuð út 
ljósmyndabækur sem varpa ljósi á fallegt 
landslag Færeyja og menningu eyjanna. Á 
ljósmyndasýningunni í Ráðhúsi Reykjavíkur 
á Menningarnótt sýnir Ólavur Frederiksen 
glænýjar ljósmyndir sem allar eru teknar í og 
í nágrenni við Þórshöfn í Færeyjum.
Ráðhús Reykjavíkur
Tjarnargata 11, 101 Reykjavík

13:30 - 14:00
Færeyski ungmennakórinn XPERIMENT
Færeyski ungmennakórinn 
XPERIMENTKórinn flytur lög um 

fornsögur og valdamikla vikingahöfðingja. 
Ungmennakórinn er frá Þórshöfn í Færeyjum 
og er stjórnað af Sigrid Sivertsen sem 
hefur sett gamla færseyskja þjóðsöngva í 
nútímalegan búning. XPERIMENT hafa orð 
á sér fyrir líflegan flutning og er kórinn orðin 
mjög þekktur í Færeyjum og þá sér í lagi 
fyrir skemmtilegan hrynjanda og samhljóm 
sem gerir túlkun XPERIMENT á einkennandi 
tónlistarhefð færeyinga sérlega hressandi.
Ráðhús Reykjavíkur
Tjarnargata 11, 101 Reykjavík

14:00 - 14:30
List og Læti - Götuleikhús Hins Hússins
Götuleikhús Hins Hússins ásamt Baldri 
Dýrfjörð fiðluleikara sýna dansatriði sem 
leikhópurinn kóreógraferaði undir leiðsögn 
dansarans Guðmundar Elíasar Knudsen. 
Búningar: Snæfríður Jóhannsdóttir. 
Leikstjórn: Ólafur Ásgeirsson.Í sumar hafa 
10 metnaðarfullir Listhópar verið starfandi 
á vegum Hins Hússins ásamt Götuleikhúsi 
Hins Hússins. Hóparnir eru : Lágvaði, 
HVK_RVK, Mókrókar, Elín Sif, Baldur 
Dýrfjörð, Rafstuð, Plexiprismi, Þráðlausar, 
Reykjavíkurrölt og Sumar í Reykjavík. 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.
Fyrir utan Hitt Húsið, Pósthússtræti 3-5
Pósthússtræti 3-5, 101 Reykjavík

14:00 - 14:30
Krummi krunkar í Listasafni Íslands
Menningarnótt í Listasafni Íslands. 
Listasafnið iðar af lífi og býður til tónleika. 
Barnakór Ísaksskóla syngur falleg 
krummalög og allir krakkar fá afhenta 
viðburðardagskrá Krakkaklúbbsins Krumma 
í Listasafni Íslands.
Listasafn Íslands
Fríkirkjuvegur 7, 101 Reykjavík

14:00 - 14:30
Strengjasextett eftir Daníel Sigurðsson
Um er að ræða frumflutning á nýju verki 
eftir Daníel Sigurðsson sem er um það bil 
15-20 mínútur að lengd, í þremur hlutum. 
Tónlistin er lífleg og aðgenglieg og minnir 
svolítið á ameríska jazz-tónskáldið Gerorge 
Gershwin eða franska tónskáldið Maurice 
Ravel. Daníel hefur fengið í lið með sér 
nokkra eldklára hljóðfæraleikara til að 
frumflytja þetta verk sem hefur fengið titilinn 
"Enginn Tími Fyrir Svefn". Hljómsveitina 
skipa: Pétur Úlfarsson - Fiðla, Hjalti Nordal - 
Fiðla, Fidel Atli Quintero Gasparsson - Víóla, 
Skúli Þór Jónasson - Selló, Snorri Skúlason - 
Kontrabassi, Þórir Hermann - Píanó
Hannesarholt
Grundarstígur 10, 101 Reykjavík

14:00 - 14:30
Spectrum í Hörpu á Menningarnótt
Sönghópurinn Spectrum flytur fjölbreytta 
og líflega dagskrá í Hörpuhorninu á 
Menningarnótt. Fluttar verða metnaðarfullar 
útsetningar á djasslögum og rokki, auk 
hefðbundnari sönglaga. Lögin koma úr 
smiðju bæði innlendra og erlendra tónskálda 
og má þar nefna Lennon og McCartney, 
Mugison, Hauk Tómasson, Tears for Fears og 
Billy Joel. Allir eru velkomnir og aðgangur 
er ókeypis. Spectrum hefur starfað í fimmtán 
ár og haldið fjölmarga tónleika. Síðastliðið 
haust tók kórinn þátt í keppninni Kórar 
Íslands á Stöð 2 og komst í úrslit. Þá varð 
hópurinn efstur í flokki blandaðra kóra í 
alþjóðlegu kórakeppninni Canta al Mar í 
Katalóníu. Stjórnandinn okkar er Ingveldur 
Ýr söngkona.
Harpa tónlistarhús
Austurbakki 2, 101 Reykjavík

14:00 - 14:45
Karlakórinn Heiðbjört
Karlakórinn Heiðbjört af sunnanverðu 
Snæfellsnesi leggur land undir fót og 

kemur sér makindalega fyrir í garðinum 
að Freyjugötu 34 og syngur fyrir gesti og 
gangandi, klukkan 14:00. Söngskrá þeirra 
samanstendur að mestu af heimafengnu efni, 
þar sem textar og lög eru samin og útsett 
af kórfélögum. Öll lög eru með íslenskum 
textum og flutt undir styrkri stjórn og fullum 
aga kórstjórans Hólmfríðar Friðjónsdóttur.
Freyjugata 34
Freyjugata 34, 101 Reykjavík

14:00 - 14:45
Heiðrik á Heygum
Færeyjar eru gestir okkar á Menningarnótt. 
Heiðrik á Heygum er þekktir fyrir fallega og 
einstaka tónlist. Heiðrik er tónlistarmaður, 
listamaður og kvikmyndagerðamaður en 
á Menningarnótt mun hann koma fram í 
Ráðhúsinu og flytja tónlist sína. Hann er 
fæddur og uppalinn í Þórshöfn.
Ráðhús Reykjavíkur
Tjarnargata 11, 101 Reykjavík

14:00 - 15:00
Leiðsögn á ensku um sýninguna 
Sjónarhorn
Leiðsögn á ensku um sýninguna Sjónarhorn. 
Sýningin er ferðalag um íslenskan myndheim 
fyrr og nú. Í sjö álmum Safnahússins við 
Hverfisgötu eru jafn mörg sjónarhorn. Þau 
tengja saman ólík listaverk og áhugaverða 
muni, þvert á efni og tímabil. Sýningin 
er samvinnuverkefni Þjóðminjasafnsins, 
Landsbókasafns Íslands - Háskólabókasafns, 
Listasafns Íslands, Stofnunar Árna 
Magnússonar í íslenskum fræðum, 
Náttúruminjasafns Íslands og Þjóðskjalasafns 
Íslands.
Safnahúsið Hverfisgötu
Hverfisgata 15, 101 Reykjavík

14:00 - 15:00
Knús í boði
Í ár er 10. árið sem að Hlutverkasetur býður 
gestum og gangandi upp á ókeypis faðmlag 
eða knús. Þessu uppátæki okkar hefur verið 
tekið vel og viljum við hvetja alla sem eiga 
leið hjá að næla sér í eitt knús já eða tvö. Í 
boði er að fá stutt knús, langt knús, knús fyrir 
einn og stundum tvo og þegar vel liggur á þá 
dettum við jafnvel í hópknús. Nældu þér í eitt 
knús, það bætir, hressir og kætir.
Fyrir utan Laugaveg 25, 101 Reykjavík
Laugavegur 25, 101 Reykjavík

FASTEIGNIR Á SPÁNI 
SKOÐUNARFERÐIR Í SÓLINA
Verð 45.000* kr á mann. Allt innifalið. 

HVAÐ BJÓÐUM VIÐ? 

*Gildir til 19. október

3. Kynnum allt um kaupferlið
4. Sýnum mismunandi hverfi

EINBÝLIRAÐHÚSPARHÚS ÍBÚÐIR

eða birna@euromarina.es

2. Gisting á glæsilegu 4 stjörnu hóteli 
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14:00 - 15:00
Æskusirkusinn - Sirkussýningin 
Imbakassinn
Í Imbakassanum mætast heimur sirkusins 
og kvikmyndanna, þar sem krakkarnir í 
Æskusirkusnum sýna listir sínar innblásnar 
af þeirra uppáhalds kvikmyndum. Frægar 
söguhetjur munu reyna sig við hin 
ótrúlegustu sirkusbrögð - getur Sherlock 
Holmes jugglað, eða Bleiku dömurnar 
húllað? Pétur Pan svífur um loftið, hafmeyjan 
Aríel prófar nýfengna fætur og hver veit 
í hvaða ævintýrum hobbitarnir lenda að 
þessu sinni? Vetrarstarf Æskusirkusins hefur 
verið starfrækt frá 2012, en þar æfa börn og 
unglingar sirkuslistir. Sýningin er útbúin af 
krökkunum sjálfum í samstarfi við kennara 
Æskusirkusins. Sýningin Imbakassinn 
var frumsýnd í maí, við lok annar, og er 
nú sett upp við útiaðstæður, sérstaklega 
fyrir Menningarnótt. Sami hópur troðfyllti 
sirkustjaldið Jöklu á Menningarnótt í fyrra.
Við útitaflið, Lækjargötu
Lækjargata 3, 101 Reykjavík

14:00 - 15:00
Á STÓRA TJALDINU: ÞJÓÐGARÐAR 
BANDARÍKJANNA
Viltu sjá Yosemite, Yellowstone og 
Miklagljúfur á stóra tjaldinu? Komdu í Bíó 
Paradís að sjá tvær ókeypis sýningar á 45 
mínútna heimildarmyndinni “National Parks 
Adventure,” eða "Þjóðgarðaævintýri" með 
lýsingum Roberts Redford. Boðið verður 
upp á happdætti með verðlaunum tengdum 
þjóðgörðum Bandaríkjanna, þjóðgarða 
ljósmyndabakgrunnar og meira að segja 
poppkorn fyrir alla fjölskylduna! Í boði 
sendiráðs Bandaríkjanna.
Bíó Paradís
Hverfisgata 54, 101 Reykjavík

14:00 - 16:00
SalsaIceland býður í dans á Lækjartorgi
SalsaIceland býður gestum að verða vitni að 
opnu dansgólfi þar sem dansað verður salsa, 
bachata og kizomba - vinsælustu social dansa 
heims í dag. Oft er talað um social dansa sem 
pardansa (ókynbundna) sem dansaðir eru 
við "social" tilfelli eins og á salsakvöldum. 
Við bjóðum þar að auki upp lauflétta og 
skemmtilega kennslu í grunnsporum þessara 
dansa. Kennslan er fyrir alla byrjendur og 
gerist á Lækjartorgi. Við dönsum einnig 
Rueda de Casino, kúbanskan hringdans, og 
gefum gestum okkar tækifæri til að sjá hvað 
það er sem gerir þessa dansa svona vinsæla.
Lækjartorg 1, 101 Reykjavík

14:00 - 16:00
Teymt undir börnum í tilefni sýningarinnar 
Prýðileg reiðtygi
Í tilefni sýningarinnar Prýðileg reiðtygi 
verður teymt undir börnum á grasflöt fyrir 
utan Þjóðminjasafn Íslands. Knapar lögðu 
upp úr því að reiðtygi væru skrautleg og 
til prýði. Skreyttur söðull með viðeigandi 
búnaði var verðmæt eign. Á fyrri öldum 
sátu konur í kvensöðli með báða fætur 
öðrum megin; þær riðu kvenveg. Karlar riðu 
klofvega í sínum söðli. Börn fá að setjast í 
hnakk eða söðul. Teymt verður stuttan hring.
Þjóðminjasafn Íslands
Suðurgata 41, 101 Reykjavík

14:00 - 16:00
Ævintýraleg bókverkasmiðja
Komdu og skapaðu þitt eigið myndræna 
ævintýri í spennandi bókverkagerð. 
Aðgengileg bókverkagerð fyrir 
alla fjölskylduna þar sem kennd 
verða grunnhandtökin við gerð 
harmóníkusprettibókar og óvenjulegs 
origami sem opnast eins og bókverk. 
Bókverkið getur til dæmis innihaldið 
ævintýralega minningu, ævintýralegt 
fjársjóðskort eða dularfullar ævintýraverur 
frá ímyndaðri veröld sem spretta upp 
þegar bókin er opnuð. Allt efni í smiðjuna 
er á staðnum. Æskilegt að börn séu í fylgd 
fullorðinna.
Safnahúsið
Hverfisgata 15, 101 Reykjavík

14:00 - 17:00
List og Læti - Lágvaði
Lágvaði býður ykkur velkomin í nýjan 
hljóðheim unninn úr verkum sumarsins. 
Kíkið við, hlustið og njótið andartaksins.Í 
sumar hafa 10 metnaðarfullir Listhópar 
verið starfandi á vegum Hins Hússins 
ásamt Götuleikhúsi Hins Hússins. Hóparnir 
eru : Lágvaði, HVK_RVK, Mókrókar, Elín 
Sif, Baldur Dýrfjörð, Rafstuð, Plexiprismi, 
Þráðlausar, Reykjavíkurrölt og Sumar 
í Reykjavík. 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.
Fyrir framan Hitt Húsið, 
Pósthússtræti 3-5, 101 Reykjavík

