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Tapasbarinn hefur verið eitt 
vinsælasta veitingahús lands 
ins frá opnun staðarins árið 
2000 og er aðalsmerki staðarins 
ekki aðeins gómsætar veitingar 
heldur einnig lifandi og 
skemmtileg 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 eitthvað sem allir verða 
að smakka, að ógleymdum 
gómsætu hvítlauksbökuðu 
humarhölunum sem hafa verið 
einn vin¬ sælasti réttur staðarins 
frá opnun.

Gallerí salurinn á Tapas
barnum hentar frábærlega fyrir 
hópa, stóra sem smáa og býður 

Tapasbarinn – sjóðheitur í 19 ár 
staðurinn upp á fjölbreytt úrval 
hópmatseðla. 

Það er alveg tilvalið að kíkja á 
Tapasbarinn 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 
Menningarnótt!
Tapasbarinn opnar fyrr á 
Menningarnótt, kl.15:00,  og 
býður upp á  sjóðheitt grill fyrir 
utan staðinn eins og síðustu ár.

Einnig mun hljómsveitin 
Azúcar, með söng konuna 
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 bæjarröltinu og fá suðræna 
stemningu í kroppinn.

„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

Menningarnótt 2019 verður haldin 
24. ágúst næstkomandi. Það verður 
mikið um dýrðir að venju, leikarar, 
dansarar og fjöllistafólk verða með 
uppákomur og íbúar bjóða víða uppá 
dagskrá í húsagörðum og sundum. 
Landsbankinn hefur verið máttarstólpi 
Menningarnætur frá upphafi.

Setning Menningarnætur í ár fer 
fram á Hagatorgi.  Á Menningarnótt 
umbreytist Hagatorg í Danstorg 
með stuttum danssýningum og 
dansnámskeiði fyrir alla fjölskylduna. 
Umsjón viðburðarins er í höndum 
Dansverkstæðisins og Dansgarðsins.

Í miðborginni verður boðið uppá 
þrenna stórtónleika, Tónleika Rásar 
2 á Arnarhóli, Garðpartý Bylgjunnar 
í Hljómskálagarðinum og Hip hop 
tónleikar á Miðbakkanum. 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. 1318. 
Flugeldasýningin verður á sínum stað á 
Austurbakka kl. 23. 

Á Menningarnótt er sérstök 
áhersla lögð á að fjölskyldan njóti 
samveru, komi saman í bæinn og fari 
heim saman. Hægt er að nálgast alla 
viðburði á Menningarnótt á 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 árs
ins. Gestir Menningarnætur eru 

Menningarnótt 2019

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. 7.301.00. 
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. 823 
á Menningarnótt, s.4111111.

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 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 
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.  

Strætóskutla Menningarnótt 2019. Blá leið fer úr bænum. Appelsínugul leið fer í bæinn. Akstur hefst kl. 07.30 til kl. 01.00

Útgefandi: Fjölmiðla og hugmyndahúsið ehf. 
Ritstjóri: Eiríkur Einarsson 
Umbrot: Grafíker ehf.   
Prentun: Landsprent  
Sími: 699 77 64   
Auglýsingar: midborgin@gmail.com
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Besta leiðin í gleðina er með Strætó. Við hvetjum þá sem koma 
á bíl til að leggja í grennd við Borgartún eða Laugardalshöll 
og taka þaðan Strætóskutlur til og frá miðbænum.

Athugið nýjan brottfararstað eftir flugeldasýningu. Farið er 
frá gatnamótum Sæbrautar og Katrínartúns. Upplýsingar 
um breytingar á akstri í miðbænum má kynna sér á straeto.is

Í STRÆTÓ
á Menningarnótt

FRÍTT
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

Scarpa gönguskór hafa verið vinsælir hjá 
íslendingum í áratugi

Fjallakofinn er með mikið úrval af Marmot útivistarfatnaði Sumir nýta haustið til að fara í tjaldútilegur

Fjallakofinn allt árið
Síðsumar og náttúran er að breyta um 
svip, vissulega fækkar þá eitthvað 
þeim sem fara í tjaldútilegur, en með 
réttum útbúnaði eru flestum allir vegir 
færir langt inn á haustið – öflugri tjöld, 
betur einangrandi dýnur og hlýrri 
svefnpokar – en þó alltaf í sátt við 
náttúruna!

Og haustið er svo sannarlega 
skemmtilegur tími til hverskonar 
útivistar og útiveru; fara í léttar 
gönguferðir, fjallgöngur, utanvegahlaup, 
hjólreiðar og svo eru auðvitað göngur 
og réttir í sveitum landsins á næsta 
leiti. Í Fjallakofanum er leitast við að 
uppfylla þarfir fólks sem stundar útivist 
á öllum árstíðum, en þegar fer að kólna 
er enn mikilvægara að vera með rétta 
búnaðinn hvort sem það eru sokkarnir, 
ullarnærfötin, góðar buxur og jakkar, 
eða annar hlífðarfatnaður, því réttur 
búnaður getur skipt sköpum um það 
hversu ánægjuleg útivistin verður. Í 
Fjallakofanum er starfsfólk með mikla 
þekkingu á útivist og þeim útivistarfötum 
og búnaði sem seld er í verslununum.

Fjallakofinn er 15 ára á þessu ári og 
hefur frá upphafi selt hágæða vörur 
frá virtum framleiðendum eins og t.d. 
fatnað o.fl. frá Marmot, Arc'teryx og 
Patagonia, Gregory bakpoka, Helsport 
og Vaude tjöld, að ógleymdum Scarpa 
göngu og útivistarskónum sem hafa 
notið vinsælda hjá Íslendingum og tekið 
með þeim ófá örugg sporin undanfarna 
áratugi. Nýlega bætti Fjallakofinn 
Raidlight utan vega hlaupa skóm, hlaupa 
fatnaði og öðrum hlaupavörum í 
vöruúrval sitt og hefur þeim vörum verið 
tekið opnum örmum af hlaupurum. 

Fjallakofinn selur einnig reiðhjól frá 
Spænska hjólaframleiðandanum BH, 
og hin Kanadísku Rocky Mountain 
fjallahjól. Úrvalið af hjólum er fjölbreytt 
og sérstaklega hafa fjallahjólin sem 
og rafmagnshjólin vakið lukku hjá 
viðskiptavinunum.

Fjallakofinn er ein þekktasta skíða
vöruverslun landsins og selur m.a. 
Völkl skíði. Nú er svo komið að það er 
eftirspurn eftir skíðum allt árið því með 
tilkomu fjallaskíðanna útvíkkuðu mjög 
mögleikar skíðafólksins sem nú arkar 
með „skinn“ undir skíðunum upp um 

jökla og fannir, óháð árstímum og hvar 
sem slíkt er að finna, og rennir sér svo 
niður aftur!

Starfsfólk Fjallakofans fagnar haust
inu og hvetur fólk til þess að njóta útivistar 
og nátturunnar allt árið um kring – ávallt 
vel búið og í takt við aðstæður.
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Kínverskt máltæki segir að fái 
maður ekki uppfyllt draum sinn 

um að ganga á tunglinu þá fari hann 
til Íslands. Eyjan út við ysta haf er 
greipt í vitund Kínverja sem fagna 
á árinu 70 ára afmæli kínversku 
byltingarinnar árið 1949. Lengst af 
undir stjórn kommúnista hefur landið 
verið lokað umheiminum en á nýrri 
öld er breyting á. Aldamótaárið voru 
ferðalög Kínverja til útlanda um 10 
milljónir en 150 milljónir árið 2018. 
Kínverskir ferðamenn eyddu tæplega 
300 milljörðum dollara í fyrra, helmingi 
meira en Bandaríkjamenn. Millistéttin 
telur nú um 400 milljónir manns og 
spár gera ráð fyrir að 2030 eyði þeir 400 
milljörðum dollara. Í Kína eru allar 
tölur risavaxnar. 

Af Árna frá Geitastekk og ævarandi 
kínversku sumri
Árni Magnússon (17261810) frá Geita
stekk í Dölum kom fyrstur Íslendinga 
til Kína árið 1760. "Í Kína er enginn 
vetur, heldur er þar ævarandi sumar. 
Dagurinn er 12 tímar, nóttin líka so. 
Þegar einn ávöxtur er fullvaxinn, fellur 
hann af trénu, og strax sér maður að 
nýr aftur mun koma ... Ég sá og þeirra 
postulínssmiðju. Hún var sem hár turn 
með mörgum vel byggðum húsum, 
hvar þeir brenndu þeirra postulín ... 
tekoppar ferðugir, meistaralega gjörðir," 
skrifaði sá stórmerki Íslendingur, Árni 
frá Geitastekk sem gerði svo víðreist 
að vera matrón og sagnaritari á dönsku 
kaupskipi og sigla fyrir Góðravonarhöfða 
til Kína með viðkomu í danska virkinu 
Trankebar á Indlandi. Þá hafði Árni 
„uppsikt með fallstykkin“ fyrir Katrínu 
miklu keisaraynju Rússlands í stríðinu 
við Tyrki á Miðjarðahafi. Árni kvaðst 
fremur vilja „þéna Rússum í tíu ár en 
þeim dönsku í fimm daga...“ en það er 
önnur saga.

Af fríverslun, loftferðum og 
kínverskum siðum
Í gildi er loftferðasamningur milli 
Íslands og Kína sem undir ritaður 
var 2003 sem gerir ráð fyrir flugi til 
þriggja borga í Kína og áratug síðar 
var gerður fríverslunarsamningur 
þjóðanna. Ísland er eina þjóð Evrópu 
með fríverslunarsamning við vini 
okkar í austri sem er gulls í gildi 
fyrir sjávarútveginn en mest höfum 
við selt karfa og grálúðu til Kína. 
Jarðhitaverkefni Kínverja eru risa
risavaxin og þar leikur íslenska firmað 
Arctic Green Energy lykilhlutverk. Svo 
er auðvitað Norðurleiðin yfir Íshafið að 
opnast og stórbrotin áform í Finnafirði 
um umskipunarhöfn fyrir skip frá Asíu 
til Evrópu og jafnvel Ameríku. Þá eru 
Kínverjar að smíða tvö skip fyrir Eimskip 
og þau eru stærri en við eigum að venjast 
af kaupskipum okkar.

Ísland er að sönnu á kínversku 
korti líkt og Kína er á íslensku korti 
og morgunljóst að kínverskum ferða
mönnum til landsins mun fjölga eftir því 
sem samgöngur austur verða tíðari. Á 
sama tíma og erlendum ferðamönnum 

til Íslands fækkaði um 16% í kjölfar 
gjaldþrots WOW þá fjölgaði kínverskum 
ferðamönnum til landsins um 14% 
fyrstu sjö mánuði ársins 2019. Helsinki 
hefur verið sem stökkbretti kínverskra 
ferðamanna til Íslands. Liðlega hálf 
milljón Kínverja flaug með Finnair til 
Helsinki árið 2018. Kínverska flugfélagið 
Tianjin Airlines hefur boðað 35 vikuleg 
flug milli Wuhan og Helsinki og hefur sótt 
um afgreiðslutíma á Keflavíkurflugvelli í 
vetur fyrir þrjú flug í viku milli Íslands 
og Kína með millilendingu í Helsinki. 
Wuhan er 11 milljón manna borg í mið
Kína. Árið 2010 komu fimm þúsund 
kínverskir ferðamenn til Íslands og í 
fyrra 90 þúsund og í ár stefnir í á annað 
hundrað þúsund kínverska ferðamenn til 
landsins. Fjölda kínverskra ferðamanna 
til Íslands virðast fá takmörk sett. 