14:00 - 17:00
List og Læti - Sumar í Reykjavík
Sumar í Reykjavík halda ljósmyndasýningu 
fyrir gangandi vegfarendur. Komiði og 
endurupplifiði hin ýmsu augnablik frá 
sumrinu í Reykjavík 2018.Í sumar hafa 10 
metnaðarfullir Listhópar verið starfandi á 
vegum Hins Hússins ásamt Götuleikhúsi 
Hins Hússins. Hóparnir eru : Lágvaði, 
HVK_RVK, Mókrókar, Elín Sif, Baldur 
Dýrfjörð, Rafstuð, Plexiprismi, Þráðlausar, 
Reykjavíkurrölt og Sumar í Reykjavík. 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.
Fyrir utan Hitt Húsið, 
Pósthússtræti 3-5, 101 Reykjavík

14:00 - 17:00
List og Læti - Rafstuð
Rafstuð verður með innsetningu sem 
samanstendur af handmáluðu rafmagnskassa 
myndunum sem þær máluðu í sumar.Í 
sumar hafa 10 metnaðarfullir Listhópar 
verið starfandi á vegum Hins Hússins 
ásamt Götuleikhúsi Hins Hússins. Hóparnir 
eru : Lágvaði, HVK_RVK, Mókrókar, Elín 
Sif, Baldur Dýrfjörð, Rafstuð, Plexiprismi, 
Þráðlausar, Reykjavíkurrölt og Sumar 
í Reykjavík. 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.
Fyrir utan Hitt Húsið, 
Pósthússtræti 3-5, 101 Reykjavík

14:00 - 17:00
List og Læti - Þráðlausar
Þráðlausar sína hvernig hægt er að 
endurvinna textíl á litríkan og skapandi 
hátt.Í sumar hafa 10 metnaðarfullir Listhópar 
verið starfandi á vegum Hins Hússins 
ásamt Götuleikhúsi Hins Hússins. Hóparnir 
eru : Lágvaði, HVK_RVK, Mókrókar, Elín 
Sif, Baldur Dýrfjörð, Rafstuð, Plexiprismi, 
Þráðlausar, Reykjavíkurrölt og Sumar 
í Reykjavík. 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.
Fyrir utan Hitt Húsið
Pósthússtræti 3-5, 101 Reykjavík

14:00 - 17:00
List og Læti - Reykjavíkurrölt
Elísabet Rún hefur í sumar unnið að 
myndasögusafninu Reykjavíkurrölt og 
mun sýna brot af afrakstrinum fyrir utan 
Hitt Húsið. Einnig mun Elísabet taka þátt í 
mangaþoni á Borgarbókasafninu Grófinni 
ásamt fleiri teiknurum og bæta þar einni 
sögu við safnið. Verið velkomin að líta við og 
fylgjast með.Í sumar hafa 10 metnaðarfullir 
Listhópar verið starfandi á vegum Hins 
Hússins ásamt Götuleikhúsi Hins Hússins. 
Hóparnir eru : Lágvaði, HVK_RVK, 
Mókrókar, Elín Sif, Baldur Dýrfjörð, Rafstuð, 
Plexiprismi, Þráðlausar, Reykjavíkurrölt og 
Sumar í Reykjavík. 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.
Fyrir utan Hitt Húsið, 
Pósthússtræti 3-5, 101 Reykjavík

14:00 - 17:00
Upplyfting
Kraftfélagið stendur fyrir opinni og frjálslegri 
keppni í bekkpressu þar sem hver keppandi 
fær þrjár tilraunir til að spreyta sig á 
stönginni. Listamennirnir í Open sjá um að 
skapa góða stemningu. Allir velkomnir sem 
vilja kynnast kraftlyftingum eða vilja fá útrás.
Open
Grandagarður 27, 101 Reykjavík

14:00 - 17:00
Á STÓRA TJALDINU: ÞJÓÐGARÐAR 
BANDARÍKJANNA
Viltu sjá Yosemite, Yellowstone og 
Miklagljúfur á stóra tjaldinu? Komdu í Bíó 
Paradís að sjá tvær ókeypis sýningar á 45 
mínútna heimildarmyndinni “National Parks 
Adventure,” eða "Þjóðgarðaævintýri" með 
lýsingum Roberts Redford. Boðið verður 
upp á happdætti með verðlaunum tengdum 
þjóðgörðum Bandaríkjanna, þjóðgarða 
ljósmyndabakgrunnar og meira að segja 
poppkorn fyrir alla fjölskylduna! Í boði 
sendiráðs Bandaríkjanna.
Bíó Paradís, 
Hverfisgata 54, 101 Reykjavík

14:00 - 17:00
List og Læti - Erna Mist sýnir í Gallerí 
Tukt
Erna Mist heldur sína fjórðu 
málverkasýningu í Gallerí Tukt þar sem 
gengið er inn í skuggaveröld svipleysunnar. 
Erna hefur unnið að verkunum undanfarna 
mánuði. Sýningin stendur fram til 25.ágúst 
og er opin á onunartímum Hins Hússins.
Gallerí Tukt-Hitt Húsið
Pósthússtræti 3, 101 Reykjavík

14:00 - 17:00
Opið hús hjá Píeta samtökunum
Píeta samtökin bjóða gestum og gangandi 
í heimsókn, boðið verður upp á vöfflur 
og kaffi, ásamt smá tónlist og kynningu á 
starfsemi samtakanna.Allir eru velkomnir! 
*Píeta samtökin bjóða upp á ókeypis 
viðtalsmeðferðir fyrir fólk sem glímir 
við sjálfsvígshugsanir og sjálfsskaða, 
aðstandendur þeirra og þá sem hafa misst 
ástvini í sjálfsvígi. Samtökin eru rekin af 
styrkjum frá einstaklingum og opinberum 
aðilum.
Baldursgata 7, 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 einning brotið niður og 
sært. Orð hafa áhrif.Biblían hefur verið kölluð 
orð Guðs. Guð sagði: „Verði ljós“ og það varð 
ljós. Guð notar orð sem hafa áhrif. Vöndum 
orð okkar. Gefum 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
Ingólfsstræti 19, 101 Reykjavík
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14:00 - 18:00
Reykjavík Tool Library opnunar party og 
Repair Cafe.
Reykjavík Tool Library opnar formlega þann 
18 ágúst. Við viljum bjóða áhugasömum 
að koma og skoða hjá okkur aðstöðuna, 
eiga góðar samræður um deili hagkerfið og 
taka þátt í fyrsta mánaðarlega Repar Caffé 
viðburðinum okkar. Þar munu sjálfboðaliðar 
aðstoða við viðgerðir á ýmiskonar 
heimilisbúnaði. Kaffi og með því verður í 
boði, en auka veitingar eru velkomnar til að 
deila með sjálfboðaliðum. "Þeim mun meira 
sem við deilum, því meira höfum við" - 
Leonard Nimoy
Eyjarslóð 3, 101 Reykjavík

14:00 - 18:00
Toppurinn
Á Menningarnótt verður hluta efstu hæðar 
bílastæðahússins að Hverfisgötu 20 umbreytt. 
Í stað bíla verður fólk, í stað ryks verða 
plöntur, og í stað umferðarniðs verður 
dönnuð house tónlist. Það sem áður var 
hæð í bílastæðahúsi verður nú dannaður 
„lounge rooftop” bar. Þar munu koma fram 
Houskell, Sturla Atlas & Bjarni, Frímann og 
GDRN & Magnús Jóhann og ætla þau að 
flytja sína tónlist í einsöngsútgáfum. Listrænn 
umbreytir er Jóhann Kristófer Stefánsson.
Bílastæðahús 
Hverfisgata 20, 101 Reykjavík

14:00 - 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. Tíu 
mergjaðar hljómsveitir koma fram og leika 
bara ALLSKONAR. Viðburðurinn hefst 

stundvíslega klukkan 14.30 en þá verður 
hleypt formlega úr skúrnum. 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

14:00 - 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

14:00 - 22:00
Prýðileg reiðtygi
Knapar lögðu upp úr því að reiðtygi væru 
skrautleg og til prýði. Skreyttur söðull með 
viðeigandi búnaði var verðmæt eign. Á fyrri 
öldum sátu konur í kvensöðli með báða fætur 
öðrum megin; þær riðu kvenveg. Karlar riðu 
klofvega í sínum söðli. Á sýningunni Prýðileg 
reiðtygi er úrval skreyttra söðla, söðulreiða 
og söðuláklæða úr safneign Þjóðminjasafns 
Íslands. Í tengslum við sýninguna kemur út 
samnefnt rit þar sem fjallað er um söðla og 
það handverk sem notað var til að prýða þá. 
Í greinum ritsins er rýnt í drifið látún þar 
sem birtast blómstrandi jurtir og framandi 
dýralíf í heillandi myndum. Séríslensk glituð 
söðuláklæði eru einnig til vitnis um listfengi 
þeirra sem sköpuðu þessa ríkulegu arfleifð.
Þjóðminjasafn Íslands
Suðurgata 41, 101 Reykjavík

14:00 - 22:00
Dysnes: Heiðnar grafir í nýju ljósi
Úrval gripa sem fundust við rannsóknina 
á Dysnesi er nú til sýnis í Þjóðminjasafni 

Íslands. Árið 2017 fundust sex kuml á 
Dysnesi við Eyjafjörð. Rannsókn á þeim hefur 
varpað nýju ljósi á greftrunarsiði í heiðni. 
Bæði er staðsetning kumlanna óvenjuleg 
og stærð hauga og mannvirkja sem voru 
yfir gröfunum. Augljóst er að hreyft var við 
öllum kumlunum í heiðni. Í kumlunum 
fundust margvíslegir gripir. Þar á meðal 
sverð, spjót, nælur, silfurhringur og perlur. 
Tveir einstaklingar voru heygðir þar í bátum. 
Við rannsókn á kumlunum komu í ljós um 
900 naglar, flestir bátsaumar. Sýningin er 
samstarfsverkefni Fornleifastofnunar Íslands 
ses. og Þjóðminjasafns Íslands.
Þjóðminjasafn Íslands
Suðurgata 41, 101 Reykjavík

14:00 - 22:00
Kirkjur Íslands: Leitin að klaustrunum
Sýningin byggir á rannsókn Steinunnar 
Kristjánsdóttur, prófessors í fornleifafræði 
við Háskóla Íslands og Þjóðminjasafn Íslands. 
Í rannsókninni var leitað að hvers kyns 
vísbendingum um klausturhald í landinu 
frá 1030–1554. Notaðir voru jarðsjármælar til 
að kíkja undir svörðinn og könnunarskurðir 
grafnir þar sem vísbendingar sáust. Leitað 
var að klausturgripum í söfnum og kirkjum 
og að klausturplöntum, rústum og örnefnum 
úti á vettvangi. Heimildir voru lesnar, jafnt 
fornbréf sem þjóðsögur, auk þess sem farið 
var yfir kort og ljósmyndir.Sýningin er liður 
í hátíðarsýningaröð Þjóðminjasafns Íslands 
vegna 100 ára afmælis fullveldis Íslands og 
evrópska menningararfsársins 2018.
Þjóðminjasafn Íslands
Suðurgata 41, 101 Reykjavík

14:00 - 22:00
Augnhljóð
Augnhljóð er afrakstur bréfaskipta í 
myndum og orðum á milli tveggja danskra 
myndlistarmanna og fjögurra íslenskra 
rithöfunda. Myndir afla orða, orð afla mynda, 
sem afla nýrra orða, sem afla nýrra mynda... 
Þar sem tjáningarformin mætast, skapast 
flaumur hugsana, ljóðrænt flæði og rými til 
samtals sem byggir á eigin rökvísi og opnar 
gáttir fyrir nýjar frásagnir og tengingar.
Þjóðminjasafn Íslands
Suðurgata 41, 101 Reykjavík

14:00 - 22:00
Annarskonar fjölskyldumyndir
Nanna Bisp Büchert hefur skapað sér nafn 
í danskri ljósmyndasögu. Nokkur verkefna 
hennar tengjast Íslandi en ekkert þeirra jafn 
sterkt og Annarskonar fjölskyldumyndir.Í 
ljósmyndaröðinni Annarskonar 
fjölskyldumyndir fjallar ljósmyndarinn 
Nanna Bisp Büchert um sendibréf frá 
dóttur í Danmörku heim til móður sinnar á 
Íslandi. Bréfin ritaði móðir ljósmyndarans 
á fyrri hluta 20. aldar. Myndirnar hverfast 
um bréfin og sérstæðar uppstillingar og 
sviðsetningar tengdum þeim. Blandað er 
saman ljósmyndum af ættingjum, ýmis konar 
smáhlutum og þurrkuðum gróðri í ljóðrænan 
fjölskyldusveig. Minningargildi ljósmynda 
er nýtt á mjög persónulegan og fínlegan hátt. 
Undirliggjandi er harmræn fjölskyldusaga 
um hverfulleika lífsins.
Þjóðminjasafn Íslands
Suðurgata 41, 101 Reykjavík

14:15 - 15:00
Garðtónleikar fyrir börn
Benóný Ægisson tónlistartrúður og 
píanóleikari og Leifur Gunnarsson 
bassaleikari flytja frumsamin og stæld 
og stílfærð barnalög í garðinum á 
Skólavörðustíg 4C (rautt bakhús). Börn á 
öllum aldri hjartanlega velkomin á meðan 
garðrúm leyfir.
Garður við Skólavörðustíg 4C
Skólavörðustígur 4c, 101 Reykjavík