Það kemur sér vel að skilja kínverska 
siði og kunnara en frá þurfi að segja að 
kínverjar eru drengir góðir, hæverskir og 
kurteisir; keqi en þeim hættir til að sárna. 
Aldrei segja við þá: ég verð í sambandi 
nema þú meinir það því þeir móðgast ef 
þú stendur ekki við orð þín. Segðu frekar: 
því miður, það er ekkert sem ég get gert, 
ef það er svo. Þá er Kínverjum annt um að 
„missa ekki andlit“. Adrei benda kínverja 
á mistök sín því það upplifir hann sem 
niðurlægingu og verður afar afar þungur 
á brún. Einfaldur hlutur líkt og að skipa 

Kínverja að spenna bílbelti eða sætisól 
særir og móðgar. Alls ekki skipa, sýndu 
frekar mynd af manneskju í bílbelti.

Hvorki Google né Facebook heldur 
Baidu og Weibo
Siðir Kínverja eru ólíkir okkar, veröld 
þeirra önnur og þeir hafa afar rúm 
fjárráð. Samskiptamiðlar þeirra eru 
aðrir en okkar. Þeir eru ekki á Google, 
Facebook, Youtube eða Amazon, 
heldur Baidu, Weibo, Taobao (Alibaba), 
WeChat og YouKu. Viðskiptasiðir 
kínverskra ferðamanna eru ólíkir 
okkar, afar ólíkir og þeir eyða meiru fé 
en við. Þeir nota ekki Visa, MasterCard 
eða American Express, heldur AliPay 
og WeChat.

Hinir vestrænu samskiptamiðlar fyrirfinnast 
ekki í Kína

Alipay og WeChat Pay eru ekki 
aðeins farvegur greiðslna um farsíma 
heldur súperapp fyrir bankaþjónustu, 
ferðalög, eviðskipti, samfélagsmiðla; 
hvers kyns viðskipti og bókanir 
veitingahúsa, bíómiða, heilsu, vöru, 
matvæla og svo framvegis og svo 
framvegis.

Notkun á AliPay og WeChat er mun 
umfangsmeiri en okkar á Visa og Eurocard 

AliPay er með tröllvaxinn hóp 
viðskiptavina eða 900 milljónir talsins 
og með GPS tengingu, býður sínu 
fólki snarpan prófíl fyrirtækja í gegn 
um QRkóða. Þannig fá kínverskir 
ferðamenn yfirlit um vöru og þjónustu, 
leiðbeiningar og yfirleitt allt sem 
kemur kúnnanum til góða, líkt og sjá 
má af þessum skjáskotum Leifsstöðvar, 
Bláa lónsins, Airport Fashion sem nýta 
sér þjónustu ePassi. 

Af ePassi og QRkóðum
Þá erum við komin að ePassi sem 
er nokkurs konar Valitor Visa og 
Borgun Eurocard. ePassi er stærsta 
farsíma greiðsluþjónusta fyrirtæki á 
Norðurlöndum tengd yfir 30 þúsund 
fyrirtækjum. ePassi sérhæfir sig í 
markaðssetningu fyrir kínverska ferða
menn í samstarfi við Alipay og WeChat 
fyrir kinverska farsímagreiðslur og 
Nordic Business House í Stokkhólmi 
um markaðslausnir á kínverska
samfélagsmiðlun. Meðal fyrirtækja 
sem nýta sér þjónustu hér á landi eru 
Isavia, Fríhöfnin, Olís, Bláa lónið, 66° 
Norður, Icewear, bílaleigur, hótel og 
veitingastaðir. Finnska fjármálaeftirlitið 
veitir ePassi starfsleyfi sem nær Ísland 
og raunar Evrópusambandið. Hins vegar 
hefur ePassi ekki enn haslað sér völl á 
stóra sviðinu en auk Norðurlanda 
þjónar ePassi Póllandi Spáni og 
Slóveníu.

Þegar kemur að kínverskum 
tölum þá er allt stórt fyrir 
okkur Íslendingum þó enn séu 
árdagar ferðalaga kínverskra 
ferðamanna en AliPay „nam 
land“ í Evrópu árið fyrir fáum 
árum og starfar í 65 löndum. 
Velta ePassi á Norðurlöndum 
er €90 milljónir samanborið 
við  €15M Borgunar og 
€138M Valitors. 

Icelandic Times með 
QRkvóta í áratug
Til þess að opna þessa 
kínversku veröld við
skipta ePassi eru QR
kvóða lykilatriði. Tímaritið 
Icelandic Times birtir QRkóða með 
öllum sínum grein um og hefur gert 
í áratug. Þess vegna er komið á náið 
samstarf við ePassi. Icelandic Times 
kemur út á ensku, þýsku, frönsku og 
kínversku. Kínversku útgáfunnni er 
dreift um allt land sem og öllum útgáfum 
Icelandic Times. Blaðið er aðgengilegt 
á gististöðum og er í dreifingu á helstu 
feðamannastöðum, hótelum sem 
og verslunum fyrir ferðamenn. Það 
eru farnir átta hringi krigum landið 
þannig að Icelandic Times fær mjög 
góða dreifingu á landsbyggðinni. 
Það er til marks um áhuga Kínverja á 
tímaritinu að sendiherrann Jin Zhijian 

Ef þú kemst ekki til tunglsins
þá farðu til Íslands
QR-kóðar gera Icelandic Times í samstarfi við hið kínverska 
ePassi að íslenskri gátt til Kína og kínverskri gátt á Íslandi

heimsótti ritstjórn Icelandic Times í júní 
síðastliðnum til þess að ræða samtarf við 
Einar Þorsteinsson útgefanda. 

„Það var afar ánægjuleg heimsókn 
og árangursrík,“ segir Einar í samtali við 
Miðbæjarpóstinn. „Kínverjar eru sérlega 
viðkunnanlegt og kurteist fólk. Kínverska 
útgáfan hefur eflst gríðarlega þessi ár og 
stórfengleg tækifæri bjóð ast til þess að 
auka viðskipti þjóð anna sem þegar eru 
umfangsmikil. Jarð hitaverkefnið í Kína 
er sem litrík rós í hnappagati íslenskra 
viðskipta, verkfræði og vísindamanna. 
Með frí verslunar samningnum hafa 
opnast tækifæri í sjávarútvegi sem 
öflugustu fyrirtæki okkar eru þegar 
að nýta sér. Og svo auðvitað eru þessi 
stórbrotni vöxtur í ferðum Kínverja til 
landsins.“ 

Einar Þorsteinsson leggur áherslu 
á gildi QRkóðanna vegna sérstöðu 

kínverskra viðskiptahátta. 
„Kóð arnir opna Ísland  
fyrir kínverskum ferða

mönn um og Kína fyrir 
íslenskum viðskiptum 

svo best verður lýst 
sem stöngin inn, líkt 

og sagt er á íþróttamáli. 
Tímarit okkar hafa birt 

QRkóða frá upphafi og 
við höfum haldið okkur 

við það, sumpart svolítið af 
þrjósku en það hefur reynst 

farsæl ákvörðun. Tengslin við 
Kína bara styrkjast, styrkjast 

og styrkjast og QRkóðarnir 
nánast kínverskt vegabréf hvort 

sem er í viðskiptum hér á landi 
eða Austurlöndum fjær. Þannig er 

Icelandic Times lykilgátt viðskipta 
til Kína.“

Svona birtast íslensk fyrirtæki kínverskum augum

 ePassi er Borgun og Valitor kínverja Daniella Neben og Einar Þorsteinsson

Daniella Neben og Einar Þorsteinsson

A Chinese tourist uses mobile payment services to buy food at an eatery in Finland

Einar Þorsteinsson til hægri með sendiherra 
Kína á Íslandi, Jin Zhijian, Anna Bjarnadóttir, 
sölustjóra og Gunnari Þorsteinssyni. 

Útbreiðsla ePassi sem eldur í sinu
Markaðsstjóri ePassi á Íslandi er Danielle 
Neben, kanadísk að uppruna. Hún hefur 
verið gift Íslending í aldarfjórðung, 
útskrifuð frá McGill Univerity í Montreal 
í Kanada. Hún er ráðgjafi sem hefur 
sérhæft sig í kínverskri markaðsetningu 
og á að baki víðtæka bankareynslu 
í aldarfjórðung í 8 löndum, þar á 
meðal stærsta banka veraldar, HBSC í 
Taiwan og Singapore. Danielle hefur 
átt sæti í stjórn Landsbankans og verið 
varaformaður stjórnar HB Granda 
og Félag Kvenna í Atvinnulifinu 
talar ensku, frönsku, íslensku, þýsku, 
portugulsku og með grunn í mandarín. 

„ePassi hefur farið sem eldur í sinu 
og er þrátt fyrir stutta norræna sögu 
rekið með hagnaði. Nú er verið að 
undirbúa útrás ePassi í Danmörku. 
Kínverskir ferðamenn eyða fjórum 
sinnum meira með farsímagreiðslur 
frekar en reiðufé eða kreditkort. Þeir 
nota QRkóða öllum stundum, ólíkt 
því sem tíðkast hér á Íslandi. Og ég get 
alveg lofað ykkur því að heimsóknum 
Kínverja hingað til lands mun fjölga 
í samræmi við framboð ferða. Ég tel 
aðeins tímaspursmál hvenær Icelandair 

hefur flug til Kína, líkt og Finnair hefur 
gert Helsinki að miðstöð með þessum 
líka árangri,“ segir Danielle. Hún segir 
samstarf við Icelandic Times forsendu 
til þess að ná til kínverskra ferðamanna 
og  lykilatriði í markaðsetningu ePassi 
á Íslandi sem og íslenskra fyrirtækja til 
Kína. 

Höfundur greinarinnar er 
Hallur Hallsson, blaðamaður

Mynd: Hallur Hallsson

Mynd: Hallur Hallsson
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08:40 - 14:40
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

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

13:00 - 13:30
Setning Menningarnætur
Setning Menningarnætur verður á Hagatorgi. 
Á Menningarnótt mun torgið breytast í 
danstorg í samvinnu við Dansverkstæðið. 
Boðið veðru upp á fjölbreytta dansviðburði 
á torginu yfir daginn. Dagur B. Eggertsson 
setur hátíðina kl 13.00.
Hagatorg 107 Reykjavík

13:00 - 13:30
Kvæðakonan góða hjá Bríeti
Kvæðakonan góða kveður rímur og 
lausavísur. Elstu vísurnar sem hópurinn 
flytur eru frá 17. öld og þær yngstu glænýjar. 
Í rímum er sögð saga og það gera lausavísur 
einnig. Rímnaskáldin gömlu sóttu efnivið 
sinn í Íslendingasögurnar, ýmsar aðrar 
þekktar sögur og ævintýri, en jafnhliða 
voru ortar lausavísur undir sömu háttum. 

24   miðborgarpósturinn

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

eiga sumarfrí og komnir úthvíldir og 
endurnærðir tilbaka.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Handprjónasambandið 
selur vörur úr íslenskri ull sem framleiddar eru á íslandi

Handprjónasambandið
selur vörur úr íslenskri ull sem framleiddar eru á íslandi
Nú er sumri farið að halla og flestir 
búnir að njóta þess að eiga sumarfrí 
og komnir úthvíldir og endurnærðir 
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.

Við Ingólfsstræti stendur hvít lítil 
kirkja. Þar hefur á undanförnum 

mánuðum verið starfrækt súpustofa á 
laugardagskvöldum fyrir alla sem vilja 
og þurfa á að halda. Súpan er ókeypis 
og fylgir henni nærandi félagsskapur. 
Á Menningarnótt verður Súpustofan 
opin eins og venjulega frá klukkan 
1820 og eru allir sem leið eiga um 
Ingólfsstrætið á þessum tíma hvattir til 
að koma og fá sér súpusmakk og kynna 
sér um leið starfssemina.

Í Súpustofuna hafa sótt einstaklingar 
úr ýmsum áttum svo sem erlendir 
verkamenn og einstæðingar sem 
um gangast ekki marga dags daglega en 
sækja í félagsskapinn í Ingólfsstrætinu. 
Að framtakinu stendur hópur sjálf
boða liða sem fengið hefur afnot af 
húsnæðinu, sem Aðventsöfnuðurinn 
í Reykjavík á. Súpustofan er í hliðarsal 
kirkjunnar en þar er vinaleg og góð 
aðstaða með aðgengi fyrir hjólastóla. 
Stefna Súpustofunnar er sú að allir 
séu velkomnir, óháð stétt, stöðu, 
fjárhag, trúarskoðunum, uppruna, 
stjórnmálaskoðunum eða ástandi hverju 
sinni. 

Smiður þessa sjálfboðna verkefnis 
er María Ericsdóttir. Hún segir 
hugmyndina hafa kviknað þegar 
hún hitti unga konu á förnum vegi á 
frostköldum nóvemberdegi á síðasta 
ári. Konan var í neyslu, og í slæmu 
ástandi, köld og í neyð. María liðsinnti 
henni og í framhaldinu fór hún að hugsa 
um að það hlyti að vera eitthvað sem 
hægt væri að gera fyrir fólk í þessum 
aðstæðum. Eitthvað sem við sem venju

legar manneskjur hljótum að geta 
gert til þess að hjálpa öðru fólki, líka 
bara ósköp venjulegu, sem lent hefur í 
erfiðum aðstæðum, í stað þess að láta 
nægja að vera einungis meðvituð um 
þau vandamál sem margir jaðarhópar 
samfélagsins glíma við og bíða eftir því 
að einhverjir aðrir, svo sem stofnanir eða 
yfirvöld, grípi inn í. 

María ákvað að bretta upp ermar 
og setja á fót Súpustofu sem starfrækt 
yrði einu sinni í viku. Hún lét orð 
berast um fyrirætlanir sínar og fyrr 
en varði hafði henni boriðst liðsafli frá 
bláókunnugu fólki á ýmsum aldri, úr 
mismunandi aðstæðum og úr öllum 
lögum þjóðfélagsins. Á innan við hálfum 
mánuði frá því að María hitti ungu 

konuna hafði henni tekist í samvinnu 
við þennan frábæra og kraftmikla hóp 
sjálfboðaliða að opna Súpustofuna.

María og hinir sjálfboðaliðarnir sem 
með henni starfa standa þó ekki alveg 
ein í verkefninu því ýmsir hafa lagt þessu 
góða málefni lið. Aðventkirkjan býður 
fram húsnæðið endurgjaldslaust auk 
þess sem nytjamarkaðurinn sem rekinn 
er í kjallara kirkjunnar stendur þétt við 
bakið á framtakinu þegar á þarf að halda. 
Þetta er svo sannarlega þakkarvert og 
sýnir hversu hjartahlýtt og opið fólkið 
í söfnuðinum er. Þau fyrirtæki sem 
leitað hefur verið til um hráefni hafa 
líka lagt rausnarlega af mörkum í formi 
hráefnis í súpur, og brauðmeti, svo sem 
Coocoo‘s Nest, Brauð & Co, Gæðafæði 
og Steikhúsið, og er stuðningur sem 
þessi einnig ómetanlegur.

Súpustofan hefur starfað frá 
því í desember 2018, hvert einasta 
laugardagskvöld. Hún er hvergi auglýst 
formlega en hægt hefur verið að nálgast 
upplýsingar í gistiskýli fyrir karla á 
Lindargötu, í Konukoti, hjá Rauða 
krossinum og í Frú Ragnheiði. Að öðru 
leyti hefur Súpustofan reitt sig að gestir 
láti orðið berast. Fyrsta skiptið sem opið 
var kom aðeins einn til þess að fá sér 
súpu. Nú eru gestirnir á bilinu 1113  í 
hvert sinn. 

Ókeypis súpa í Súpustofunni 
í Aðventkirkjunni á Menningarnótt

Rjúkandi heit og saðsöm súpa er á boðstólum á laugardagskvöldum í Súpustofunni. Ávallt er einnig 
boðið upp á brauð og annað meðlæti, og kaffi eða te á eftir.

Vísurnar sem við höfum valið eru langflestar 
eftir konur og fjalla um líf þeirra, dagleg 
störf, náttúrufegurð, tilfinningar eða jafnvel 
gríska goðafræði. Margar stemmanna sem 
við kveðum eru gamlar og sumar mjög 
þekktar, en aðrar eru nýjar og enn aðrar 
spunnar um leið og kveðið er. Markmið 
hópsins er að halda menningararfinum okkar 
á lofti og endurnýja hann um leið. Hópurinn 
er nýbúinn að leggja Berlín að fótum sér.
Bríetartorg 101 Reykjavík

13:00 - 14:00
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. 1213 
Sýningin ORÐ hafa áhrif kl. 14-18 Vöfflukaffi 
kl. 1416
Ingólfsstræti 19 101 Reykjavík

13:00 - 14:00
í kring 03 - Kári Björn
Sýningu Kára Björns er skipt í þrjá hálf 
ótengda hluta. Heimildarverkefni, seríu 
sem fjallar um sannleika og lygar innan 
ljósmyndunar og samansafn mynda frá 
síðustu fimm árum í New York borg.• Í 
Ásmundarsal sýnir Kári útskriftarverkefni 
sitt frá Parsons School of Design, Maria. 
Verkefnið fjallar um eftirmál fellibylsins 
Maríu á Puerto Rico. Uppruna gefið út sem 
tveggja parta smárit og sýnt í Aperture 
Foundation í New York í maí 2018. Hér 
sýnir Kári tvær 60x90cm myndir ásamt átta 
33x48cm myndum. • Í Brautarholti sýnir 
Kári seríuna Synergy. Samansafn smásagna í 
myndformi sem fjalla allar um lygarnar sem 
myndavélin getur framkallað. • Á veggjum 
Kárastígs má sjá samansafn mynda Kára 
Björns frá síðastliðnum fimm árum í New 
York. Ellefu hágloss myndir og tíu smáar dye 
transfer myndir.
Kárastígur 1 101 Reykjavík

13:00 - 14:50
Listaverkaganga með Aðalsteini 
Ingólfssyni listfræðingi
Aðalsteinn Ingólfsson listfræðingur kynnir 
myndlist í bankanum. Listaverkagangan 
hefur verið á dagskrá bankans á 
Menningarnótt um árabil og er alltaf jafn 
vinsæl.• 13.00 Fyrsta ganga • 14.00 Önnur 
ganga
Austurstræti 11 101 Reykjavík

13:00 - 15:00
Hagatorg - Danstorg.
Dagskráin á Hagatorg  Danstorg er fyrir 
allan aldur og tilvalið fyrir kynslóðirnar að 
mætast á stærsta hringtorgi Reykjavíkur. 
13:00 Setning Menningarnætur. Dagur B. 
Eggertsson setur hátíðina. 13:15 The Practice 
Performed 240819, spunadansverk 13:30 
Tískusýning Veru í samstarfi við Forward 
danshópinn 13:50 Loftur. Þáttökudansverk 
14:05 Fjölskyldusprikl. 14:35 Vindur  hljóð 
- hreyfing. 14:50 Mass Confusion. Forward, 
danshópur fyrir ungt fólk
Hagatorg 107 Reykjavík

13:00 - 15:00
Vertu stytta!
Fjölskylduleikur á vegum Listasafns 
Reykjavíkur í Perlufestinni 
– höggmyndagarði kvenna í 
Hljómskálagarðinum. Komdu og vertu 
með í leik fyrir alla fjölskylduna, þar sem 
fjölskyldan leysir saman skemmtilegar 
þrautir við stytturnar í höggmyndagarði 
kvenna í Hljómskálagarðinum og fær að 
launum að búa til sína eigin perlufesti og 
vera sjálf í hlutverki styttu á stalli!
Bjarkargata 10 101 Reykjavík

13:00 - 16:00
Víkingar á Austurvelli
Einherjar elsta víkingafélagið í Reykjavík og 
handverksfólk verða á Austurvelli, 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.
Thorvaldsensstræti 4 101 Reykjavík

13:00 - 16:00
Flugdrekasmiðjan fljúgandi fiskur!
Fljúgjandi fiskur er yfirskrift flugdrekamiðju 
sem boðið verður upp á í Sjóminjasafninu 
í Reykjavík á menningarnótt frá kl. 13-16. 
Þar fá fjölskyldur að spreyta sig á að búa 
til sína eigin flugdreka með aðstoð Arite 
Fricke listkennara og hönnuði. Flugdrekarnir 
taka á sig líki fisks og þátttakendur verða 
hvattir til þess að láta hugmyndaflugið ráða 
för við sköpunina. Þegar fólk hefur skoðað 
sýningu safnsins FISKUR & FÓLK og lokið 
við flugdrekagerðina er hægt að fara út á 
bryggjusvæðið og láta „fiskana“ fljúga um 
loftin blá! Saga flugdrekans nær meira en 
2000 ár aftur í tímann og hafa flugdreka verið 
ómissandi í hátíðarhöldum víðs vegar um 
heiminn. Flugdrekasmiðjur leiða saman fólk 
á öllum aldri og eru vettvangur til þess að 
hanna, skapa, gleðjast og vera úti. Ókeypis 
aðgangur!
Grandagarður 8 101 Reykjavík

13:00 - 16:00
Skólamunastofa Austurbæjarskóla
Skólamunastofa er starfrækt í risi skólans. 
Þar eru varðveittir munir úr langri sögu, 
s.s. húsgögn, námsbækur, nemendavinna, 
nýsigögn, kennsluspjöld, kort, ljósmyndir, 
listaverk, tól og tæki sem eitt sinn töldust til 
mikilla nýjunga. Einnig skrifstofa skólastjóra 
líkt og hún var allt frá dögum Sigurðar 
Thorlacius til Guðmundar Sighvatssonar. 
Líklegt að einhverjir kannist við sig 
þar. Þarna eru munir Stefáns Jónssonar, 
rithöfundar og nokkrar brúður Jóns E. 
Guðmundssonar auk listaverka eftir hann 
og aðra. Margt er óupptalið. Skólinn skipar 
stóran sess í hugum margra kynslóða 
Reykvíkinga. Þúsundir hafa numið þar eða 
lært að synda í sundlaug skólans. Líklegt 
að gestir finni hvernig eitthvað hreyfir við 
þeim um leið og stigið er inn fyrir dyr og 
minningarnar streyma fram
Barónsstígur 32 101 Reykjavík

13:00 - 22:00
Villt í Vasa - Þögult uppboð í Kaolin.
Viltu vasa?Nú er tækifæri til að bjóða í 
blómavasa eftir listamenn/keramikhönnuði 
í Kaolin Keramik Gallerí. Mismunandi 
vösum er stillt upp í galleríinu og númeraðir. 
Virtu þá fyrir þér meðan þú gæðir þér á því 
góðgæti sem í boði er. Veldu síðan þann 
vasa sem þér líst best á og bjóddu í hann 
með því að skrifa á þar til gert blað upphæð, 
nafn, síma og netfang. Þegar uppboðinu 
lýkur verður haft samband við þig eigir þú 
hæsta boðið og vasinn er þinn. Lágmarks 
upphafsboð verður sett á hvern vasa.
Skólavörðustígur 5 101 Reykjavík