14:15 - 15:30
Aristotle's Cafe - Heimsspekilegar 
umræður fyrir alþjóðlega heimsborgara
Aristotle's Cafe skapar virka heimsborgara. 
Einstaklinga sem eru tilbúnir til þess að 
takast á við áskoranir samfélagsins og 
taka þátt í því að móta það til hins betra. 
Aristotle's Cafe hefur hjálpað fólki að efla 
leiðtogahæfileikana sína, gagngrýna hugsun, 
virka hlustun, menningarlæsi, persónulegan 
vöxt og mannlega samskiptahæfileika. 
Komdu á Iðu Zimsen á Menningarnótt 
og taktu þátt í áhugaverðum umræðum. 
Vanalega er ekki þema, en nú bregðum 
við út af vananum og höfum þemað 
MENNING í tilefni dagsins. Takmarkað 

pláss í boði: eingöngu 15 sæti því hvet ég 
þig eindregið til þess að skrá þig með því 
að fylla út skráningarblaðið fyrir neðan í 
tíma og mæta tímanlega á viðburðinn sjálfan 
:) Skráningarform ✅ https://goo.gl/forms/
ro4h8ARn6VCsGhGH3 Hlökkum til að sjá 
þig <3
Iða Zimsen
Vesturgata 2a, 101 Reykjavík

14:30 - 15:00
List og Læti - Mókrókar
Mókrókar trylla lýðinn með banvænni 
blöndu af frumsömdu efni og jazz/funk-
slögurum.Í sumar hafa 10 metnaðarfullir 
Listhópar verið starfandi á vegum Hins 
Hússins ásamt Götuleikhúsi Hins Hússins. 
Hóparnir eru : Lágvaði, HVK_RVK, 
Mókrókar, Elín Sif, Baldur Dýrfjörð, Rafstuð, 
Plexiprismi, Þráðlausar, Reykjavíkurrölt og 
Sumar í Reykjavík. 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.
Fyrir utan Hitt Húsið, 
Pósthússtræti 3-5, 101 Reykjavík

15:00 - 15:20
Stengjasextett eftir Daníel Sigurðsson
Frumflutningur á strengjakvintett (ásamt 
píanói) i þremur hlutum eftir Daníel 
Sigurðsson. Verkið er 15-20 mínútur að 
lengd og er í þremur hlutum. Tónlistin er 
lífleg og aðgengileg og minnir svolítið á 
ameríska jazz-tónskáldið George Gershwin 
eða franska tónskáldið Maurice Ravel. 
Daníel fær í lið með sér nokkra eldklára 
hljóðfæraleikara til að frumflytja þetta verk 
sem hefur fengið titilinn "Enginn tími fyrir 
svefn".Hljómsveitina skipa: Pétur Úlfarsson - 
fiðla, Hjalti Nordal - fiðla, Fidel Atli Quintero 
Gasparsson - víóla, Skúli Þór Jónasson - selló, 
Snorri Skúlason - kontrabassi, Þórir Hermann 
– píanó.
Safnahúsið
Hverfisgata 15, 101 Reykjavík

15:00 - 15:30
List og Læti - Elín Sif
Elín Sif er tónlistarkona úr Reykjavík. Hún 
mun flytja eigið efni þar sem hún syngur 
og spilar undir á gítar.Í sumar hafa 10 
metnaðarfullir Listhópar verið starfandi á 
vegum Hins Hússins ásamt Götuleikhúsi 
Hins Hússins. Hóparnir eru : Lágvaði, 
HVK_RVK, Mókrókar, Elín Sif, Baldur 
Dýrfjörð, Rafstuð, Plexiprismi, Þráðlausar, 
Reykjavíkurrölt og Sumar í Reykjavík. 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.
Fyrir utan Hitt Húsið, 
Pósthússtræti 3-5, 101 Reykjavík

15:00 - 15:30
Færeyski ungmennakórinn XPERIMENT
Færeyski ungmennakórinn 
XPERIMENTKórinn flytur lög um 

fornsögur og valdamikla vikingahöfðingja. 
Ungmennakórinn er frá Þórshöfn í Færeyjum 
og er stjórnað af Sigrid Sivertsen sem 
hefur sett gamla færseyskja þjóðsöngva í 
nútímalegan búning. XPERIMENT hafa orð 
á sér fyrir líflegan flutning og er kórinn orðin 
mjög þekktur í Færeyjum og þá sér í lagi 
fyrir skemmtilegan hrynjanda og samhljóm 
sem gerir túlkun XPERIMENT á einkennandi 
tónlistarhefð færeyinga sérlega hressandi.
Ráðhús Reykjavíkur
Tjarnargata 11, 101 Reykjavík

15:00 - 15:40
Bakpokaferðalag fyrir fjölskyldur um 
sýninguna Einskismannsland
Spennandi leiðangur fyrir fjölskyldur um 
Einskismannsland. Safnakennarar leiða gesti 
í spennandi leiðangur um sýninguna þar sem 
þátttakendur fá að láni sérstakan bakpoka 
með leiðalýsingu, áttavita, vísbendinum og 
þrautum sem tengjast sýningunni.
Hafnarhús, Listasafn Reykjavíkur
Tryggvagata 17, 101 Reykjavík

15:00 - 15:50
Fjölskyldutónleikar í Hörpu - 
Sinfóníuhljómsveit Íslands
Á fjölskyldutónleikum Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands á Menningarnótt fá ungir hlustendur 
á öllum aldri að kynnast stuttlega þeim 
fjölbreyttu og skemmtilegu verkum sem flutt 
verða á Litla tónsprotanum, áskriftarröð 
fjölskyldunnar, á starfsárinu. Auk nýrra 
tónlistarævintýra um Maxímús Músíkús 
og Strákinn og slikkeríið verða leikin brot 
úr Leikfangasinfóníunni og rykið dustað 
af dansskónum í skemmtilegum slögurum. 
Brynhildur Guðjónsdóttir leiðir hlustendur 
inn í heim hinnar sinfónísku tónlistar og 
hljómsveitarstjóri tónleikanna er Bjarni 
Frímann Bjarnason. Ókeypis er á tónleikana 
og eru allir velkomnir á meðan húsrúm 
leyfir. Hægt er að nálgast miða frá kl. 11:00 á 
tónleikadegi í miðasölu Hörpu.
Eldborg | Harpa
Austurbakki 2, 101 Reykjavík

15:00 - 16:30
Söguganga á Sjómannaskólareitnum
Vinir Saltfiskmóans standa fyrir sögugöngu 
þar sem Guðjón Friðriksson sagnfræðingur 
fræðir gesti um þær merku byggingar, 
listaverk og söguminjar sem leynast á 
Sjómannaskólareitnum á Rauðarárholti. 
Viðkomustaðirnir verða m.a. við lágmyndina 
Saltfiskstöflun eftir Sigurjón Ólafsson 
og Vatnshólinn sem hefur að geyma 
vatnstanka frá 1915 og 1930 sem tengjast 
sögu vatnsveitu og brunavarna í Reykjavík. 
Sjómannaskólareiturinn tengist með 
sterkum hætti sögu sjómennsku í Reykjavík. 
Meðal slíkra minja eru Sjómannaskólinn 
sem var friðaður 2008; grjótnáman norðan 
af skólanum; stakkstæði Halldórs Kr. 
Þorsteinssonar útgerðarmanns í Háteigi sem 
hvarf undir kirkju Óháða safnaðarins 1958 
og stakkstæði frá 1920 sem enn er sýnilegt 
í miðjum Saltfiskmóanum og talið er það 
síðasta sinnar tegundar í Reykjavík.
Sjómannaskólareiturinn á Rauðarárholti - gangan 
hefst við Háteigskirkju
Háteigsvegur 27, 105 Reykjavík

15:00 - 17:00
Ratleikur fyrir börn og fullorðna
Leikurinn felst í að finna listaverk sem 
sýnd eru í galleríinu. Við hvert þeirra er lítil 
frásögn og í henni bókstafur sem er hluti af 
orði sem gestir eiga að finna út. Dregið er úr 
réttum lausnum og heppinn þátttakandi fær 
listaverkabók í verðlaun.
Gallerí Fold
Rauðarárstígur 14, 105 Reykjavík

15:00 - 17:00
Kvennaþing - Alfa Rós Pétursdóttir
Konur og staða þeirra innan samfélagsins 
og listheimsins er í brennidepli í verkinu 
Kvennaþing eftir Ölfu Rós Pétursdóttur. 
Verkið táknar þeirra eigið samfélag og 
samstöðu og sýnir konur eins og þær eru, 
sem er alls konar þegar að er gáð. Brjóst 
koma ekki alltaf í pörum og tilheyra ólíkum 
manneskjum. Þau eru líkamshluti eins og 
hver annar. Kvennaþing er tímalaust verk 
en auðvelt að tengja það við femíníska 
baráttu og byltingar samtímans. Því er ætlað 
að upphefja handverk kvenna og lærði 
listakonan því nýjar handverksaðferðir fyrir 
þetta verk og önnur skyld. Mikil vinna liggur 
að baki verkinu og í vinnsluferlinu sýndi 
margt fólk samstöðu í verki.
Freyjugata 32, t/v - ská á móti garði Einars 
Jónssonar
Freyjugata 34, 101 Reykjavík

15:00 - 17:00
Visit Ósía
Ós Pressan og Reykjavík, Bókmenntaborg 
UNESCO bjóða þér í heimsókn í Ósíu á 
Menningarnótt. Visit Ósía er hljóðainnsetning 
með upplestrum úr fyrstu tveimur 
tölublöðum bókmenntatímaritsins Ós - The 
Journal, sem Ós Pressan gaf út árið 2016 
og 2017. Gestum er boðið að heimsækja 
Ósíu og hlusta á upptökur á fjölbreyttum 
textum á ólíkum tungumálum lesna af 
Ós-búum. Sum okkar lesa á móðurmáli 
sínu en önnur spreyta sig á öðrum tungum. 
Hljóðainnsetningin byggir á þessum 
upptökum og er ætlað að ögra og veita 
innsýn inn í hið fjölmála íslenska samfélag. 
Á Íslandi er hefð fyrir því að á heimilum sé 
gestabók og er hún staðsett í opnu rými Ósíu. 
Gestabókin gefur gestum tækifæri til þess 
að koma á framfæri sínum hugleiðingum og 
upplifun eftir heimsóknina og eiga samtal við 
íbúa Ósíu.
Gröndalshús
Fischersund 3, 101 Reykjavík

15:00 - 17:00
Sirkusfjör við Safnahúsið
Langar þig að prófa djöggl, poj, diabolo, 
einhjól, kasthringi, eða einhverja aðra 
sirkuslist? Strákarnir í Sirkusfjöri kenna þér 
listirnar á lóðinni við Safnahúsið. Þeir verða á 
staðnum með tæki og tól og sýnikennslu frá 
kl. 15 til 17. Verið öll velkomin, hentar fólki á 
aldrinum 5 – 95 ára.
Safnahúsið
Hverfisgata 15, 101 Reykjavík

15:00 - 17:00
Fullveldismaraþon 
ReykjavíkurAkademíunnar
50 fjölbreyttir örfyrirlestrar frá morgni 
til kvölds um fullveldið, sögu Íslands 
og samfélag í fortíð og nútíðKl.: 15-17 
Anna Dóra Antonsd. sagnfr. og rithöf: 
Skárastaðamál í dómabókum; Sigurður 
Pétursson sagnfr: Fyrsti rauði bærinn; 
Svandís Nína Jónsd. gagnafr: Opinberar 
upplýsingar á fullveldistíma; Dr. Unnur G. 
Óttarsd. listmeðferðarfr: Rannsóknir með 
list; Dr. Svanur Kristjánsson stjórnmálafr: 
Endurreisn íslenska lýðveldisns; Auður 
Ingvarsdóttir sagnfr: Sagnarit eða 
nytsöm skrá; Dr. Clarence E. Glad guðfr: 
Fræðimaðurinn Jón Sigurðsson; Dr. Margrét 
Elísabet Ólafsdóttir list- og fagurfr: Íslensk 
myndlist og nútíminn; Dr. Ragnheiður 
Ólafsd.tónlistarfr: Fullveldiskveðskapur; 
Kolbrún Lilja Kolbeinsd. bókmenntafr: 
Mikilvægi sýnileika tungumálsins; Halldóra 
Thoroddsen skáld: Börn bjöllunnar
Samkomutjald á Klambratúni
Flókagata 24, 105 Reykjavík

15:00 - 17:00
Við eigum nýja stjórnarskrá! - Gjörningur 
með fjöldaþátttöku almennings
Gestum Menningarnætur býðst að 
stíga á stokk og lesa upp aðfaraorð nýju 
stjórnarskrárinnar fyrir nærstadda. Lesarar 
geta óskað eftir því að upplestur þeirra 
verði tekinn upp á þeirra eigin snjallsíma. 
Aðfaraorðin verða lesin upp í striklotu milli 
kl. 15 og 17. Gjörningurinn er til að minna 
á að fullveldið er hjá þjóðinni. Við viljum 
ekki stjórnarskrá stjórnmálaflokkanna og 
krefjumst þess að stjórnarskrá fólksins 
verði lögfest. Aðfaraorðin eru úr nýju 
stjórnarskránni sem 2/3 hlutar kjósenda lýstu 
stuðningi við í þjóðaratkvæðagreiðslu 20. 
október 2012.
Bankastræti 0 við Stjórnarráðshúsið
Bankastræti, 101 Reykjavík