13:00 - 16:00
Norður og niður
Norður og niður er ljósmyndasýning eftir 
Jennýju Unu áhugaljósmyndara sem verður 
haldin á Vesturgötu 20,101 Reykjavík en 
sýningin inniheldur ljósmyndir af alls kyns 
hlutum sem hafa vakið hrifningu hennar 
í nærliggjandi umhverfi. Jenný gefur 
okkur innsýn í hafnarlíf frá sjónarhorni 
Reykjarvíkurstúlku en hún býr við 
Reykjarvíkurhöfn og hefur þess vegna 
fengið gott tækifæri á að skoða það betur en 
flestir aðrir Reykvíkingar. Einnig inniheldur 
sýningin ljósmyndir af ströndum en þemað 
nær yfir allt umhverfi landsteinanna. Jenný 
Una er fædd 2004 en Jenný fermdist ekki og 
átti að mannast á sínum eigin forsendum. 
Þessi ljósmyndasýning er hluti af því.. 
Ljósmyndir verða til sölu á Vesturgötu 20, 
101 Reykjavík á menningarnótt.
Vesturgata 20 101 Reykjavík
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13:00 - 16:00
Við vefstólinn
Að setja uppistöðu í vefstól er tímafrekt 
vandaverk en allir geta lært að vefa. Í tilefni 
af Menningarnótt verður uppsettur vefstóll í 
samvinnu við Heimilisiðnaðarfélag Íslands 
í Aðalstræti 10. Gestum gefst kostur á að 
fylgjast með vefara að störfum en einnig 
að prófa að vefa sjálfir undir handleiðslu. 
Vefnaður er heillandi handverk en á öldum 
áður var ofið á flestum heimilum. Þjóðlegt 
handverk af ýmsu tagi er aðalsmerki 
Heimilisiðnaðarfélagsins og munu 
félagsmenn fræða áhugasama um fjölbreytni 
þess. Ókeypis aðgangur!
Aðalstræti 10 101 Reykjavík

13:00 - 16:00
Búum til þorp! │Smiðja
Í Aðalstræti 10 verður boðið upp á skapandi 
smiðju fyrir krakka á öllum aldri kl. 13 16. 
Allir sem vilja spreyta sig á húsagerð með 
bylgjupappa, límbandsrúllur og skæri að 
vopni eru velkomnir. Þegar hvert hús er 
fullskreytt og tilbúið geta þátttakendur stillt 
því upp og til verður pappaþorp. Húsin við 
Aðalstræti – aðalgötu bæjarins – geta veitt 
byggingarmeisturum smiðjunnar innblástur 
við smíðina. Velkomin! Ókeypis aðgangur!
Aðalstræti 10 101 Reykjavík

13:00 - 19:00
Velkomin um borð í varðskipið Óðin
Varðskipið Óðinn verður opið á 
Menningarnótt 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. Allir 
velkomnir, ókeypis aðgangur!
Grandagarður 8 101 Reykjavík

13:00 - 19:00
Bjórhátíð Samtaka íslenskra 
handverksbrugghúsa
Samtök Íslenskra Handverksbrugghúsa 
halda sína aðra bjór ogbrugghátíð í samstarfi 
við Bryggjuna Brugghús á Menningarnótt. 
Hátíðin fer fram úti á bryggjunni og taka 
16 handverksbrugghús þátt í þetta sinn og 
kynna sig og sínar vörur fyrir gestum og 
gangandi.
Grandagarður 8 101 Reykjavík

13:00 - 20:00
Heilsulind hugans I 
Borgarbókasafnið 
Bókasafnið, heilsulind hugans“, verður 
yfirskrift dagskrár menningarnætur 
Borgarbókasafnsins í ár. Í Grófinni ætlum 
við að bjóða upp á ljúfa og nærandi dagskrá 
þar sem gestir geta komið og slakað á í 
amstri dagsins. Ellý Ármanns spáir fyrir gesti 
kl.13.3015.30 Krakkajóga kl. 1516 Tai Chi 
kl. 1617 Gong kl. 1718 Sögustund kl. 1819 
Hljóðlátt diskó kl. 18-20 Á safninu verður 
einnig hægt að róa hugann með því að lita 
fallegar mandölur, finna sér góða bók á 
notalegum stað og slaka á.
Tryggvagata 15 101 Reykjavík

13:00 - 23:00
Ós-Car
Á Fríkirkjuveg stendur ÓsCar. Opnið dyrnar 
hans og stígið inn í vídd af orðum. Inní 
bílnum okkar muntu heyra raddir höfunda 
lesa nokkur af þeirra eigin verkum sem voru 
gefin út af Ós pressunni. Slakið á í sætinu og 
leyfið Ós-Car taka ykkur inn í dásamlega ferð 
af ljóðum, smásögum og tungumálum.
Fríkirkjuvegur 5 101 Reykjavík

13:00 - 23:00
Íslensk Eldfjallaeldstæði og Náttúru 
Vættir
Á Menningarnótt verður frumsýning á 
IcyDesign eldfjallasteinum sem notaðir eru 
sem eldstæði. Hægt er að nota sérstök eldgel, 
ethanol eldsneyti, útikerti eða venjuleg þykk 
kerti í steinanna, nýtast þeir því inni jafn 
sem úti. Fjörugrjót sem límt er saman eins og 
vættir náttúrunnar og málað. Þessir steinar 
eru sérvaldir úr íslenskri náttúru og geymdir 
í kringum mikið af krystölum þannig að þér 
gefi góða orku fyrir nýja heimilið sitt. ❤❤
Laugavegur 61 101 Reykjavík

13:00 - 23:00
Hitt og þetta, héðan og þaðan
Íslenzk jaðarmenning í hávegum,höfð í 
opnu vinnurými hjá nokkrum listamönnum 
þar sem boðið verður uppá list til sýnis og 
sölu ì öllum stærðum og gerðum ásamt 
fatamarkaði fyrir utan hùsið. Fjölbreytt 
dagskrá í boði
Ingólfsstræti 6 101 Reykjavík

13:00 - 23:00
Götubitinn á Menningarnótt
Reykjavik Street Food  snýr aftur á 
Miðbakkan á Menningarnótt! Vegna 
fjölda áskorana og áhuga sem okkur hjá 
Reykjavik Street Food var sýndur eftir 
Götubithátíðina þá ætlum við að endurtaka 
leikinn á Menningarnótt og setjum upp 
annan frábærarn viðburð á Miðbakkanum 
– “Götubitinn á Menningarnótt” Þeir 
söluaðilar sem verða á svæðinu eru: 
Tacoson, Bitabíllinn,Fish & Chips Wagon, 
Vöffluvagninn, Icelandic Treasure,Lobster 
Hut, Prikið, Fish And Chips Vagninn, 
Reykjavik Chips, Gastro Truck, Tacovagninn, 
Flatbakan, Tasty, Senis´s, JÖMM, Magellan 
Filipino, Lamb Street Food, Ramen Momo, 
Brass Street Food, KORE, Kjötlandsliðið, 
Gull Vagninn, Viking Brugghús Gleðilegan 
Menningarbita!
Miðbakkinn 101 Reykjavík

13:30 - 14:00
Kvæðakonan góða hjá Ingibjörgu við 
Alþingi
Kvæðakonan góða kveður rímur og 
lausavísur. Elstu vísurnar sem hópurinn 
flytur eru frá 17. öld og þær yngstu glænýjar. 
Í rímum er sögð saga og það gera lausavísur 
einnig. Rímnaskáldin gömlu sóttu efnivið 
sinn í Íslendingasögurnar, ýmsar aðrar 
þekktar sögur og ævintýri, en jafnhliða 
voru ortar lausavísur undir sömu háttum. 
Vísurnar sem við höfum valið eru langflestar 
eftir konur og fjalla um líf þeirra, dagleg 
störf, náttúrufegurð, tilfinningar eða jafnvel 
gríska goðafræði. Margar stemmanna sem 
við kveðum eru gamlar og sumar mjög 
þekktar, en aðrar eru nýjar og enn aðrar 
spunnar um leið og kveðið er. Markmið 
hópsins er að halda menningararfinum okkar 
á lofti og endurnýja hann um leið. Hópurinn 
er nýbúinn að leggja Berlín að fótum sér.
Kirkjustræti 12 101 Reykjavík

13:30 - 15:30
Ellý spáir í spil I Menningarnótt
Spá og listakonan Ellý Ármanns spáir 
fyrir gestum með tarotlestri. Um er að 
ræða framtíðarspár þar sem Ellý notast við 
tarotspilin sín sem hún hefur notað síðan hún 
var unglingur. Hér er á ferðinni skemmtun 
í hæsta gæðaflokki þar sem allir sem vilja 
fá svör við spurningum sínum. Tarotlestur 
Ellýar er í boði Borgargókasafnsins fyrir 
gesti sem vilja skyggnast inn í framtíðina. 
Bókasafnið, heilsulind hugans“, verður 
yfirskrift dagskrár menningarnætur 
Borgarbókasafnsins í ár. Í Grófinni ætlum 
við að bjóða upp á ljúfa og nærandi dagskrá 
þar sem gestir geta komið og slakað á í 
amstri dagsins. Ellý Ármanns spáir fyrir gesti 
kl.13.3015.30 Fjölskyldujóga kl. 1516 Taichi 
kl. 1617 Gong kl. 1718 Sögustund kl. 1819 
Hljóðlátt diskó kl. 18-20
Tryggvagata 15 101 Reykjavík

13:30 - 18:30
FAR Fest Afríka Reykjavík
FAR Fest Afríka Reykjavíka er 
menningarhátíð með áherslu á tónlist, dans 
og tónlistarmenntun sem haldin er ár hvert 
í byrjun Október. Einnig býður FAR upp á 
aðra lista- og menningarviðburði í samstarfi 
við lista og menningarlíf hvers árs. FAR 
leggur áherslu á samstarf afrískrs og norræns 
listafólks og listkennara og eflir þannig tónlist 
og danslist og auðgar þróun tónlistar og 
dansmenntunar. FAR er stofnuð af hjónunum 
Cheick Bangoura og Kristínu Álfheiði árið 
2009 og heldur því nú, árið 2019, upp á 10 
ára afmæli. FAR Fest Afríka Reykjavík mætir 
núna í Lucky Records til að gefa velkomnum 
gestum og gangandi innsýn inn í frábæra 
og skemmtilega viðuburði og starf á sínum 
vegum. FAR 2019!
Rauðarárstígur 10 105 Reykjavík

14:00 - 14:15
"Hver heldur í hramminn á þér" úr 
leikritinu Ó, fagra veröld
Ásta Guðrún Guðmundsdóttir og Birkir 
Sigurjónsson munu flytja lagið "Hver heldur 
í hramminn á þér" úr leikritinu Ó, fagra 
veröld.Ó, fagra veröld er leikrit eftir Anthony 
Neilson sem Leikfélagið Óríon setur upp í 
þýðingu Þórarins Eldjárn í leikhúsi leikfélags 
Kópavogs að Funalind 2. Lísa hefur tapað 
klukkustund. Til að endurheimta hana 
þarf hún að ferðast til Sundralands og leita 
að henni. Viktor Ingi Guðmundsson gerði 
tónlistina fyrir leikritið.
Frakkastígur 101 Reykjavík

14:00 - 14:30
Fóstbræður á Menningarnótt
Karlakórinn Fóstbræður undir stjórn Árna 
Harðarsonar mun flytja kröftugan söng um 
borð í varðskipinu Óðni á Menningarnótt. 
Ef vel viðrar geta áhorfendur notið 
tónlistarinnar um borð í skipinu eða á rölti 
um bryggjuna við safnið. Varðskipið Óðin 
verður opið fyrir gesti milli kl. 1319 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.
Grandagarður 8 101 Reykjavík

14:00 - 15:00
Knús í boði
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.
Laugavegur 25 101 Reykjavík

14:00 - 15:00
Hvað á þetta að þýða?
Hvað á þetta að þýða? Tónleikar í 
Leynigarðinum þar sem fluttar verða 
þýðingar Benónýs Ægissonar á erlendum 
úrvals dægurlagatextum og söngkvæðum. 
Tónleikar fyrir börn og fullorðna þar sem 
fluttir verða söngdansar við texta Roald 
Dahl, Jacques Brel, Tom Waits, Buck Owens 
og fleiri. Leynigarðurinn lætur ekki mikið 
yfir sér en er þó í hjarta miðbæjarins og 
tilheyrir húsunum Skólavörðustíg 4a, b og 
c. Flytjendur: Benóný Ægisson, píanó og 
söngur Leifur Gunnarsson, bassi Ingrid Örk 
Kjartansdóttir, söngur
Skólavörðustígur 4c 101 Reykjavík

14:00 - 15:00
Björn Thoroddsen í portinu á Vatnsstíg.
Gítarleikarann Björn Thoroddsen þarf vart 
að kynna en Bjössi ætlar bjóða upp á ljúfa 

tóna fyrir gesti og gangandi í skemmtilegu 
porti sem staðsett er á Vatnsstíg 5.Tónleikar 
byrja kl. 14 og standa yfir í um klukkustund. 
Gengið er inn í portið frá Vatnsstíg.
Vatnsstígur 5 101 Reykjavík

14:00 - 15:00
Komdu út í geim með Stjörnu-Sævari og 
Sendiráði Bandaríkjanna!
Sendiráð Bandaríkjanna á Íslandi býður til 
ókeypis skemmtidagskrár í Tjarnarbíói þar 
sem fram munu koma StjörnuSævar og 
bandaríska hljómsveitin Quindar. Stjörnu
Sævar mun vera með skemmtilegt og 
fræðandi innslag fyrir alla fjölskylduna um 
mat í geimnum o.fl. skemmtilegt, og verður 
boðið upp á smakk af mat sem geimfarar 
borða. Allir gestir fá happdrættismiða 
þar sem hægt verður að vinna ýmislegt 
áhugavert tengt NASA.
Tjarnargata 12 101 Reykjavík

14:00 - 15:00
Listakonur veita leiðsögn um 
ljósmyndasýningar sínar
Í Þjóðminjasafni Íslands standa yfir tvær 
grípandi ljósmyndasýningar, Goðsögn um 

konu eftir Agnieszka Sosnowska og Lífið fyrir 
umbreytinguna eftir Yrsu Roca Fannberg. 
Listakonurnar veita leiðsögn um sýningar 
sínar kl.14. Leiðsögn Yrsu fer fram á íslensku 
og Agnieszku á ensku. Ljósmyndir Yrsu Roca 
Fannberg veita innsýn í líf fólks sem lifir í 
einstökum samhljómi við dýr og náttúru. 
Þær sýna lífið í Árneshreppi á Ströndum 
rétt fyrir umbreytinguna sem virðist vera 
handan við hornið. Agnieszka Sosnowska 
flutti til Íslands fyrir 14 árum. Ljósmyndir 
hennar festa á filmu vegferð sem hún hvorki 
skipulagði né átti von á. Innblástur sækir 
hún til kvenlega kraftsins sem hún upplifir 
á Íslandi. Agnieszka hefur hlotið ýmsar 
viðurkenningar og verðlaun fyrir ljósmyndir 
sínar, bæði erlendis og hér á landi
Suðurgata 41 101 Reykjavík

14:00 - 15:30
Trúðavaktin, íslensku sjúkrahústrúðarnir 
ljósmyndasýning
Ljósmyndarinn Kristín Edda Gylfadóttir 
sýnir myndir af Sjúkrahústrúðunum sem 
heimsækja börnin á Barnaspítala Hringsins 
vikulega, allt árið um kring. Hlutverk 
Trúðavaktarinnar er að skapa börnunum 
gleðistundir, en þeir bjóða þjónustu sína 
ókeypis fyrir Barnaspítala Hringsins. 
Trúðarnir verða á staðnum en sýningin 
verður hjá Fossum á Fríkirkjuvegi 3, úti í 
garðinum við Tjörnina kl. 1415:30. Trúðana 
leika: Agnes Wild er Þruma, Bergdís Júlía 
Jóhannsdóttir er Gulla, Nick Candy er 
Afi, Sveinn Óskar Ásbjörnsson er Barði, 
Valdís Arnardóttir er Birta, Tinna Þorvalds 

Önnudóttir er Kúla, Elísabet Skagfjörð er 
Sápa og Árni Beinteinn er Simmi.
Fríkirkjuvegur 3 101 Reykjavík

14:00 - 16:00
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. Við munum fara yfir 
þekktustu meistara listarinnar, sýna tæknir, 
bardaga og leyfa áhorfendum að prófa að 
berjast með okkur.
Austurvöllur 101 Reykjavík

14:00 - 16:00
Listasmiðja - Kynjaskepnur og furðuverur
Í Safnahúsinu við Hverfisgötu leynast ýmsar 
kynjaverur og þjóðsagnapersónur sem 
hafa verið innblástur listafólks í gegnum 
aldirnar. Í listasmiðjunni skoðum við þessar 
verur og gerum tilraunir með okkar eigin 
kynjaskepnusköpun. Smiðjustjóri er Unnur 
Mjöll Leifsdóttir, myndlistarkona. Smiðjan 
verður opin milli klukkan 14:00 og 16:00. Efni 
og innblástur á staðnum. Verið öll velkomin.
Hverfisgata 15 101 Reykjavík



MIÐBORGARPÓSTURINN12

14:00 - 16:00
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. 1213 
Sýningin ORÐ hafa áhrif kl. 14-18 Vöfflukaffi 
kl. 1416
Ingólfsstræti 19 101 Reykjavík

14:00 - 16:00
í kring 03 - Kári Björn
Sýningu Kára Björns er skipt í þrjá hálf 
ótengda hluta. Heimildarverkefni, seríu 
sem fjallar um sannleika og lygar innan 
ljósmyndunar og samansafn mynda frá 
síðustu fimm árum í New York borg.• Í 
Ásmundarsal sýnir Kári útskriftarverkefni 
sitt frá Parsons School of Design, Maria. 
Verkefnið fjallar um eftirmál fellibylsins 
Maríu á Puerto Rico. Uppruna gefið út sem 
tveggja parta smárit og sýnt í Aperture 
Foundation í New York í maí 2018. Hér 
sýnir Kári tvær 60x90cm myndir ásamt átta 
33x48cm myndum. • Í Brautarholti sýnir 
Kári seríuna Synergy. Samansafn smásagna í 
myndformi sem fjalla allar um lygarnar sem 
myndavélin getur framkallað. • Á veggjum 
Kárastígs má sjá samansafn mynda Kára 
Björns frá síðastliðnum fimm árum í New 
York. Ellefu hágloss myndir og tíu smáar dye 
transfer myndir.
Kárastígur 1 101 Reykjavík

14:00 - 16:00
Tekknó Vaffl!
Við stjórnendur útvarpsþáttarins 

UnderworldIS höldum uppi laufléttu tralli og 
sprelli, bökum vöfflur og bjóðum gestum og 
gangandi inn fyrir hússins dyr , bókstaflega 
og andlega.. Spilum lifandi lúxus músík, 
Hús og Techno tónlist, heimagerðar sultur 
að norðan og kaffi að sunnan. Allt er útum 
allt og þar er best að vera <3
Háteigsvegur 3 - 302 105 Reykjavík

14:00 - 16:00
Brauðtertusamkeppni
Keppt verður í þremur flokkum:- Fallegasta 
brauðtertan - Frumlegasta brauðtertan - Bragðbesta 
brauðtertan. Verðlaun verða veitt fyrir sigurvegara 
hvers flokks. Við kynnum til leiks dómara og 
verðlaun þegar nær dregur. Við hvetjum áhugasama 
til þess að taka þátt í keppninni með því að senda 
póst á braudtertanlifir@gmail.com https://www.
facebook.com/events/550865545449544/ 
Tryggvagata 17 101 Reykjavík

14:00 - 16:30
Komdu út í geim með sendiráði 
Bandaríkjanna!
Sendiráð Bandaríkjanna á Íslandi býður 
til ókeypis skemmtidagskrár í Tjarnarbíói 
þar sem fram koma StjörnuSævar og 
bandaríska tvíeykið Quindar. Quindar 
saman stendur af Grammy verðlauna 
tónlistarmanninum Mikael Jorgensen (úr 
hljómsveitinni Wilco) og listsagnfræðingnum 
James Merle Thomas (áður hjá Flug og 
geimvísindasafni Bandaríkjanna). Quindar 
notar hljóð og myndir frá NASA, þar sem 
tónlistinni blandað í rauntíma við NASA 
myndefni sem skapar einstaka margmiðlunar 
raftónlistar upplifun. StjörnuSævar mun 
vera með skemmtilegt og fræðandi spjall 
fyrir alla fjölskylduna um mat í geimnum o.fl. 
skemmtilegt, og verður boðið upp á smakk 
af mat sem geimfarar borða. Allir gestir eiga 
möguleika á að vinna skemmtilega NASA 
tengda vinninga.
Tjarnargata 12 101 Reykjavík

14:00 - 16:30
Menning og minjar á Rauðarárholti
Menning og minjar nefnist hverfishátíð 
á Rauðarárholti sem Vinir Saltfiskmóans 
standa fyrir á Menningarnótt milli kl. 14 
og 16.30. Dagskráin hefst á útitónleikum 
í Saltfiskmóanum (norðvestan við 
Sjómannaskólan) kl. 14 þar sem 
söngvaskáldið Svavar Knútur gleður gesti í 
tali og tónum. Stefán Pálsson sagnfræðingur 
leiðir síðan stórskemmtilega sögugöngu á 
Rauðarárholti og nágrenni sem hefst kl. 15 
fyrir framan safnaðarheimili Háteigskirkju. 
Svæðið sem gengið verður um tengist 
þróunarsögu Reykjavíkur á ýmsan hátt. 
Stefán fræðir gesti um grjótnám, fyrsta 
mengunarslysið og vatnssamsærið dularfulla, 
svo nokkuð sé nefnt. Göngunni lýkur í 
Saltfiskmóanum þar sem boðið verður upp 
á veitingar sem tengjast sögu svæðisins 
og sýndar myndir af því hvernig ásýnd 
Rauðarárholtsins hefur breyst í tímans rás.
Háteigsvegur 27 105 Reykjavík

14:00 - 17:00
Menningar Gnótt: Listhópar og 
Götuleikhús Hins Hússins
Tólf listhópar ásamt Götuleikhúsinu hafa 
unnið við listsköpun í sumar og glætt borgina 
lífi. Á Menningarnótt koma allir hóparnir 
og Götuleikhúsið saman og sýna brot úr 
vinnu sumarsins. Ekki láta þetta spennandi 
tækifæri til að fylgjast með upprennandi 
listafólki framhjá ykkur fara. Hóparnir 
Heimili að Heiman, Ómleikur, Mannfuglar, 
Jóhanna Elísa, Tíra tríó, Varaþytur, Bratta, 
Legsíur, Skrum, ÓSÉÐ & SÉÐ, Sagan um 
Karlsdæturnar þrjár og Vindur_Hljóð_
Hreyfing ásamt Götuleikhúsi Hins Hússins. 
Dagskrá má sjá á facebooksíðu Listhópa Hins 
Hússins.
Rafstöðvarvegur 7 110 Reykjavík