15:00 - 18:00
Ljóðasjoppa á Menningarnótt
Icelandair Reykjavík Hotel Marina og 
Reykjavík Bókmenntaborg UNESCO setja 
upp ljóðasjoppu við Hótel Marina. Þar 
munu skáldin Fríða Ísberg, Atli Sigþórsson 
og gestaskáldið M. Seven Bremner frá 
Seattle sitja við ritvélar og semja ljóð eftir 
pöntun fyrir gesti og gangandi. Komdu við í 
ljóðasjoppunni og fáðu þitt persónulega ljóð 
sem er samið á meðan þú bíður. Þú velur 
viðfangsefnið og skáldið yrkir og pikkar 
ljóðið á ritvélina svo þú getir tekið það með 
þér heim. Það verða tilboð á drykkjum á 
Slippbarnum á sama tíma og því tilvalið 
að svala þorstanum á meðan beðið er eftir 
ljóðinu.
Icelandair Hotel Reykjavik Marina
Mýrargata 2, 101 Reykjavík

15:00 - 19:00
Lengsta landslagið – opin smiðja fyrir 
fjölskyldur
Opin smiðja þar sem gestum gefst tækifæri 
til að skapa í sameiningu eitt langt 
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landlagsmálverk. Málað verður á langan 
renning þannig að landslagið frá hverjum og 
einum þátttakanda tekur við af þeim næsta á 
undan.
Kjarvalsstaðir, Listasafn Reykjavíkur
Flókagata 24 105 Reykjavík

15:00 - 20:00
Ratleikur fyrir fjölskyldur á Klambratúni
Skemmtilegur og fræðandi ratleikur á 
Klambratúni með áherslu á útlistaverkin 
umhverfis Kjarvalsstaði. Fjölskyldur geta 
skemmt sér saman við að leysa gátur 
og þrautir sem tengjast garðinum og 
þeim listaverkum sem þar er að finna. 
Þátttakendur byrja leikinn með því að fá 
upphafsvísbendingu og svarblöð í afgreiðslu 
Kjarvalsstaða.
Kjarvalsstaðir, Listasafn Reykjavíkur
Flókagata 24, 105 Reykjavík

15:00 - 22:00
Sýning litháískra listamanna búsettum á 
Íslandi
Hugmyndin bak við sýninguna er að 
kynna litháískum listamönnum búsettum 
á Íslandi hver fyrir öðrum og fyrir öðrum 
litháum á Íslandi. Tilgangur sýningarinnar 
er einnig að kynna þessa listamenn fyrir 
íslensku menningarsamfélagi. Sumir þessar 
listamanna hófu sinn listaferil eftir að þeir 
fluttu til Íslands en aðrir þegar þeir bjuggu 
í Litháen. Ísland hefur á mismunandi hátt 
haft rík áhrif á þróun þeirra nýjustu verka. 
Þátttakendur: Egidijus Bickus (ljósmyndari) 
Egle Ilgarubyte (teikningar, textar) Ilona 
Steponaviciene (listmálari) Viktorija 
Marija Paskevicienė (listmálari) Virginija 
Bukauskiene (listmálari) Zilvinas Balkevicius 
(myndhöggvari) Sýningarstjóri: Jurgita 
Motiejunaite
Kjarvalsstaðir
Flókagata 24, 105 Reykjavík

15:15 - 16:00
Garðtónleikar fyrir börn
Benóný Ægisson tónlistartrúður og 
píanóleikari og Leifur Gunnarsson 
bassaleikari flytja frumsamin og stæld 
og stílfærð barnalög í garðinum á 
Skólavörðustíg 4C (rautt bakhús). Börn á 
öllum aldri hjartanlega velkomin á meðan 
garðrúm leyfir.
Garður við Skólavörðustíg 4C
Skólavörðustígur 4C, 101 Reykjavík

15:15 - 16:00
Geir Ólafs
Söngvaran og skemmtikraftinn Geir Ólafsson 
þarf vart að kynna fyrir landsmönnum en 

hann ætlar að skemmta gestum Petersen 
svítunnar á Menningarnótt frá kl.15.15 - 
16.00. Engin ætti að láta þetta framhjá sér fara 
- hlökkum til að sjá ykkur!
Petersen svítan
Ingólfsstræti 2a, 101 Reykjavík

15:30 - 16:00
List og Læti - Baldur Dýrfjörð
Baldur Dýrfjörð mun rífa í strengina á 
fiðlunni sinni og standa fyrir stuði og góðri 
stemningu með nokkrum gítarpedölum 
og hljóðkerfinu sínu.Í sumar hafa 10 
metnaðarfullir Listhópar verið starfandi á 
vegum Hins Hússins ásamt Götuleikhúsi 
Hins Hússins. Hóparnir eru : Lágvaði, 
HVK_RVK, Mókrókar, Elín Sif, Baldur 
Dýrfjörð, Rafstuð, Plexiprismi, Þráðlausar, 
Reykjavíkurrölt og Sumar í Reykjavík. 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.
Fyrir framan Hitt Húsið, Pósthússtræti 3-5
Pósthússtræti 3-5 101 Reykjavík

15:30 - 16:30
Á STÓRA TJALDINU: ÞJÓÐGARÐAR 
BANDARÍKJANNA
Viltu sjá Yosemite, Yellowstone og 
Miklagljúfur á stóra tjaldinu? Komdu í Bíó 
Paradís að sjá tvær ókeypis sýningar á 45 
mínútna heimildarmyndinni “National Parks 
Adventure,” eða "Þjóðgarðaævintýri" með 
lýsingum Roberts Redford. Boðið verður 
upp á happdætti með verðlaunum tengdum 
þjóðgörðum Bandaríkjanna, þjóðgarða 
ljósmyndabakgrunnar og meira að segja 
poppkorn fyrir alla fjölskylduna! Í boði 
sendiráðs Bandaríkjanna.
Bíó Paradís, Hverfisgata 52, 101 Reykjavík
Hverfisgata 54, 101 Reykjavík

15:30 - 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. Tíu 
mergjaðar hljómsveitir koma fram og leika 
bara ALLSKONAR. Viðburðurinn hefst 
stundvíslega klukkan 14.30 en þá verður 
hleypt formlega úr skúrnum. 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

16:00 - 14:30
Halldór Kristjánsson- Opnun
Sýning á teikningum eftir Halldór 
Kristjánsson opnar á menningarnótt þann 18. 
ágúst í Bíó paradís. Halldór leggur stund á 
Fígúrutífan Realisma í Florence Academy of 
Art í Gautaborg. Til sýnis eru kolateikningar 
unnar á síðastliðnu ári.
Bíó Paradís
Hverfisgata 54, 101 Reykjavík

16:00 - 16:15
Tanya og Dans Dívurnar frá Heilsuskóla 
Tanyu verða með skemmtiatriði á 
Lækjartorgi.
Tanya og Dans Dívurnar er 
sýningardanshópur frá Heilsuskóla Tanyu. 
Tanya Dimitrova stofnaði sýningarhópinn 
árið 2010 og síðan þá hafa Tanya og Dans 
Dívurnar verið með fjölmörg skemmtiatriði 
við ýmis tækifæri. Komdu, horfðu á og 
dansaðu með!
Lækjartorg
Lækjartorg 1, 101 Reykjavík

16:00 - 16:30
List og Læti - HVK_RVK og Plexiprismi
HVK_RVK og Plexiprismi útbúa dansreit sem 
verður klæddur sjaldskynjuðu andrúmslofti 
og óvenjulegu útliti. Kom þú í dúndrandi 
dans og dillaðu frá þér sálina.Í sumar hafa 
10 metnaðarfullir Listhópar verið starfandi 
á vegum Hins Hússins ásamt Götuleikhúsi 
Hins Hússins. Hóparnir eru : Lágvaði, 
HVK_RVK, Mókrókar, Elín Sif, Baldur 
Dýrfjörð, Rafstuð, Plexiprismi, Þráðlausar, 
Reykjavíkurrölt og Sumar í Reykjavík. 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.
Fyrir utan Hitt Húsið, 
Pósthússtræti 3-5, 101 Reykjavík

16:00 - 16:30
Leiðsögn um sýninguna 
Einskismannsland: Ríkir þar fegurðin ein?
Víðernin leika hlutverk í sjálfsmynd og 
ímyndarsköpun landsmanna, þau eru 
mönnum rannsóknarefni og tilraunastöð, 
áskorun og afþreying, andleg og líkamleg 
heilsulind sem og ótæmandi brunnur 
ímyndunaraflsins. Verkin á sýningunni 
endurspegla þessar ólíku hugmyndir eins 
og þær birtast í meðförum listamanna á 
hverjum tíma þótt leiðarljós þeirra sé ætíð 
listræn sýn og persónubundin túlkun. 
Sýningin er þematísk samsýning með 
verkum íslenskra listamanna frá upphafi 20. 
aldar og til samtímans. Sýningin er tvískipt, 
sögulegur hluti hennar á Kjarvalsstöðum en 
verk eftir listamenn 21. aldarinnar eru sýnd í 
Hafnarhúsi.
Kjarvalsstaðir, Listasafn Reykjavíkur
Flókagata 24, 105 Reykjavík

16:00 - 16:40
Leiðsögn um sýninguna 
Einskismannsland: Ríkir þar fegurðin ein?
Víðernin leika hlutverk í sjálfsmynd og 
ímyndarsköpun landsmanna, þau eru 
mönnum rannsóknarefni og tilraunastöð, 
áskorun og afþreying, andleg og líkamleg 
heilsulind sem og ótæmandi brunnur 
ímyndunaraflsins. Verkin á sýningunni 
endurspegla þessar ólíku hugmyndir eins 
og þær birtast í meðförum listamanna á 
hverjum tíma þótt leiðarljós þeirra sé ætíð 
listræn sýn og persónubundin túlkun. 
Sýningin er þematísk samsýning með 
verkum íslenskra listamanna frá upphafi 20. 
aldar og til samtímans. Sýningin er tvískipt, 
sögulegur hluti hennar á Kjarvalsstöðum en 
verk eftir listamenn 21. aldarinnar eru sýnd í 
Hafnarhúsi.
Hafnarhús, Listasafn Reykjavíkur
Tryggvagata 17, 101 Reykjavík

16:00 - 17:00
Bartónar
Bartónar - Karlakór Kaffibarsins var 
stofnaður í febrúar 2010 og hefur síðan 
þá blómstrað í söng- og menningarlífi 
borgarinnar. Kórinn hefur frá fyrsta degi 
starfað undir styrkri hönd Jóns Svavars 
Jósefssonar kórstjóra. Fagmennska, glæsileiki 
og fáguð framkoma eru þeirra aðalsmerki. 
Frábær skemmtun! Petersen svítan
Ingólfsstræti 2a 101 Reykjavík

16:00 - 17:00
Vísur&Skvísur í Safnahúsinu
Hljómsveitin Vísur&Skvísur flytur íslensk 
og skandinavísk vísnalög þar sem texti og 
tilfinning mætir hljómþýðum laglínum. 
Tónleikarnir eru tæp klukkustund að 
lengd og verða fluttir tvisvar; kl. 16 og 
kl. 18.Vigdís Hafliðadóttir og Þorgerður 
Ása Aðalsteinsdóttir hafa spilað saman 
síðan haustið 2016. Þær hafa komið fram 
við fjölmörg tækifæri hér á landi sem og 
erlendis. Nýlega spiluðu þær fyrir troðfullu 
húsi á stofutónleikum á Gljúfrasteini. Fyrr 
í sumar komu þær fram á vísnahátíð í 
Hangö í Finnlandi við góðar undirtektir. 
Þær hafa komið við á ólíkum stöðum í 
tónlistarnámi sínu en sameinast í vísnasöng. 
Þær leggja áherslu á norræn lög sem spanna 
breidd tilfinninga og eru flutt í samtali við 
áheyrendur og textinn hefur ekki síðra vægi 
en laglínan.
Safnahúsið við Hverfisgötu
Hverfisgata 15, 101 Reykjavík

16:00 - 17:00
Listaganga
Gönguferð með Katrínu Heiðar arkitekt frá 
Listasafni Íslands að heimili og vinnustofu 
Ásgríms Jónssonar að Bergstaðastræti 74. 
Ásgrímur Jónsson (1876 - 1958) var einn af 
okkar fyrstu listmálurum. Á leiðinni sjáum 
við hús sem endurspegla mismunandi 
stílbrigði í byggingarlist á 20. öld, þar 
sem fjölmargir listamenn áttu heimili og 
vinnustofur. Sannkölluð menningarferð!
Listasafn Íslands
Fríkirkjuvegur 7, 101 Reykjavík

16:00 - 18:00
Milonga - tangóball
Tangófélagið, félag áhugafólks um 
argentínskan tangó, slær upp milongu, 
tangóballi. Tónlistin er einkum frá árunum 
1930-1950, gullöld tangósins í Argentínu. 
Dansararnir mætast á dansgólfinu, þeir 
faðmast, dansa saman þrjá eða fjóra dansa 
en þegar tónlistin breytist er þakkað fyrir 
dansinn og farið af gólfinu. Ný lagasyrpa 
hefst, lög með annarri tilfinngu og nýjum 
dansfélaga. Dansararnir þurfa ekki að 
þekkjast eða hafa dansað saman áður, þeir 
þekkja tungumál dansins og spinna hann 
saman, eitt skref í einu.
Bríetartorg, á horni Amtmannsstígs og 
Þingholtsstrætis
Þingholtsstræti 9, 101 Reykjavík

16:00 - 18:00
Reykjavík GPS
Tónverkið Reykjavík GPS er eftir bræðurna 
Úlf og Halldór Eldjárn. Það er óður til 
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miðborgarinnar í Reykjavík í fortíð, nútíð 
og framtíð. Tónlistin er tengd við ákveðin 
GPS-hnit í miðbænum þannig að þú heyrir 
hana breytast á rölti þínu um bæinn. Hver og 
einn velur sér þannig leið í gegnum verkið og 
upplifir það og borgina á sinn hátt. Tónverkið 
er eins og falið landslag, ósýnileg borg í 
borginni, sem bíður þess að vera könnuð.Til 
að njóta tónverksins þarf því að hafa nýlegan 
snjallsíma, heyrnartól og skó. Verkið er opið 
og öllum aðgengilegt á slóðinni rvkgps.
com Tónlist: Úlfur Eldjárn Forritun: Halldór 
Eldjárn
Miðbær Reykjavíkur
Fríkirkjuvegur 1, 101 Reykjavík

16:00 - 20:00
Sverð og Riddaramennska: Kynning á 
sögulegum evrópskum skylmingum
HEMA (e. Historical European Martial 
Arts), eða sögulegar evrópskar bardagalistir 
byggjast á því að læra, kenna og túlka út frá 
handritum sem voru kennd á miðöldum og 
lifðu af til dagsins í dag. Helstu meistarar 
listarinnar sem við kennum út frá eru 
Þjóðverjarnir Joachim Meyer, Johannes 
Liechtenauer, Hans Talhoffer og Ítalinn 
Fiore dei Liberi. Þessir meistarar voru uppi 
á mismunandi tímum, allt frá 1320 til 1600, 
og voru því með mismunandi hugmyndir og 
aðferðir þegar það kom að listinni. Markmið 
Væringja er að koma þessari list í dagsljósið 
hér á Íslandi.
Laugavergur 19 (Torgið fyrir framan Lebowski bar, 
fyrir aftan 66°norður húsið)
Klapparstígur 28, 101 Reykjavík

16:00 - 20:00
MMMM - Listahátíð á hringtorgi
Á menningarnótt 2018 verður haldin 
listahátíð á Hagatorgi, stærsta hringtorgi 
landsins staðsett hjá Háskólabíó og Hótel 
Sögu í vesturbæ Reykjavíkur. Listamenn 
sem koma fram eða sýna verk á hátíðinni 
eru: Tónlist: Sykur Munstur Bagdad Brothers 
asdfhg Myndlist: Anna Maggý Ágúst Elí 
Bergur Nordal Gígja Jónsdóttir Korkimon 
Óskar Ámundsson Þorsteinn Eyfjörð Þórður 
Hans Baldursson
Hagatorg
Birkimelur 10, 107 Reykjavík

16:00 - 23:00
Listasýning Konur - KÞ/ KK spilar
Einkasýning / Kristín Þórarinsdóttir -KK 
verður með tónleika kl. 21:00. Ég hef alltaf 
haft áhuga á myndlist og hef lagt það i vana 
minn að sækja söfn víða um heim. Margir 
listamenn sögunar hafa heillað mig og eru 
margir í miklu uppáhaldi. Oft hef ég hugsað, 
að gaman væri að skoða þessa veröld betur, 
skilja myndlist, gæði hennar og eiginleika. 
Það hafði ekki hvarflað að mér að ég færi að 
mála, en svona gerast hlutirnir svo oft í lífinu. 
Allt í einu dettur maður inn um aðrar dyr og 
fær nýja sýn á veröldina, alveg dásamlegt! 
Ég kynntist listamaninum Borghildi Önnu og 
hef sótt einkatíma hjá henni í mörg ár, bæði í 
listasögu og málaratækni. Fyrst byrjaði ég að 
vinna með kol, svo tóku vatnslitirnir við, en í 
dag á akríl best við mig...
PORT9 WINE BAR
Veghúsastígur 9, 101 Reykjavík

16:30 - 17:30
Capoeira og dans frá Brasilíu - opinn tími
Capoeira er bardagalist frá Brasilíu þar 
sem seiðandi dans og lifandi tónlist eru í 
aðalhlutverki. Til Reykjavíkur er kominn 
flottur Capoeira hópur frá Mílanó sem mun 
vera með rosalegar götusýningar ásamt 
systurhópi sínum á Íslandi á Mnningarnótt. 
Heimsóknin skapar einstakt tækifæri til 
að sjá eina örast vaxandi sjálfsvarnar- og 
dansíþrótt í heiminum en hún var skráð á 
heimsminjalista UNESCO árið 2014.
Austurvöllur
Austurstræti 12, 101 Reykjavík

16:30 - 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. Tíu 
mergjaðar hljómsveitir koma fram og leika 
bara ALLSKONAR. Viðburðurinn hefst 
stundvíslega klukkan 14.30 en þá verður 
hleypt formlega úr skúrnum. 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

17:00 - 17:30
Strengjasextett eftir Daníel Sigurðsson
Um er að ræða frumflutning á nýju verki 
eftir Daníel Sigurðsson sem er um það bil 
15-20 mínútur að lengd, í þremur hlutum. 
Tónlistin er lífleg og aðgenglieg og minnir 
svolítið á ameríska jazz-tónskáldið Gerorge 
Gershwin eða franska tónskáldið Maurice 
Ravel. Daníel hefur fengið í lið með sér 
nokkra eldklára hljóðfæraleikara til að 
frumflytja þetta verk sem hefur fengið titilinn 
"Enginn Tími Fyrir Svefn". Hljómsveitina 
skipa: Pétur Úlfarsson - Fiðla, Hjalti Nordal - 
Fiðla, Fidel Atli Quintero Gasparsson - Víóla, 
Skúli Þór Jónasson - Selló, Snorri Skúlason - 
Kontrabassi, Þórir Hermann - Píanó
Harpan, Hörpuhornið
Austurbakki 2, 101 Reykjavík

17:00 - 17:30
Leiðsögn um sýninguna 
Einskismannsland: Ríkir þar fegurðin ein?
Víðernin leika hlutverk í sjálfsmynd og 
ímyndarsköpun landsmanna, þau eru 
mönnum rannsóknarefni og tilraunastöð, 
áskorun og afþreying, andleg og líkamleg 
heilsulind sem og ótæmandi brunnur 
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ímyndunaraflsins. Verkin á sýningunni 
endurspegla þessar ólíku hugmyndir eins 
og þær birtast í meðförum listamanna á 
hverjum tíma þótt leiðarljós þeirra sé ætíð 
listræn sýn og persónubundin túlkun. 
Sýningin er þematísk samsýning með 
verkum íslenskra listamanna frá upphafi 20. 
aldar og til samtímans. Sýningin er tvískipt, 
sögulegur hluti hennar á Kjarvalsstöðum en 
verk eftir listamenn 21. aldarinnar eru sýnd í 
Hafnarhúsi.
Kjarvalsstaðir, Listasafn Reykjavíkur
Flókagata 24, 105 Reykjavík

17:00 - 17:30
Spunamaraþon Improv Ísland
Á Menningarnótt mun Improv Ísland 
halda sitt árlega spunamaraþon 
íÞjóðleikhúskjallaranum. Improv Ísland sýnir 
spunasýningar sem búnar eru til á staðnum. 
Ekkert er ákveðið fyrirfram, allt getur gerst 
og er hver sýning æfingaferli, frumsýning og 
lokasýning. Frá milli klukkan 17:00 –22:00 
munu spunaleikarar spinna ólík spunaform 
eins og Haraldinn, söngleiki, mónósenur 
og Martröð leikarans. Þetta verður fimmta 
árið í röð sem hópurinn stendur fyrir 
viðburðinnum og er eins og alltaf ókeypis 
inn, en á hálftíma fresti verður hleypt inn og 
út úr salnum.
Þjóðleikhúskjallarinn
Hverfisgata 19, 101 Reykjavík

17:00 - 17:40
Bakpokaferðalag fyrir fjölskyldur um 
sýninguna Einskismannsland
Spennandi leiðangur fyrir fjölskyldur um 
Einskismannsland. Safnakennarar leiða gesti 
í spennandi leiðangur um sýninguna þar sem 
þátttakendur fá að láni sérstakan bakpoka 
með leiðalýsingu, áttavita, vísbendinum og 
þrautum sem tengjast sýningunni.
Hafnarhús, Listasafn Reykjavíkur
Tryggvagata 17, 101 Reykjavík

17:00 - 18:00
Ljóðasjoppa á Menningarnótt
Icelandair Reykjavík Hotel Marina og 
Reykjavík Bókmenntaborg UNESCO setja 
upp ljóðasjoppu við Hótel Marina. Þar 
munu skáldin Fríða Ísberg, Atli Sigþórsson 
og gestaskáldið M. Seven Bremner frá 
Seattle sitja við ritvélar og semja ljóð eftir 
pöntun fyrir gesti og gangandi. Komdu við í 
ljóðasjoppunni og fáðu þitt persónulega ljóð 
sem er samið á meðan þú bíður. Þú velur 
viðfangsefnið og skáldið yrkir og pikkar 
ljóðið á ritvélina svo þú getir tekið það með 
þér heim. Það verða tilboð á drykkjum á 
Slippbarnum á sama tíma og því tilvalið 
að svala þorstanum á meðan beðið er eftir 
ljóðinu.
Icelandair Hotel Reykjavik Marina
Mýrargata 2, 101 Reykjavík

17:00 - 18:00
Lúðrasveitir berjast
Lúðrasveitin Svanur, Lúðrasveit Reykjavíkur 
og Lúðrasveit Verkalýðsins útkljá 
áratugalangan ríg í battlað við Tjörnina. 
Barist er til síðasta tóns með afar breytilegum 
... en jafnframt niðurnegldum reglum. 
Sigursveitin fær afhentan eftirsóttan farand 
verðlaunagrip sem allt að því ótakmörkuð 
montréttindi í heilt ár fylgja. Þá verður 
barist á ný, eftir ströngum reglum sem 
fæstir vita hvernig eru. Eftir battlið verður 
grillað fyrir gesti og gangandi þar til 
veitingarnar eru uppurnar og allur vindur úr 
lúðrablásurunum.
Hljómskálagarðurinn við Reykjavíkurtjörn
Sóleyjargata 7, 101 Reykjavík

17:00 - 18:00
Regnbogaþráðurinn – vegvísir um 
grunnsýningu Þjóðminjasafns Íslands
Í tilefni af 40 ára afmæli Samtakanna ’78 
verður næsta vetur boðið upp á hinsegin 
vegvísi um grunnsýningu Þjóðminjasafns 
Íslands, Þjóð verður til - menning og 
samfélag í 1200 ár. Á Menninarnótt dögum 
verður verkefnið kynnt og fulltrúar þess 
leiða gesti í gegnum sýninguna.Markmiðið 
með Regnbogaþræðinum er að miðla 
upplýsingum um hinsegin líf og tilveru í 
Íslandssögunni, sýna hvernig hugmyndir 
um kyn og kynhneigð taka á sig ýmsar 
myndir á ólíkum tímum og ekki síst að spyrja 
spurninga, skoða hið ósagða og hvetja gesti 
til gagnrýninnar hugsunar. Að verkefninu 
standa Samtökin ’78 og Þjóðminjasafn 
Íslands. Leiðsögnin fer fram á íslensku kl. 17 
og kl. 21. Verið öll velkomin
Þjóðminjasafn Íslands
Suðurgata 41, 101 Reykjavík

17:00 - 18:00
Opið hús á Menningarnótt - 
Sinfóníuhljómsveit Íslands
Á seinni tónleikunum Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands á Menningarnótt hljóma kaflar 
úr nokkrum helstu meistaraverkum 
tónlistarsögunnar, sem öll munu hljóma á 
tónleikum hljómsveitarinnar síðar í vetur. 
Candide-forleikur Bernsteins er fjörið 
uppmálað og Sigrún Eðvaldsdóttir leikur 
einleik í upphafsþætti hins stórkostlega 
fiðlukonserts eftir Tsjajkovskíj. Lokaþáttur 
„Hetjuhljómkviðunnar“ er dæmi um 
glæsilega og þróttmikla tónlist Beethovens, 
og Bolero eftir Ravel gefur hljómsveitinni 
tækifæri til að sýna öll sín fjölbreyttu 
litbrigði. Hljómsveitarstjóri er hinn finnski 
Klaus Mäkelä. Ókeypis er á tónleikana og eru 
allir velkomnir á meðan húsrúm leyfir. Hægt 
er að nálgast miða frá kl. 11:00 á tónleikadegi 
í miðasölu Hörpu.
Eldborg | Harpa
Austurbakki 2, 101 Reykjavík

17:00 - 19:00
Ratleikur fyrir börn og fullorðna
Leikurinn felst í að finna listaverk sem 
sýnd eru í galleríinu. Við hvert þeirra er lítil 

frásögn og í henni bókstafur sem er hluti af 
orði sem gestir eiga að finna út. Dregið er úr 
réttum lausnum og heppinn þátttakandi fær 
listaverkabók í verðlaun.
Gallerí Fold
Rauðarárstígur 14, 105 Reykjavík

17:00 - 19:00
Emilie - Opnun í Skotinu
Frítt verður inn á Ljósmyndasafnið í 
Reykjavík á Menningarnótt og í tilefni 
dagsins verður opnuð sýning í Skotinu eftir 
Emilie Dalum. Aðeins 26 ára gömul greindist 
Emilie með krabbamein í sogæðakerfinu, 
heimsmynd hennar breyttist á einni nóttu. 
Í bataferlinu vann hún að ljósmyndaseríu 
sem ber titilinn Emilie og samanstendur 
af ljósmyndum sem hún tók á fimm 
mánaða tímabili á meðan hún gekkst undir 
lyfjameðferð. Emilie Dalum er ljósmyndari, 
listamaður og sýningastjóri, fædd og uppalin 
í Danmörku en búsett á Íslandi. Hún hefur 
síðustu ár stýrt árlegri listasýningu, The 
Factory, í Djúpavík. Þessi misserin vinnur 
hún að ljósmyndabók sem ber titilinn 
Michael. Emilie verður á staðnum til að rabba 
við gesti milli kl. 17:00-19:00 og verður boðið 
upp á léttar veitingar.
Ljósmyndasafn Reykjavíkur
Tryggvagata 15, 6.hæð 101 Reykjavík