14:00 - 17:00
Sendiráð Danmerkur býður gestum í 
heimsókn
Í tilefni af 100 ára afmæli sendiráðs 
Danmerkur á Íslandi þá býður danski 
sendiherran Eva Egesborg gestum í heimsókn 
og segir frá sögu danska sendiráðsins og 
skemmtilegum staðreyndum um hina gömlu 
byggingu sem að sendiráðið er staðsett í.
Hverfisgata 29 101 Reykjavík

14:00 - 17:00
Jafnvel lognið er hvasst
Meðganga í skugga geðhvarfasýki.Að vera 
greind með geðhvarfasýki, rétt eins og faðir 
okkar, dró ekki úr löngun systur minnar í að 
eignast barn. Þrátt fyrir allar þær flækjur sem 
þeim leiðangri fylgir lét hún á það reyna og 
tók áhættuna að vera án lyfja í gegnum allt 
ferlið. Hugfangin en í senn áhyggjufull fylgdi 
ég henni eftir, frá upphafi til enda. Verkefnið 
fjallar um hvað geðsjúkdómar eru mikið tabú 
í samfélaginu sem við lifum í, ekki síst þegar 
kemur að móðurhlutverkinu. Hér fjalla ég á 
myndrænan hátt um óvenjulegt ferli systur 
minnar í átt að einu mikilvægasta hlutverk 
lífsins, móðurhlutverkinu þar sem lítið rými 
er fyrir mistök og ófullkomnun. Ramskram 
er sjálfstætt starfandi sýningarrými tileinkað 
samtímaljósmyndun.
Njálsgata 49 101 Reykjavík
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ALLEGRA ALBA er vel skipulagður lokaður kjarni með 
margar gerðir íbúða og parhúsa, fallegum grænum svæðum, 
stórum sundlaugum og bílastæðum. Þemað í kjarnanum er 
rómantískur Miðjarðarhafsstíll og bera falleg húsin þess 
merki. Kjarninn er í Ciudad Quesada, heilsárshverfi með allri 
þjónustu, veitingahúsum, verslunum, kaffihúsum, apótekum, 
heilsugæslu, spa hotel La Laguna, allskonar afþreyingu, keilu-
höll, upphitaðri innisundlaug, minigolfvöll, vatnsrennibrauta-
garði, frábær útivistarsvæði (Heiðmörk), listamannahverfi Rojales 
cuevas del Rodeo og svo mætti lengi telja og aðeins 25 mín. 
frá Alicante flugvelli og 5 mín. frá einni fallegustu strönd 
Costa Blanca í Guardamar.

ALLEGRA ALBA 
/ DOÑA PEPA

EFRI HÆÐ MEÐ ÞAKVERÖND
GRUNNFLÖTUR: 82 - 103,4 m2 
HERBERGI: 2-3 
BAÐHERBERGI: 2 
ÞAKVERÖND: 50 - 75 m2 
1 VERÖND

JARÐHÆÐ MEÐ GARÐI
GRUNNFLÖTUR: 76,7 - 96,3 m2
HERBERGI: 2-3 
BAÐHERBERGI: 2 
GARÐUR: 65 - 180 m2 
1 VERÖND

ALBA kjarninn samanstendur af tveggja og þriggja herbergja íbúðum, 
með sér garði eða með þakverönd. Fallegur lokaður, sameiginlegur 
sundlaugargarður með stóru útivistarsvæði.
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Fortuna kjarninn er vel staðsettur í Ciudad Quesada / Dona 
Pepa með fallegu útsýni yfir saltvatnið Laguna Rosa og yfir 
hafið. Útlitið á húsunum bera keim af Miðjarðarhafsstíl í bland 
við nútíma byggingastíl í fallegum sameiginlegum garði með 
sundlaug og stórum garði. Stutt er í alla þjónustu.

LOS OLIVOS  Fjórar íbúðir eru í hverju húsi. Íbúðirnar eru með 
2 svefnherbergi og 2 baðherbergi, opið eldhús og rúmgóða 
stofu. Sér garður er með íbúðum neðri hæðar og þakverönd 
með íbúðum efri hæðar. Allar íbúðirnar snúa inn að garðinum 
með yfirsýn yfir sundlaugina. 

Mare Nostrum er íbúðakjarni í hinum vinsæla Guardamar 
del Segura. Þaðan er aðeins um 2 mínútna ganga niður að 
einni allra bestu ströndum Costa Blanca. Þetta er lokaður 
íbúðakjarni með stórum grænum garði og sundlaugum. Undir 
húsunum er bílakjallari. Aðeins er um 20 mínútna akstur frá 
Alicante flugvelli, öll möguleg þjónusta er í grenndinni og 
fjöldi vandaðra spænskra veitingastaða.

FORTUNA RESIDENTIAL 
/ DOÑA PEPA

MARE NOSTRUM RESIDENTIAL
/ GUARDAMAR

JARÐHÆÐ MEÐ GARÐI
GRUNNFLÖTUR: 84 - 89 m2 
HERBERGI: 2 
BAÐHERBERGI: 2 
GARÐUR: 78 - 118 m2 
GEYMSLA

EFRI HÆÐ MEÐ ÞAKVERÖND
GRUNNFLÖTUR: 84 - 89 m2 
HERBERGI: 2 
BAÐHERBERGI: 2 
ÞAKVERÖND: 73 m2 
GEYMSLA
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RIVA RESIDENTIAL 
/ DOÑA PEPA

ALLEGRA SAMARA / DOÑA PEPA

Riva er íbúðakjarni sem byggist upp á tveimur tegundum parhúsa.
SAMARA módelið með 3 svefnherbergjum og IVORY módelið 
með 5 herbergjum. Bæði módelin eru með kjallara. Öll húsin 
eru hornhús með stórum garði í kringum húsið, einkabíla-
stæði og yfirsýn yfir fallegan sundlaugargarðinn. Staðsetning 
Riva kjarnans er einstaklega góð og með útsýni yfir vötnin. 
Stutt er í alla þjónustu og verslanir, spítala, flugvöll og golf-
velli. 

PARHÚS SAMARA  3 herbergi og 3 baðherbergi, eldhús, sjón-
varpsherbergi, sér garði og sér þakverönd.

GRUNNFLÖTUR: 150,7 m2 
HERBERGI: 3 
BAÐHERBERGI: 3 
GARÐUR: 79 - 100 m2 
ÞAKVERÖND: 30 m2 

KJALLARI: 54,1 m2

PARHUS IVORY  5 herbergi og 5 baðherbergi, opið eldhús, 
borðstofa, svalir, þakverönd, stór garður og einkabílastæði.

GRUNNFLÖTUR: 203,9 m2 
HERBERGI: 5 
BAÐHERBERGI: 5 
GARÐUR: 115 m2 
ÞAKVERÖND: 50 m2 
KJALLARI: 71,7 m2

SAMARA  er einstaklega vel skipulagt parhús með eldhúsi, 
stofu og baðherbergi á neðri hæð og tvö svefnherbergi og tvö 
baðherbergi á efri hæð, sér garði, svölum og þakverönd.

GRUNNFLÖTUR: 100,6 m2 
HERBERGI: 2 
BAÐHERBERGI: 3 
GARÐUR: 90 m2 
ÞAKVERÖND: 30 m2 
2 VERÖND
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SVÆÐIN OG TEGUNDIR EIGNA

LÍFSTÍLL

STRANDSVÆÐI

ÚTIVISTARSVÆÐI

HEILSÁRSHVERFI

4 STÍLAR

HÖNNUM EFTIR ÞÍNU HÖFÐI

BYGGJUM EFTIR 
PÖNTUNUM 

NÚTÍMALEGT/KLASSÍK

SÍGILT

MIÐJARÐARHAFSSTÍLL

NÚTÍMALEGT

4 GERÐIR EIGNA

EINBÝLI

RAÐHÚS

PARHÚS

 ÍBÚÐIR

7 SVÆÐI
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Euromarina býður upp á eignir á mörgum staðsetningum frá Alicante 
og suður með strandlengju Costa Blanca og Costa Calida.



Komdu í þriggja til fimm daga skoðunarferð til 
Euromarina á Spáni frá 39.000 kr.

Við tökum á móti þér á Alicante flugvellinum og 
keyrum þaðan á fjögurra stjörnu La Laguna Hotel 
and Spa þar sem þú gistir í okkar boði.

Förum saman í höfuðstöðvar Euromarina og förum 
yfir hvað er í boði og hvers konar eignum þú leitar 
að og skoðum eignir og mismunandi hverfi.  
Finnir þú draumaeignina, aðstoðum við þig við 
opnun bankareikning, umsókn um N.I.E.-númer 
(spænska kennitölu) og fylgjum í gegnum ferlið alla leið.

SKOÐUNARFERÐIR

3

6

2

5

Fylgjum þér á hótel La laguna þar 
sem þið gistið á meðan á 
skoðunarferð stendur.  
Hótel La laguna er 4* spa hotel, 
morgunverður innifalinn.

Á skrifstofu Euromarina höfum 
við fullkomna aðstöðu þar sem 
við skipuleggjum skoðunartúrinn 
eftir þörfum hvers og eins. 

Skoðum mismunandi tegundir 
íbúðakjarna og finnum eignina
sem hentar þér.

11
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Við tökum vel á móti þér 
á Alicante flugvelli.

Förum yfir hverskonar eign hentar
þér og á hvernig svæði þú vilt vera. 

Aðstoðum við að stofna 
bankareikning og fá N.I.E.-númer 
(spænska kennitölu) og allt sem 
þarf til að klára kaupferlið.
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4

5

6

NÁNARI UPPLÝSINGAR OG BÓKANIR SKOÐUNARFERÐA Í SÍMA 690 2665 EÐA KRISTJAN@EUROMARINA.ES

Síðan 1972 hafa mikilvægustu gildi Euromarina verið að bjóða 
öllum viðskiptavinum persónulega og góða þjónustu. Við 
takmörkum okkur ekki aðeins við sölu á fasteignum heldur 
leggjum við okkur fram við að geta boðið upp á fjölbreytt úrval 
þjónustu og skipuleggjum vandlega hvert smáatriði með þarf-
ir nýs lífsstíls viðskiptavina okkar að leiðarljósi. 

Euromarina er lífsstíll sem sameinar þægindi og gæði sem við 
öll leitum eftir á heimili okkar með þeim forréttindum að lifa á 
stað umkringdur náttúru, tómstundum, heilsu og lífsgæðum.

Við hönnum og byggjum húsin í samræmi við óskir og þarf-
ir viðskiptavina okkar, veljum vandlega hvert smáatriði á 
persónulegan hátt. Það er okkar markmið að takast á við 
einstakar óskir af sérhverju verkefni sem við fáumst við. Í því 
skyni notum við aðeins efni í hæsta gæðaflokki sem eru einnig 
umhverfisvæn.

Við treystum líka á styrk okkar eigin arkitekta sem gefa 
viðskiptavinum okkar persónulega ráðgjöf og aðstoð í hönnun 
híbýla sinna. Það góða samstarf við viðskiptavinina í hverju 
verkefni fyrir sig, skapar oft einstakar og persónulegar 
eignir. Margbreytileikinn er mikill hjá okkur, allt frá íbúðum 
við hliðina á ströndinni að rúmgóðum fasteignum í þéttbýli til 
hágæða einbýlishúsa á stórum lóðum, allt þetta er til staðar 
hjá Euromarina þar sem framúrskarandi byggingagæði er í 
hávegum.