17:00 - 19:00
Fullveldismaraþon 
ReykjavíkurAkademíunnar
50 fjölbreyttir örfyrirlestrar frá morgni 
til kvölds um fullveldið, sögu Íslands og 
samfélag í fortíð og nútíðKl 17-19 Dr. Þór 
Jakobsson veðurfr.: Hafís í blöðunum 
1918; Arnþór Gunnarsson sagnfr.: Æðsta 
dómsvaldið heim; Dr. Þorgerður H 
Þorvaldsdóttir sagn- og kynjafr.: Takmarkanir 
kosningaréttarins; Axel Kristinsson sagnfr.r: 
Sagan sem tilbúningur; Björg Árnadóttir 
rithöf.og ritlistarkennari: Að birta eða brenna; 
Lana Kolbrún Eddudóttir sagnfræðinemi 
og dagskrárgerðarmaður: Kvennasaga í 
Húsfreyjunni; Dr. Davíð Ólafsson sagnfr.: 
Afgrunnsdýrið; Dr. Njörður Sigurjónsson 
menningarstjórnunarfr.: Þögn í salinn; Dr. 
Hallfríður Þórarinsdóttir mannfr.: Tungumál, 
innflytjendur, ferðaþjónusta; Ingibjörg 
Hjartardóttir rithöf.: Smásaga
Samkomutjald á Klambratúni
Flókagata 24, 105 Reykjavík

17:00 - 22:00
Andrými í Höggmyndagarðinum
Sýningin Andrými í Höggmyndagarðinum 
er unnin sérstaklega fyrir garðinn og saman 
stendur af innsetningu og gjörningnum 
‘Grjótskilningur’ sem framinn verður kl. 
17:00 á Menningarnótt og verður hluti af 
sýningunni. Markmið sýningarinnar er að 
skapa andrými í Höggmyndagarðinum sem 
er opið öllum á hvaða tíma sem er. Torf- og 
grjót-orkupunktar mynda einskonar andleg 
rými fyrir gesti til að staldra við, íhuga, 
velta fyrir sér hinu innra, hinu ytra, leika 
sér eða bara vera. Til að skapa Andrými í 
Höggmyndagarðinum þarf gjörningurinn 

‘Grjótskilningur’að eiga sér stað. Sjávarbarið 
grágrýti verður skilið í tvennt með háværum 
höggum og fleigun. Andrými felur því í 
sér þversögn og ákveðna íroníu sem felst í 
eilífum núningi á milli andstæðra veruleika.
Höggmyndagarðurinn - Nýlendugata 17a
Nýlendugata 17a, 101 Reykjavík

17:30 - 18:00
Spunamaraþon Improv Ísland
Á Menningarnótt mun Improv Ísland 
halda sitt árlega spunamaraþon 
íÞjóðleikhúskjallaranum. Improv Ísland sýnir 
spunasýningar sem búnar eru til á staðnum. 
Ekkert er ákveðið fyrirfram, allt getur gerst 
og er hver sýning æfingaferli, frumsýning og 
lokasýning. Frá milli klukkan 17:00 –22:00 
munu spunaleikarar spinna ólík spunaform 
eins og Haraldinn, söngleiki, mónósenur 
og Martröð leikarans. Þetta verður fimmta 
árið í röð sem hópurinn stendur fyrir 
viðburðinnum og er eins og alltaf ókeypis 
inn, en á hálftíma fresti verður hleypt inn og 
út úr salnum.
Þjóðleikhúskjallarinn
Hverfisgata 19, 101 Reykjavík

17:30 - 18:20
Capoeira og dans frá Brasilíu
Capoeira er bardagalist frá Brasilíu þar 
sem seiðandi dans og lifandi tónlist eru í 
aðalhlutverki. Til Reykjavíkur er kominn 
flottur Capoeira hópur frá Mílanó sem mun 
vera með rosalegar götusýningar ásamt 
systurhópi sínum á Íslandi á Mnningarnótt. 
Heimsóknin skapar einstakt tækifæri til 
að sjá eina örast vaxandi sjálfsvarnar- og 
dansíþrótt í heiminum en hún var skráð á 
heimsminjalista UNESCO árið 2014.
Austurvöllur
Austurstræti 12, 101 Reykjavík

17:30 - 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. Tíu 
mergjaðar hljómsveitir koma fram og leika 
bara ALLSKONAR. Viðburðurinn hefst 
stundvíslega klukkan 14.30 en þá verður 
hleypt formlega úr skúrnum. 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

18:00 - 18:30
Leiðsögn um sýninguna 
Einskismannsland: Ríkir þar fegurðin ein?
Víðernin leika hlutverk í sjálfsmynd og 
ímyndarsköpun landsmanna, þau eru 
mönnum rannsóknarefni og tilraunastöð, 
áskorun og afþreying, andleg og líkamleg 
heilsulind sem og ótæmandi brunnur 
ímyndunaraflsins. Verkin á sýningunni 
endurspegla þessar ólíku hugmyndir eins 
og þær birtast í meðförum listamanna á 
hverjum tíma þótt leiðarljós þeirra sé ætíð 
listræn sýn og persónubundin túlkun. 
Sýningin er þematísk samsýning með 
verkum íslenskra listamanna frá upphafi 20. 
aldar og til samtímans. Sýningin er tvískipt, 
sögulegur hluti hennar á Kjarvalsstöðum en 
verk eftir listamenn 21. aldarinnar eru sýnd í 
Hafnarhúsi.
Kjarvalsstaðir, Listasafn Reykjavíkur
Flókagata 24, 105 Reykjavík
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18:00 - 18:30
Spunamaraþon Improv Ísland
Á Menningarnótt mun Improv Ísland 
halda sitt árlega spunamaraþon 
íÞjóðleikhúskjallaranum. Improv Ísland sýnir 
spunasýningar sem búnar eru til á staðnum. 
Ekkert er ákveðið fyrirfram, allt getur gerst 
og er hver sýning æfingaferli, frumsýning og 
lokasýning. Frá milli klukkan 17:00 –22:00 
munu spunaleikarar spinna ólík spunaform 
eins og Haraldinn, söngleiki, mónósenur 
og Martröð leikarans. Þetta verður fimmta 
árið í röð sem hópurinn stendur fyrir 
viðburðinnum og er eins og alltaf ókeypis 
inn, en á hálftíma fresti verður hleypt inn og 
út úr salnum.
Þjóðleikhúskjallarinn
Hverfisgata 19, 101 Reykjavík

18:00 - 18:40
Leiðsögn um sýninguna 
Einskismannsland: Ríkir þar fegurðin ein?
Víðernin leika hlutverk í sjálfsmynd og 
ímyndarsköpun landsmanna, þau eru 
mönnum rannsóknarefni og tilraunastöð, 
áskorun og afþreying, andleg og líkamleg 
heilsulind sem og ótæmandi brunnur 
ímyndunaraflsins. Verkin á sýningunni 
endurspegla þessar ólíku hugmyndir eins 
og þær birtast í meðförum listamanna á 
hverjum tíma þótt leiðarljós þeirra sé ætíð 
listræn sýn og persónubundin túlkun. 
Sýningin er þematísk samsýning með 
verkum íslenskra listamanna frá upphafi 20. 
aldar og til samtímans. Sýningin er tvískipt, 
sögulegur hluti hennar á Kjarvalsstöðum en 
verk eftir listamenn 21. aldarinnar eru sýnd í 
Hafnarhúsi.
Hafnarhús, Listasafn Reykjavíkur
Tryggvagata 17, 101 Reykjavík

18:00 - 19:00
Omotrack
Hljómsveitin Omotrack mun halda 
uppi stemningunni í Petersen svítunni á 
Menningarnótt frá kl.18-19. Lög af plötunni 
"Mono & Bright" verða flutt ásamt nýju efni! 
Bræðurnir Markús og Birkir Bjarnasynir 
mynda bandið Omotrack. Þeir hafa spilað 
og samið saman tónlist frá því að þeir voru 
litlir strákar. Þeir ólust upp í Eþíópíu í litlu 
þorpi sem að heitir Omo Rate, en þaðan 
er nafnið Omotrack komið. Í hljóðheimi 
hljómsveitarinnar glittir í eþíópíska tóna 
og menningu. Þeir stofnuðu bandið árið 
2015, gáfu út plötuna "Mono & Bright" 2016 
og lenntu í þriðja sæti í Músíktilraunum 
2017. Ný plata er væntanleg frá þeim á 
næstu mánuðum. Auk þeirra eru fjórir 
blástursleikarar sem gera Omotrack soundið 
enn líflegra.
Petersen svítan
Ingólfsstræti 2a, 101 Reykjavík

18:00 - 19:00
Vísur&Skvísur í Safnahúsinu
Hljómsveitin Vísur&Skvísur flytur íslensk 
og skandinavísk vísnalög þar sem texti og 
tilfinning mætir hljómþýðum laglínum. 
Tónleikarnir eru tæp klukkustund að 
lengd og verða fluttir tvisvar; kl. 16 og 
kl. 18.Vigdís Hafliðadóttir og Þorgerður 
Ása Aðalsteinsdóttir hafa spilað saman 
síðan haustið 2016. Þær hafa komið fram 
við fjölmörg tækifæri hér á landi sem og 

erlendis. Nýlega spiluðu þær fyrir troðfullu 
húsi á stofutónleikum á Gljúfrasteini. Fyrr 
í sumar komu þær fram á vísnahátíð í 
Hangö í Finnlandi við góðar undirtektir. 
Þær hafa komið við á ólíkum stöðum í 
tónlistarnámi sínu en sameinast í vísnasöng. 
Þær leggja áherslu á norræn lög sem spanna 
breidd tilfinninga og eru flutt í samtali við 
áheyrendur og textinn hefur ekki síðra vægi 
en laglínan.
Safnahúsið við Hverfisgötu
Hverfisgata 15, 101 Reykjavík

18:00 - 20:00
Reykjavík GPS
Tónverkið Reykjavík GPS er eftir bræðurna 
Úlf og Halldór Eldjárn. Það er óður til 
miðborgarinnar í Reykjavík í fortíð, nútíð 
og framtíð. Tónlistin er tengd við ákveðin 
GPS-hnit í miðbænum þannig að þú heyrir 
hana breytast á rölti þínu um bæinn. Hver og 
einn velur sér þannig leið í gegnum verkið og 
upplifir það og borgina á sinn hátt. Tónverkið 
er eins og falið landslag, ósýnileg borg í 
borginni, sem bíður þess að vera könnuð.Til 
að njóta tónverksins þarf því að hafa nýlegan 
snjallsíma, heyrnartól og skó. Verkið er opið 
og öllum aðgengilegt á slóðinni rvkgps.
com Tónlist: Úlfur Eldjárn Forritun: Halldór 
Eldjárn
Miðbær Reykjavíkur
Fríkirkjuvegur 1, 101 Reykjavík

18:00 - 21:00
KS12: Umskipti
KS12: Transitions er samtalssalóna sem 
rannsakar menningarleg og listræn áhrif þess 
að flytja sig úr stað út frá landfræðilegum og 
huglægum aðstæðum. Almenningi er boðið 
inn fyrir veggi einkaheimilis og leggja við 
hlustir á meðan fimm listamenn úr ýmsum 
áttum munu eiga í einkasamræðum við 
einstakling sem þau hver fyrir sig hafa boðið 
í heimsókn. Á meðan má njóta framandi tóna 
úti á svölum þar sem kvöldinu lýkur með 
pallborðsumræðum. Hvaða áhrif hefur það 
á menninguna að breyta um umhverfi, vera 
á skjön eða aðlaga sig óþekktum aðstæðum? 
Hvernig finnum við sjálfið innan framandi 
miða? Er mikilvægt að líða sem hluti af heild? 
Hvaða áhrif hefur það á sköpunarkrafinn? Í 
gegnum samtalið skiptumst við á og sköpum 
nýjar hugmyndir. Umræðuefnið leiðir okkur 
á nýja áfangastaði.
Klapparstígur 12, 101 Reykjavík

18:00 - 22:00
Hip Hop Hátíð Menningarnætur
Hip Hop Hátíð Menningarnætur verður 
haldin í þriðja skipti núna 18. ágúst á 
Menningarnótt.Tónleikarnir verða haldnir á 
Ingólfstorgi frá 18:25-22:00. Hip Hop Hátíðin 
eru einu tónleikarnir á menningarnótt sem 
einblína einungis á Hip Hop. Lineup verður 
tilkynnt bráðlega.
Ingólfstorg, 101 Reykjavík

18:00 - 22:00
Hip Hop Hátíð Menningarnætur
Hip Hop Hátíð Menningarnætur verður 
haldin í þriðja skipti núna 18. ágúst á 
Menningarnótt.Tónleikarnir verða haldnir á 
Ingólfstorgi frá 18:25-22:00. Hip Hop Hátíðin 
eru einu tónleikarnir á menningarnótt sem 
einblína einungis á Hip Hop. Lineup verður 
tilkynnt bráðlega.
Ingólfstorg, 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. 18:30 - 22:45 þar sem 
fram koma : Bubbi og Dimma, Páll Óskar, 
Helgi Björns, Ambadama, Stjórnin og 
Karma Brigade. Að tónleikunum loknum 
hafa tónleikagestir nægan tíma til að rölta 
í áttina að Kvosinni til að missa ekki af 
flugeldasýningunni.
Hljómskálagarðurinn
Sóleyjargata 19 101 Reykjavík