Í stöðugum vexti og þróun, leitumst við eftir því að veita 
viðskiptavinum okkar hin bestu gæði og þægindi, hvort sem 
það snýr að þörfum dagsins í dag eða framtíðar þörfum. Við 
vinnum með nýjustu tækni og þróun í umhverfismálum, því 
hafa húsin okkar verið útbúin og aðlöguð nýjustu lögum í 
tæknilegum byggingarkóða.

Helsti kostur þess að kaupa hjá Euromarina er að þá er fólk að eiga viðskipti milliliðalaust við eitt 
virtasta og stærsta byggingarfélagið á Costa Blanca sem hefur selt Íslendingum eignir á Spáni í 
meira en 20 ár með góðu orðspori. Euromarina er einnig með allt á sýnum snærum, svo sem eigin 
húsgagnaverslun, Euromarina Home, þar sem veitt er öll aðstoð við að innrétta og fullbúa eignina.
Við leggjum öll gögn fram þannig að viðskiptavinurinn veit nákvæmlega hver kostnaðurinn við kaup-
in er frá upphafi, engin óvæntur kostnaður eða gjöld, ásamt árlegu útgjaldayfirliti eftir kaup.

1. Við notum endurnýtanlega orku og erum úrræðagóð þegar kemur að orkunotkun og skilvirkni,  
 það skilar sér í u.þ.b. 30% orkusparnaði hjá þér.
2. Byggingar okkar eru með 10 ára ábyrgð.
3. Engin þörf á endurbótum, enginn viðhaldskostnaður.
4. Efnin sem við notum eru af bestu gæðum, eru endingargóð og umhverfisvæn.
5. Byggingarnar okkar eru sér styrktar, burðarvirkið er steypt og kambstál notað rétt eins  
 og við þekkjum á Íslandi.
6. Húsin eru einangruð bæði fyrir varma og hljóði með ca 7 cm þykkri plast einangrun.
7. Við erum framsækin og innleiðum nýustu tækni í byggingum okkar.
8. Euromarina gefur ábyrgð á öllum smærri hlutum húseigna, t,d gólfefnum o.s.frv. í þrjú ár.
9. Euromarina byggir á eigin afli, notar ekki lánastofnanir til að fjármagna byggingarverkefni sín.
 Það þýðir að eignin þín hefur alltaf verið skuldlaus og veðbandalaus þar til hún kemur  
 í þínar hendur.
10. “Club for living” kortið, afslættir og tilboð eingöngu fyrir okkar viðskiptavini. 
 Nánari upplýsingar: www.euromarina.com/is

 Allt þetta skiptir miklu máli og hefur sett Euromarina í fremstu röð byggingaraðila á Spáni.

EUROMARINA

Oddur, Þórdís, Jóhanna og Hörður eru starfsmenn Fasteignasölu Reykjavíkur og eru fulltrúar Euromarina á Íslandi.

Kristján og Birna eru íslenskir fulltrúar Euromarina og hafa sinnt íslenskum markaði hjá félaginu 
frá árinu 2016. Þau halda reglulega kynningarfundi hér á landi, sýna eignir og kynna fyrir fólki ferlið 
í fasteignakaupum á Spáni. Kristján og Birna hafa aðal bækistöðvar á Spáni þar sem þau þjónusta 
íslenska kaupendur og taka á móti fólki í skoðunarferðum.
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14:00 - 17:00
FRÍMÚRARAREGLAN OPNAR 
HÚSAKYNNIN Á MENNINGARNÓTT
Í tilefni af 100 ára afmæli frímúrarastarfs á 
Íslandi verða húsakynni Frímúrarareglunnar 
á Íslandi, að Bríetartúni 3 5, opin almenningi 
á Menningarnótt, laugardaginn 24. ágúst. 
Húsið verður opið frá klukkan 14:00 – 17:00 
og mun gestum og gangandi þá gefast kostur 
á að kynna sér starfsemi Frímúrarareglunnar, 
skoða húsakynni hennar, ræða við 
Reglubræður og fá fjölbreyttan fróðleik um 
frímúrarastarfið. Tvívegis áður hefur Reglan 
verið með opið hús á Menningarnótt og 
voru viðtökur almennings með eindæmum 
góðar og því var ákveðið að endurtaka 
leikinn. Fjölmargir atburðir hafa verið í boði 
á þessu afmælisári og eiga eftir að verða, eins 
og má sjá á heimasíðu Reglunnar, https://
frimurarareglan.is/reglan/100ar"
Bríetartún 3 105 Reykjavík

14:00 - 17:45
Skemmtidagskrá Blindrafélagsins
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri setur 
dagskránna klukkan 14:00. Þrír myndlistar 
menn og félagar í Blindrafélaginu 
þau Guðvarður B. Birgisson, Ólöf 
Valdimarsdóttir og Rut Rebekka 
Sigurjónsdóttir sýna verk sín. Kynning 
verður á leiðsöguhundum, hjálpartækjum 
og vörum Blindravinnustofunnar auk þess 
sem að boðið verður upp á þrautagöngu. 
Tónlistarfólkið Eyþór Kamban Þrastarson, 
Haraldur Gunnar Hjálmarsson, Iva Marin 
Adrichem, Kaisu Hynninen, og Theódór 
Helgi Kristinsson flytja tónlist. Klukkan 16:15 
verður blásið til tónleika þar sem eftirfarandi 
félagsmenn í Blindrafélaginu koma fram 
og flytja eigin tónsmíðar: Sölvi Kolbeinsson 
á saxafón með píanó undirleik Hlyns Þórs 
Agnarssonar, Gísli Helgasson og hljómsveit, 
Hlynur Þór Agnarsson og hljómsveit og Már 
Gunnarsson og hljómsveit.
Tjarnargata 11 101 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. 1213 
Sýningin ORÐ hafa áhrif kl. 14-18 Vöfflukaffi 
kl. 1416
Ingólfsstræti 19 101 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. Þetta er í fimmta 
sinn sem viðburðurinn er haldinn og aldrei 
hafa jafn margar hljómsveitir tekið þátt. 
Ellefu mergjaðar hljómsveitir koma fram 
og leika bara ALLSKONAR. Viðburðurinn 
hefst stundvíslega klukkan 13.00 en þá 
verður hleypt formlega úr skúrnum. Einstakt 
tækifæri til að heyra og sjá hvað fram fer í 
bílskúrum borgarinnar um þessar mundir. 
DAGSKRÁ 14.00 Hleypt úr skúrnum! 14.05 
Stálnaglar 14.30 Blúsband JB 15.00 Band 
nútímans 15.30 Nostalgía 16.00 Smyrlarnir 
16.30 Eldvatn 17.00 The Walls 17.30 
Kvennabandið 18.00 Slagarasveitin 18.30 
Dætur Satans 19.00 Gunk 19.30 Skúrnum 
skellt í lás!
Vonarstræti 3 101 Reykjavík

14:00 - 23:00
Götubitinn á Menningarnótt
Reykjavik Street Food  snýr aftur á 
Miðbakkan á Menningarnótt! Vegna 
fjölda áskorana og áhuga sem okkur hjá 
Reykjavik Street Food var sýndur eftir 
Götubithátíðina þá ætlum við að endurtaka 
leikinn á Menningarnótt og setjum upp 
annan frábærarn viðburð á Miðbakkanum 
– “Götubitinn á Menningarnótt” Þeir 
söluaðilar sem verða á svæðinu eru: 
Tacoson, Bitabíllinn,Fish & Chips Wagon, 
Vöffluvagninn, Icelandic Treasure,Lobster 
Hut, Prikið, Fish And Chips Vagninn, 
Reykjavik Chips, Gastro Truck, Tacovagninn, 
Flatbakan, Tasty, Senis´s, JÖMM, Magellan 
Filipino, Lamb Street Food, Ramen Momo, 
Brass Street Food, KORE, Kjötlandsliðið, 
Gull Vagninn, Viking Brugghús Gleðilegan 
Menningarbita!
Miðbakkinn 101 Reykjavík

14:00 - 23:30
Skapa fötin manninn? Ljósmyndasýning
Kári Sverriss ljósmyndari og Kraftur hafa 
sett upp ljósmyndasýningu þar sem opnað 
er fyrir ör sem fólk ber eftir krabbamein og 
þau gerð sýnileg í bland við tískufatnað. 
Spurningunni „Skapa fötin manninn?“ er 
varpað fram til að fá áhorfandann til að velta 
því fyrir sér hvað það er sem fangar athygli 
hans. Eru það fötin, ör eða annað? Oft reyna 
þeir sem bera ör að fela þau með fatnaði 
eða fylgihlutum en á þessari sýningu er hið 
gagnstæða gert. Með því viljum við sýna 
fram á að fólk geti borið örin með stolti þar 
sem þau eru vitnisburður um þeirra sigra 
en ekki eitthvað sem þarf að fela. Stílesering: 
Sigrún Ásta Jörgensen  Förðun: Sara 
Johansen Ljósmyndasýningin er hluti af 20 
ára afmælisári Krafts, stuðningsfélagi ungs 
fólks sem greinst hefur með krabbamein og 
aðstandendur.
Austurbakki 2 101 Reykjavík

14:30 - 16:30
Tálgað í gegnum söguna
Viltu læra að tálga og lesa í tré? Ólafur 
Oddsson tálgumeistari kennir öruggu 
hnífsbrögðin við tálgun og kemur þér af 
stað með skemmtileg tálgunarverkefni. 
Tálgukennslan fer fram í trjálundi við 
Þjóðminjasafnið. Þú kynnist aðferðinni 
og sérð hvað hægt er að gera með því að 
læra tálgunartæknina vel. Þau sem eru 
búin að tálga eða eru að bíða eftir að komi 
að sér geta fylgst með stuttri leiðsögn um 
útskurð og tálguð leikföng á safninu.Ólafur 
tálgumeistari er með allt sem til þarf, hráefni 
og hnífa handa öllum og ekki síst hugmyndir 
og visku handverksmannsins. Unnið verður 
með stutta grein sem gæti auðveldlega orðið 
að töfrasprota með góðri tálgufærni. Mæting 
við Þjóðminjasafnið og þú færð næsta lausa 
pláss í hópi. Hámark átta börn í hópi. Tálgun 
hentar börnum frá 7 ára aldri.
Suðurgata 41 101 Reykjavík

15:00 - 15:15
King Harald's Saga - stysta ópera í heimi!
King Harald's Saga eftir skoska tónskáldið 
Judith Weir er sennilega ein stysta ópera í 
heimi en efniviður hennar er sóttur í söguna 
af Haraldi harðráða úr Heimskringlu Snorra 
Sturlusonar. Óperan er í þremur þáttum 
og með öll átta einsöngshlutverkin auk 
hlutverk kórsins fer Guja Sandholt sópran. 
Leikstjóri er Árni Kristjánsson. Í óperunni er 
saga Haralds harðráða sögð (sungin) í afar 
stuttu máli. Hlutverk: Haraldur harðráði 
Tósti jarl  Ólafur helgi, bróðir Haralds 
 Tvær eiginkonur Haralds Norski herinn  
Sendiboði  Hermaður  Íslensk völva
Austurbakki 2 101 Reykjavík

15:00 - 15:30
Dansað með listaverkum og fjársjóðsleit í 
safninu
DANSAÐ MEÐ LISTAVERKUM Í tilefni 
þess að Krakkaklúbburinn Krummi kynnir 
nýja og spennandi haustdagskrá 2019 munu 
nemendur Dansgarðsins flytja dansverk 
innan um listaverk þjóðarinnar á sýningunni 
Fjársjóður þjóðar í Listasafni Íslands. 
Einnig verður boðið upp á Fjársjóðsleit fyrir 
fjölskyldur sem heimsækja safnið.
Fríkirkjuvegur 7 101 Reykjavík