18:08 - 18:38
Hei Maei: performans
Performans frá kl 18:08 - 18:38 í gömlu 
höfninni í Reykjavík. Hei Maei vísar í 
sjávarvætti og hið dulræna sjávarafl sem við 
manneskjur getum ekki alveg áttað okkur 
á. Hei Maei biður áhorfanda að spyrja sig 
að því hvaða merkingu orðið heima felur í 
sér.  Borghildur Indriðadóttir býr og starfar í 
Reykjavík. Hún lauk mastersnámi í arkitektúr 
frá Universität der Künste Berlin. Árin 2015 
og 2015 vann hún í Studio Olafur Eliasson við 
framleiðslu og þróun nýrra verka. Hún hefur 
unnið í nánu samstarfi við myndlistarmenn 
og leikstjóra við uppsetningu stórra 
leikhúsverka,  þ.a.m. MEAT í Schaubühne am 
Lehniner Platz og sem leikkona og hönnuður 
í Club Inferno í Volksbühne Berlin. Sýningin 
DEMONCRAZY var partur af Listahátíð í 
Reykjavík 2018.
Fiskihöfn: Gamla höfnin í Reykjavík (sjá kort)
Ægisgarður 7, 101 Reykjavík

18:30 - 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. Tíu 
mergjaðar hljómsveitir koma fram og leika 
bara ALLSKONAR. Viðburðurinn hefst 
stundvíslega klukkan 14.30 en þá verður 
hleypt formlega úr skúrnum. 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

19:00 - 19:30
Leiðsögn um sýninguna 
Einskismannsland: Ríkir þar fegurðin ein?
Víðernin leika hlutverk í sjálfsmynd og 
ímyndarsköpun landsmanna, þau eru 
mönnum rannsóknarefni og tilraunastöð, 
áskorun og afþreying, andleg og líkamleg 
heilsulind sem og ótæmandi brunnur 
ímyndunaraflsins. Verkin á sýningunni 
endurspegla þessar ólíku hugmyndir eins 
og þær birtast í meðförum listamanna á 
hverjum tíma þótt leiðarljós þeirra sé ætíð 
listræn sýn og persónubundin túlkun. 
Sýningin er þematísk samsýning með 
verkum íslenskra listamanna frá upphafi 20. 
aldar og til samtímans. Sýningin er tvískipt, 
sögulegur hluti hennar á Kjarvalsstöðum en 
verk eftir listamenn 21. aldarinnar eru sýnd í 
Hafnarhúsi.
Kjarvalsstaðir, Listasafn Reykjavíkur
Flókagata 24, 105 Reykjavík

19:00 - 19:30
Spunamaraþon Improv Ísland
Á Menningarnótt mun Improv Ísland 
halda sitt árlega spunamaraþon 
íÞjóðleikhúskjallaranum. Improv Ísland sýnir 
spunasýningar sem búnar eru til á staðnum. 
Ekkert er ákveðið fyrirfram, allt getur gerst 

og er hver sýning æfingaferli, frumsýning og 
lokasýning. Frá milli klukkan 17:00 –22:00 
munu spunaleikarar spinna ólík spunaform 
eins og Haraldinn, söngleiki, mónósenur 
og Martröð leikarans. Þetta verður fimmta 
árið í röð sem hópurinn stendur fyrir 
viðburðinnum og er eins og alltaf ókeypis 
inn, en á hálftíma fresti verður hleypt inn og 
út úr salnum.
Þjóðleikhúskjallarinn
Hverfisgata 19, 101 Reykjavík

19:00 - 19:30
Færeyski ungmennakórinn XPERIMENT
Færeyski ungmennakórinn 
XPERIMENTKórinn flytur lög um 
fornsögur og valdamikla vikingahöfðingja. 
Ungmennakórinn er frá Þórshöfn í Færeyjum 
og er stjórnað af Sigrid Sivertsen sem 
hefur sett gamla færseyskja þjóðsöngva í 
nútímalegan búning. XPERIMENT hafa orð 
á sér fyrir líflegan flutning og er kórinn orðin 
mjög þekktur í Færeyjum og þá sér í lagi 
fyrir skemmtilegan hrynjanda og samhljóm 
sem gerir túlkun XPERIMENT á einkennandi 
tónlistarhefð færeyinga sérlega hressandi.
Ráðhús Reykjavíkur
Tjarnargata 11, 101 Reykjavík

19:00 - 19:40
Bakpokaferðalag fyrir fjölskyldur um 
sýninguna Einskismannsland
Spennandi leiðangur fyrir fjölskyldur um 
Einskismannsland. Safnakennarar leiða gesti 
í spennandi leiðangur um sýninguna þar sem 
þátttakendur fá að láni sérstakan bakpoka 
með leiðalýsingu, áttavita, vísbendinum og 
þrautum sem tengjast sýningunni.
Hafnarhús, Listasafn Reykjavíkur
Tryggvagata 17, 101 Reykjavík

19:00 - 19:50
Guðrún Árný, Dómkirkjan 
Guðrún Árný verður á sínum stað á 
Menningarnótt. Syngur og leikur á píanó 
hughljúf dægurlög fyrir gesti og gangandi. 
Allir ættu að fá lag við sitt hæfi. Tónleikarnir 
eru ekki langir, frá kl: 19.00 - 19:50. Notaleg 
stund í Dómkirkjunni í Reykjavík. Fólk getur 
litið inn í eitt lag eða setið allan tíman, allt 
eftir því hvað hentar.
Dómkirkjan í Reykjavík
Kirkjustræti 16, 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 Reykjavík

19:00 - 22:00
Fullveldismaraþon 
ReykjavíkurAkademíunnar
50 fjölbreyttir örfyrirlestrar frá morgni 
til kvölds um fullveldið, sögu Íslands 
og samfélag í fortíð og nútíðKl 19-22 
Próf. Sigurður Gylfi Magnússon sagnfr.: 
Fullveldisdagurinn í augum verkakonu; 
Dr. Eiríkur Bergmann stjórnmálafr.: 
Samsæriskenningar og falsfréttir stjórnmála; 
Dr. Gunnþóra Ólafsdóttir landfr.: Náttúruást 
og ferðamennska; Salvör Nordal siðfr. 
Sólveig Ólafsdóttir sagnfr.: Er þetta matur?; 
Dr. Sumarliði Ísleifsson sagnfr.: Íslendingar 
og Skrælingjar; Dr. Ólafur Rastrick dósent 
í þjóðfræði: Djass og menningarangist; Dr. 
Ásthildur Elva Berharðsdóttir stjórnmálafr.: 
Þjóðarglíma við áföll; Stefán Pálsson sagnfr.: 
Fótbolti og sjálfsfróun; Viðar Hreinsson 
bókmenntafr. og rithöf.: Bullveldi Samstund 
og uppskerugleði – Allir velkomnir
Samkomutjald á Klambratúni
Flókagata 24, 105 Reykjavík

19:30 - 20:00
Heiðrik á Heygum
Færeyjar eru gestir okkar á Menningarnótt. 
Heiðrik á Heygum er þekktir fyrir fallega og 
einstaka tónlist. Heiðrik er tónlistarmaður, 
listamaður og kvikmyndagerðamaður en 
á Menningarnótt mun hann koma fram í 
Ráðhúsinu og flytja tónlist sína. Hann er 
fæddur og uppalinn í Þórshöfn.
Ráðhús Reykjavíkur
Tjarnargata 11, 101 Reykjavík

19:30 - 20:00
Spunamaraþon Improv Ísland
Á Menningarnótt mun Improv Ísland 
halda sitt árlega spunamaraþon 
íÞjóðleikhúskjallaranum. Improv Ísland sýnir 
spunasýningar sem búnar eru til á staðnum. 
Ekkert er ákveðið fyrirfram, allt getur gerst 
og er hver sýning æfingaferli, frumsýning og 
lokasýning. Frá milli klukkan 17:00 –22:00 
munu spunaleikarar spinna ólík spunaform 
eins og Haraldinn, söngleiki, mónósenur 
og Martröð leikarans. Þetta verður fimmta 
árið í röð sem hópurinn stendur fyrir 
viðburðinnum og er eins og alltaf ókeypis 
inn, en á hálftíma fresti verður hleypt inn og 
út úr salnum.
Þjóðleikhúskjallarinn
Hverfisgata 19, 101 Reykjavík

20:00 - 20:30
Leiðsögn um sýninguna 
Einskismannsland: Ríkir þar fegurðin ein?
Víðernin leika hlutverk í sjálfsmynd og 
ímyndarsköpun landsmanna, þau eru 
mönnum rannsóknarefni og tilraunastöð, 
áskorun og afþreying, andleg og líkamleg 
heilsulind sem og ótæmandi brunnur 
ímyndunaraflsins. Verkin á sýningunni 
endurspegla þessar ólíku hugmyndir eins 
og þær birtast í meðförum listamanna á 
hverjum tíma þótt leiðarljós þeirra sé ætíð 
listræn sýn og persónubundin túlkun. 
Sýningin er þematísk samsýning með 
verkum íslenskra listamanna frá upphafi 20. 

aldar og til samtímans. Sýningin er tvískipt, 
sögulegur hluti hennar á Kjarvalsstöðum en 
verk eftir listamenn 21. aldarinnar eru sýnd í 
Hafnarhúsi.
Kjarvalsstaðir, Listasafn Reykjavíkur
Flókagata 24, 105 Reykjavík

20:00 - 20:30
Spunamaraþon Improv Ísland
Á Menningarnótt mun Improv Ísland 
halda sitt árlega spunamaraþon 
íÞjóðleikhúskjallaranum. Improv Ísland sýnir 
spunasýningar sem búnar eru til á staðnum. 
Ekkert er ákveðið fyrirfram, allt getur gerst 
og er hver sýning æfingaferli, frumsýning og 
lokasýning. Frá milli klukkan 17:00 –22:00 
munu spunaleikarar spinna ólík spunaform 
eins og Haraldinn, söngleiki, mónósenur 
og Martröð leikarans. Þetta verður fimmta 
árið í röð sem hópurinn stendur fyrir 
viðburðinnum og er eins og alltaf ókeypis 
inn, en á hálftíma fresti verður hleypt inn og 
út úr salnum.
Þjóðleikhúskjallarinn
Hverfisgata 19, 101 Reykjavík

20:00 - 20:40
Leiðsögn um sýninguna 
Einskismannsland: Ríkir þar fegurðin ein?
Víðernin leika hlutverk í sjálfsmynd og 
ímyndarsköpun landsmanna, þau eru 
mönnum rannsóknarefni og tilraunastöð, 
áskorun og afþreying, andleg og líkamleg 
heilsulind sem og ótæmandi brunnur 
ímyndunaraflsins. Verkin á sýningunni 
endurspegla þessar ólíku hugmyndir eins 
og þær birtast í meðförum listamanna á 
hverjum tíma þótt leiðarljós þeirra sé ætíð 
listræn sýn og persónubundin túlkun. 
Sýningin er þematísk samsýning með 
verkum íslenskra listamanna frá upphafi 20. 
aldar og til samtímans. Sýningin er tvískipt, 
sögulegur hluti hennar á Kjarvalsstöðum en 
verk eftir listamenn 21. aldarinnar eru sýnd í 
Hafnarhúsi.
Hafnarhús, Listasafn Reykjavíkur
Tryggvagata 17, 101 Reykjavík

20:00 - 21:00
Kvöldtónar í Dómkirkjunni
Álfheiður Erla Guðmundsdóttir sópran og 
Eva Þyri Hilmarsdóttir píanóleikari flytja að 
nýju skemmtileg sönglög og óperuaríur á 
tónleikum á Menningarnótt, laugardaginn 
18. ágúst í Dómkirkjunni í Reykjavík kl. 
20:00. Að auki mun baritónsöngvarinn 
Ágúst Ólafsson koma fram á tónleikunum. 
Álfheiður Erla og Eva Þyri hafa tekið þátt í 
dagskrá Menningarnætur síðastliðin þrjú ár. 
Vorið 2018 fluttu þær norræn vorlög á Tíbrár 
tónleikum í Salnum og í Hofi á Akureyri. 
Verið hjartanlega velkomin á kvöldtóna í 
Dómkirkjunni! Aðgangur er ókeypis.
Dómkirkjan í Reykjavík
Kirkjustræti 16, 101 Reykjavík

20:00 - 21:00
Mókrókar - tónleikar
Hin nýbakaða hljómsveit Mókrókar sem 
keppti til verðlauna á Músíktilraunum í vor 
treður upp á Ljósmyndasafni Reykjavíkur 
á Menningarnótt kl. 20.00. Hljómsveitin 
samanstendur af fjórum fræknum 
hljóðfæraleikurum. Það eru þeir Benjamín 
Gísli Einarsson píanisti, Tumi Torfason 
trompetleikari, Þorkell Ragnar Grétarsson 
gítarleikari og Þórir Hólm Jónsson 
trommuleikari. Þeir eiga ólíkan músíkalskan 
bakgrunn, allt frá klassík til þungarokks, 
en leggja þeir allir stund á djassnám við 
Tónlistarskóla FÍH. Ókeypis aðgangur og 
allir velkomnir
Ljósmyndasafn Reykjavíkur
Tryggvagata 15, 6. hæð 101 Reykjavík
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20:00 - 22:00
Svikaskáld á Menningarnótt
Á menningarnótt munu Svikaskáld lesa 
upp úr verkum sínum í Gröndalshúsi í 
Fischersundi í samstarfi við Reykjavík 
Bókmenntaborg UNESCO. Upplesturinn 
hefst stundvíslega klukkan 20. Á eftir 
Svikaskáldum stíga skáld Blekfjelagsins á 
svið. Svikaskáld eru: Ragnheiður Harpa 
Leifsdóttir, Sunna Dís Másdóttir, Melkorka 
Ólafsdóttir, Þórdís Helgadóttir, Þóra 
Hjörleifsdóttir og Fríða Ísberg. Hlökkum til 
að sjá ykkur.
Gröndalshús
Fischersund 3, 101 Reykjavík

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 
flugeldasýningu. Stanslaus gleði allan daginn 
og langt fram á kvöld í Petersen svítunni!
Petersen svítan
Ingólfsstræti 2a, 101 Reykjavík

20:00 - 23:00
Reykjavík GPS
Tónverkið Reykjavík GPS er eftir bræðurna 
Úlf og Halldór Eldjárn. Það er óður til 
miðborgarinnar í Reykjavík í fortíð, nútíð 
og framtíð. Tónlistin er tengd við ákveðin 
GPS-hnit í miðbænum þannig að þú heyrir 
hana breytast á rölti þínu um bæinn. Hver og 
einn velur sér þannig leið í gegnum verkið og 
upplifir það og borgina á sinn hátt. Tónverkið 
er eins og falið landslag, ósýnileg borg í 
borginni, sem bíður þess að vera könnuð.Til 
að njóta tónverksins þarf því að hafa nýlegan 
snjallsíma, heyrnartól og skó. Verkið er opið 
og öllum aðgengilegt á slóðinni rvkgps.
com Tónlist: Úlfur Eldjárn Forritun: Halldór 
Eldjárn
Miðbær Reykjavíkur
Fríkirkjuvegur 1, 101 Reykjavík

20:00 - 23:00
Tónaflóð á Menningarnótt
Árlegir stórtónleikar Rásar 2, Tónaflóð 
á Menningarnótt fara fram í 21. sinn við 
Arnarhól. Dagskrá Tónaflóðs árið 2018: 20:00: 
RÚV NÚLL dagskrá: Birnir og Flóni, Herra 
Hnetusmjör og Huginn, Bríet, GDRN, Jói P 
og Króli, 20:45: Prins Póló. 21:30: Írafár 22:15 
Todmobile.
Arnarhóll, 101 Reykjavík

20:30 - 21:00
Þetta er lífið ...og om lidt er kaffen klar
Í tlefni 100 ára fullveldis Íslands mun 
Charlotte Bøving koma fram í Myndasal 
þar sem eru tvær ljósmyndasýningar sem 
tengjast Danmörku með einum eða öðrum 
hætti.Charlotte fjallar um hið margslungna 

lífshlaup af hjartans einlægni. Hún segir 
frá á íslensku á milli þess sem hún syngur, 
á dönsku. Höfundur: Charlotte Bøving 
Undirleikur: Pálmi Sigurhjartarson
Þjóðminjasafn Íslands
Suðurgata 41, 101 Reykjavík

20:30 - 21:00
Spunamaraþon Improv Ísland
Á Menningarnótt mun Improv Ísland 
halda sitt árlega spunamaraþon 
íÞjóðleikhúskjallaranum. Improv Ísland sýnir 
spunasýningar sem búnar eru til á staðnum. 
Ekkert er ákveðið fyrirfram, allt getur gerst 
og er hver sýning æfingaferli, frumsýning og 
lokasýning. Frá milli klukkan 17:00 –22:00 
munu spunaleikarar spinna ólík spunaform 
eins og Haraldinn, söngleiki, mónósenur 
og Martröð leikarans. Þetta verður fimmta 
árið í röð sem hópurinn stendur fyrir 
viðburðinnum og er eins og alltaf ókeypis 
inn, en á hálftíma fresti verður hleypt inn og 
út úr salnum.
Þjóðleikhúskjallarinn
Hverfisgata 19, 101 Reykjavík

21:00 - 21:30
Spunamaraþon Improv Ísland
Á Menningarnótt mun Improv Ísland 
halda sitt árlega spunamaraþon 
íÞjóðleikhúskjallaranum. Improv Ísland sýnir 
spunasýningar sem búnar eru til á staðnum. 
Ekkert er ákveðið fyrirfram, allt getur gerst 
og er hver sýning æfingaferli, frumsýning og 
lokasýning. Frá milli klukkan 17:00 –22:00 
munu spunaleikarar spinna ólík spunaform 
eins og Haraldinn, söngleiki, mónósenur 
og Martröð leikarans. Þetta verður fimmta 
árið í röð sem hópurinn stendur fyrir 
viðburðinnum og er eins og alltaf ókeypis 
inn, en á hálftíma fresti verður hleypt inn og 
út úr salnum.
Þjóðleikhúskjallarinn
Hverfisgata 19, 101 Reykjavík

21:00 - 21:40
Bakpokaferðalag fyrir fjölskyldur um 
sýninguna Einskismannsland
Spennandi leiðangur fyrir fjölskyldur um 
Einskismannsland. Safnakennarar leiða gesti 
í spennandi leiðangur um sýninguna þar sem 
þátttakendur fá að láni sérstakan bakpoka 
með leiðalýsingu, áttavita, vísbendinum og 
þrautum sem tengjast sýningunni.
Hafnarhús, Listasafn Reykjavíkur
Tryggvagata 17, 101 Reykjavík

21:00 - 22:00
Vor og sumar - Bach og Vivaldi. Barokk 
tónleikar með 12 manna strengjasveit.
Tónleikar með Strengjasveitinni Spiccato. 
Barokk tónleikar með 12 manna strengjasveit. 
Efnisskrá: Brandenburg konsert nr.6 
J.S.Bach Brandenburg Konsert nr.3 J:S.
Bach Vor A.Vivaldi Sumar A.Vivaldi 
Fiðluleikarar skiptast á að spila einleikskafla 
úr Árstíðunum. Strengjasveit Spiccato: fiðla 
Ágústa María Jónsdóttir Hlíf Sigurjónsdóttir 
Kristján Matthíasson María Weiss Martin 
Frewer Sigrún Harðardóttir Sigrún Kristbjörg 
Jónsdóttir Sigurlaug Eðvaldsdóttir víóla 
Eyjólfur Bjarni Alfreðsson Sarah Buckley 
selló Þórdís Gerður Jónsdóttir Ólöf Sesselja 
Óskarsdóttir bassi Páll Hannesson
Kjarvalsstaðir, Listasafn Reykjavíkur
Flókagata 24, 105 Reykjavík

21:00 - 22:00
Tímalausir textar, vísur og vangaveltur
Tímalausir textar, vísur og vangaveltur 
er yfirskrift tónleika í Fríkirkjunni 
á Menningarnótt kl. 21.00.Guðrún 

Gunnarsdóttir söngkona, Gunnar 
Gunnarsson píanóleikari og Þorgímur 
Jónsson bassaleikari flytja lög sem snerta 
hjartans strengi en í bland við þekktari lög 
munu tónleikagestir heyra nokkur ný lög af 
væntanlegri plötu Guðrúnar sem kemur út í 
haust á vegum Dimmu útgáfu.
Fríkirkjan í Reykjavík
Fríkirkjuvegur 5, 101 Reykjavík

21:00 - 22:00
Regnbogaþráðurinn – vegvísir um 
grunnsýningu Þjóðminjasafns Íslands
Í tilefni af 40 ára afmæli Samtakanna ’78 
verður næsta vetur boðið upp á hinsegin 
vegvísi um grunnsýningu Þjóðminjasafns 
Íslands, Þjóð verður til - menning og 
samfélag í 1200 ár. Á Menninarnótt dögum 
verður verkefnið kynnt og fulltrúar þess 
leiða gesti í gegnum sýninguna.Markmiðið 
með Regnbogaþræðinum er að miðla 
upplýsingum um hinsegin líf og tilveru í 
Íslandssögunni, sýna hvernig hugmyndir 
um kyn og kynhneigð taka á sig ýmsar 
myndir á ólíkum tímum og ekki síst að spyrja 
spurninga, skoða hið ósagða og hvetja gesti 
til gagnrýninnar hugsunar. Að verkefninu 
standa Samtökin ’78 og Þjóðminjasafn 
Íslands. Leiðsögnin fer fram á íslensku kl. 17 
og kl. 21. Verið öll velkomin
Þjóðminjasafn Íslands
Suðurgata 41, 101 Reykjavík

21:30 - 22:00
Spunamaraþon Improv Ísland
Á Menningarnótt mun Improv Ísland 
halda sitt árlega spunamaraþon 
íÞjóðleikhúskjallaranum. Improv Ísland sýnir 
spunasýningar sem búnar eru til á staðnum. 
Ekkert er ákveðið fyrirfram, allt getur gerst 
og er hver sýning æfingaferli, frumsýning og 
lokasýning. Frá milli klukkan 17:00 –22:00 
munu spunaleikarar spinna ólík spunaform 
eins og Haraldinn, söngleiki, mónósenur 
og Martröð leikarans. Þetta verður fimmta 
árið í röð sem hópurinn stendur fyrir 
viðburðinnum og er eins og alltaf ókeypis 
inn, en á hálftíma fresti verður hleypt inn og 
út úr salnum.
Þjóðleikhúskjallarinn
Hverfisgata 19, 101 Reykjavík

21:30 - 22:30
What Are People For?
WHAT ARE PEOPLE FOR? is a musical 
collaborative project between musician and 
producer Manuela Rzytki and artist Anna 
McCarthy. The title stems from a publication 
and exhibition by McCarthy and lays the 
foundation for the content and lyrics of 
the project. Rooted deeply in the methods 
of hip-hop, the music is based on a loop 
principle, with live synthesizer played by 
Rzytki; firing off of pre-produced samples 
and live improvised vocals by both McCarthy 
and Rzytki. McCarthy's visuals narrate the 
show, infusing synaesthetic manipulation in 
support of the humorous, aggressive, sexy 
and loving nursery rhyme lyrics that confront 
the audience with the age-old question 
WHAT ARE PEOPLE FOR? from "mystery 
meat" to "people-killing pizza machines".
Nýlistasafnið
Grandagarður 20, 101 Reykjavík

22:00 - 22:40
Helgistund KSS
Kristileg skólasamtök eru fyrir unglinga 15-
20 ára, en opna nú dyr sínar á Menningarnótt 
fyrir fyrir gestum og gangandi á hvaða aldri 

sem er.Pétur Ragnhildarson guðfræðinemi 
flytur stutta hugvekju. Önnur dagskrá er í 
höndum ungmenna úr KSS. Mikil tónlist 
og almennur söngur. Samtökin hafa verið 
starfandi í yfir 70 ár. Þeim er stjórnað af 
unglingunum sjálfum en eru nátengd KFUM 
og KFUK.
Dómkirkjan
Kirkjustræti, 101 Reykjavík

22:00 - 22:40
Leiðsögn um sýninguna 
Einskismannsland: Ríkir þar fegurðin ein?
Víðernin leika hlutverk í sjálfsmynd og 
ímyndarsköpun landsmanna, þau eru 
mönnum rannsóknarefni og tilraunastöð, 
áskorun og afþreying, andleg og líkamleg 
heilsulind sem og ótæmandi brunnur 
ímyndunaraflsins. Verkin á sýningunni 
endurspegla þessar ólíku hugmyndir eins 
og þær birtast í meðförum listamanna á 
hverjum tíma þótt leiðarljós þeirra sé ætíð 
listræn sýn og persónubundin túlkun. 
Sýningin er þematísk samsýning með 
verkum íslenskra listamanna frá upphafi 20. 
aldar og til samtímans. Sýningin er tvískipt, 
sögulegur hluti hennar á Kjarvalsstöðum en 
verk eftir listamenn 21. aldarinnar eru sýnd í 
Hafnarhúsi.
Hafnarhús, Listasafn Reykjavíkur
Tryggvagata 17, 101 Reykjavík

22:00 - 22:50
Blekborgin
Meistaranemar í ritlist telja inn í nóttina 
og bjóða gestum og gangandi í sex stuttar 
borgarferðir á 50 mínútum á Menningarnótt. 
Lagt verður upp frá Gröndalshúsi og ferðast 
á vængjum orðanna um raunverulegar 
og ímyndaðar útgáfur af Reykjavík. Að 
Blekborginni stendur Blekfjelagið, félag 
meistaranema í ritlist í samstarfi við 
Reykjavík, bókmenntaborg UNESCO. 
Viðburðurinn fer fram í Gröndalshúsi, húsi 
skáldsins Benedikts Gröndal, í Fischersundi 
og eru öll velkomin meðan húsrúm leyfir.
Gröndalshús í Fischersundi
Fischersund ,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

23:00 - 23:10
Flugeldasýning Menningarnætur 2018
Flugeldasýning Menningarnætur verður 
strax eftir Tónaflóð Rásar 2.Sýningin sést frá 
Arnarhóli og munu flugeldasérfræðingar 
björgunarsveitanna sjá um að hún verði 
stórkostleg í ár eins og áður. Stefnt er að 
sýningin hefjist um kl 23.00 og lýkur kl 23.10.
Arnarhóll, 101 Reykjavík

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TrausT og ábyrg þjónusTa

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

 Fyrir Eftir
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Paratabs 500 mg filmuhúðaðar töflur, innihalda parasetamól sem tilheyrir flokki ly�a sem kallast verkjalyf. Paratabs er notað gegn vægum til

miðlungi miklum verkjum og til að lækka hita. Töfluna skal gleypa með glasi af vatni. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins.

Leitið til læknis eða ly�afræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serly�askra.is