15:00 - 15:40
Pétur og úlfurinn brúðuleikhús – Bernd 
Ogrodnik
Sýningin um Pétur og úlfinn er byggð á 
sögu og tónverki Sergei Prokofiev. Bernd 
Ogrodnik brúðuleikari og brúðugerðarmaður 
færir okkur ævintýrið í formi brúðuleikhúss, 
þar sem tónlistin er birt myndrænt, með 
aðstoð handútskorinna leikbrúða sem Bernd 
stjórnar af sinni alkunnu snilld. Sýningin er 
40 mínútur.
Austurstræti 11 101 Reykjavík

15:00 - 15:45
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.15.00 - 
15.45. Engin ætti að láta þetta framhjá sér fara 
 hlökkum til að sjá ykkur!
Ingólfsstræti 2a 101 Reykjavík

15:00 - 16:00
Salsa Iceland býður í dans, kennir og 
sýnir salsa á Ingólfstorgi.
Salsa Iceland býður salsadönsurum 
Reykjavíkurborgar á salsadansgólf á 
Ingólfstorgi á Menningarnótt. Við bjóðum 
dansáhugasömum byrjendum upp á kennslu, 
auk þess sem við sýnum Rueda de Casino, 
eina af tengdunum salsadans frá Kúbu.
Ingólfstorg 1 101 Reykjavík

15:00 - 16:00
Fjölskyldujóga I Menningarnótt
Bókasafnið, heilsulind hugans“, verður 
yfirskrift dagskrár menningarnætur 
Borgarbókasafnsins í ár. Í Grófinni ætlum við 
að bjóða upp á ljúfa og nærandi dagskrá þar 
sem gestir geta komið og slakað á í amstri 
dagsins. Gróa Másdóttir jógakennari býður 
fjölskyldum að koma í jóga saman og verður 
með alls kyns skemmtilegar jógaæfingar, 
öndun, leiki og slökun. Gróa Másdóttir 
jógakennari, markþjálfi og leiðsögumaður 
hefur kennt jóga frá árinu 2005. Hún hefur 
einnig kennt jakkafatajóga en þá er gert 
ráð fyrir að allir klæðist sínum hefðbundna 
fatnaði við framkvæmd æfinganna og ekki 
þarf mikið pláss fyrir hvern og einn. Önnur 
dagskrá: Ellý Ármanns spáir fyrir gesti 
kl.13.3015.30 Fjölskyldujóga kl. 1516 Taichi 
kl. 1617 Gong kl. 1718 Sögustund kl. 1819 
Hljóðlátt diskó kl. 18-20
Tryggvagata 15 101 Reykjavík

15:00 - 16:30
Lúðrasveitir berjast - aftur!
Lúðrasveitin Svanur, Lúðrasveit Verkalýðsins 
og Lúðrasveit Reykjavíkur hittast á 
vígvellinum Klambratún og berjast þar um 
farand verðlaunagripinn Monthlemminn 
mikla. Barist verður með lúðrum, bumbum 
og málmgjöllum. Siðameistari og gjörspillt 
dómnefnd skera úr um sigurvegarann. Eftir 
bardagann verður gestum og gangandi boðið 
upp á veitingar og lúðradjamm.
Flókagata 24 105 Reykjavík

ALLT SEM ÞÚ ÞARFT AÐ VITA UM

FASTEIGNAKAUP Á SPÁNI

OPNIR KYNNINGARFUNDIR 31. ÁGÚST OG 1. SEPTEMBER
KL. 12 TIL 17 Á GRAND HÓTEL REYKJAVÍK

ALLIR VELKOMNIR

OPNIR KYNNINGARFUNDIR
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15:00 - 16:30
Komdu út í geim með Quindar og 
sendiráði Bandaríkjanna!
Sendiráð Bandaríkjanna á Íslandi 
býður til ókeypis skemmtidagskrár í 
Tjarnarbíói þar sem fram munu kemur 
bandaríska hljómsveitin Quindar. Quindar 
saman stendur af Grammy verðlauna 
tónlistarmanninum Mikael Jorgensen og 
listsagnfræðingnum James Merle Thomas 
(áður hjá Flug og geimvísindasafni 
Bandaríkjanna). Quindar er hljómsveit sem 
notar hljóð og myndir frá NASA, þar sem 
tónlistinni blandað í rauntíma við NASA 
myndefni sem skapar einstaka margmiðlunar 
raftónlistar upplifun. Allir gestir fá 
happdrættismiða þar sem hægt verður að 
vinna ýmislegt áhugavert tengt NASA.
Tjarnargata 12 101 Reykjavík

15:00 - 17:00
Heimsálfarnir syngur saman á 
Menningarnótt
Ég ætla að safna saman alþjóðlegum 
barnakór á Menningarnótt. Hugmyndin er 
að öll börn sem mæta á viðburðinn fái að 
taka þátt og syngja á ýmsum tungumálum. 
Ekki er um formlegan kór að ræða heldur 
opna söngvastund. Barnakórinn myndi 
syngja lög á öllu þeim tungumálum 
sem börnin sem mæta og taka þátt, tala. 
Kórinn myndi endurspegla það ríkulega 
fjölmenningarsamfélag sem er á Íslandi. 
Hér eru nokkrir punktar um dagskipulag 
viðburðarins: 1. Barnakórinn myndi syngja 
lög á öllu þeim tungumálum sem börnin 
í kórnum tala. 2. Hvert barn myndi koma 
með lag frá sinni þjóð sem kórstjórinn kennir 
kórnum. 3. Börnin fá að kynnast kórstarfi 
almennt. 4. Börnin hvött til að koma með og 
kynna hljóðfæri frá heimalandi sínu fyrir 
kórnum á viðburðinum. 5. Í lok dags verður 
barnasmiðja.
Tryggvagata 17 101 Reykjavík

15:00 - 17:00
Ljóð á leið í bæinn
Fjölbreyttur hópur skálda, bæði þekkra og 
óþekktra, flytja ljóð sín í Hólavallagarði. Nýtt 
skáld birtist á fimmtán mínútna fresti frá 
klukkan 15.00 til 17.00 við klukknaportið í 
miðju kirkjugarðsins.
Ljósvallagata 1a 101 Reykjavík

15:00 - 17:00
Útgáfuhóf bókarinnar Mía, Moli og Maríus 
- Vandræðasögur
Mía, Moli og Maríus – Vandræðasögur er 
einstaklega falleg og eiguleg barnabók sem er 
hugsuð fyrir aldurshópinn 36 ára. Markmið 
hennar er að efla tilfinningameðvitund og 
samkennd. Í bókinni eru sagðar 5 sögur þar 
sem leikskólavinirnir Mía, Moli og Maríus 
lenda í kunnuglegum ágreiningi. Sögurnar 
leiða lesendur í gegnum aðstæðurnar á 
gamansaman hátt, með gagnvirkum lestri. 
Á hápunkti ágreiningsins eru sögurnar 

stoppaðar og sjónarhorninu viljandi beint 
frá einni sögupersónu til annarrar, til 
þess að þjálfa barnið í að setja sig í spor 
annarra. Bókinni er ætlað að veita börnum 
og uppalendum verkfæri til að ræða þær 
margvíslegu og oft á tíðum flóknu aðstæður 
og tilfinningar sem upp koma í hinu daglega 
lífi. Barnavinafélagið Sumargjöf styrkti 
útgáfu bókarinnar
Skólavörðustígur 11 101 Reykjavík

15:00 - 17:00
Sirkusveisla á Menningarnótt
Sirkussýning og sprell fyrir gesti og 
gangandi!Sirkuslistafólk úr Hringleik 
og sirkuskrakkar úr Æskusirkusnum 
munu bjóða upp á ótrúlega sirkusveislu 
á Menningarnótt. Sirkusfólk á öllum 
aldri sýnir loftfimleika, akróbatík, djöggl, 
jafnvægislistir, grín og glens  og að lokinni 
sýningu fá áhorfendur sjálfir að prófa snilli 
sína. Sirkussýning undir berum himni mun 
hefjast kl. 15, og að henni lokinni hefst opin 
sirkussmiðja fyrir alla áhugasama sem 
stendur til kl. 17.
Lækjartorg 1 101 Reykjavík

15:00 - 17:00
Góðgerðarakstur HOG Chapter Iceland
Í tæplega tvo áratugi hafa tekjur af 
góðgerðarakstrinum runnið óskiptar til 
Umhyggju, félags langveikra barna. Að 
jafnaði eru það um 500 þúsund krónur á 
núgildandi verðlagi. Heildarframlagið er því 
um 10 milljónir króna. Ungir sem aldnir geta 
keypt sér far fyrir 1.000 krónur. Ekið verður 
hægt svo að enginn þarf að vera hræddur eða 
finna til óöryggis, en getur þess í stað notið 
ferðarinnar og jafnvel keypt fleiri ferðir.
Kirkjustræti 12 101 Reykjavík

15:00 - 18:00
Ljóðasjoppa með Bergþóru 
Snæbjörnsdóttur, Fríðu Ísberg og Kött Grá 
Pjé
Skáldin Atli Sigþórsson, einnig þekktur 
sem Kött Grá Pjé, Fríða Ísberg og Bergþóra 
Snæbjörnsdóttir sitja við ritvélar og semja 
ljóð eftir pöntun fyrir gesti og gangandi að 
kostnaðarlausu. Komdu við í ljóðasjoppunni 
og fáðu þitt persónulega ljóð sem er samið 
á meðan þú situr gegnt skáldinu. Þú velur 
viðfangsefnið og skáldið yrkir og pikkar 
ljóðið á ritvélina svo þú getir tekið það með 
þér heim.
Mýrargata 2 101 Reykjavík

15:00 - 18:00
Pop-up leikvöllur Smástundar
Bláu kubbarnir eru ótrúleg leikföng sem 

leysa sköpunarkraft barnsins úr læðingi. 
Börn fá tækifæri til þess að skapa það 
sem þeim dettur í hug, möguleikarnir eru 
endalausir! Þau fá mikla útrás fyrir hreyfiþörf 
og fjölmörg tækifæri til að hugsa út fyrir 
rammann. Kubbarnir hvetja til skapandi 
lausna, efla hreyfigetu og málþroska, 
þjálfa rökhugsun, rýmisgreind og hæfni 
barna til að vinna saman. Þeir eru búnir til 
úr umhverfisvænum og eiturefnalausum 
svampi og eru í mismunandi formum eins 
og teningum, tígulsteinum, tannhjólum og 
sívalningum.
Tryggvagata 17 101 Reykjavík

15:00 - 19:00
Hip Hop hátíð Menningarnætur
Hip Hop Hátíðin er eini 
tónlistarviðburðurinn á Menningarnótt 
sem einblínir einungis á Hip Hop, hátíðin 
er haldin í 4.skipti núna í ár og í þetta sinn 
á Miðbakkanum sem hefur verið í mikilli 
uppbyggingu í sumarDagskrá verður 
tilkynnt von bráðar.
Miðbakkin 101 Reykjavík

15:00 - 19:30
Komið úr skúrnum!
Bílskúrshljómsveitir skipuðum síungum og 
ferskum pönkurum, rokkurum og blúsurum 
koma úr skúrum borgarinnar og troða upp 
í Iðnó á Menningarnótt. Þetta er í fimmta 
sinn sem viðburðurinn er haldinn og aldrei 
hafa jafn margar hljómsveitir tekið þátt. 
Ellefu mergjaðar hljómsveitir koma fram 
og leika bara ALLSKONAR. Viðburðurinn 
hefst stundvíslega klukkan 13.00 en þá 
verður hleypt formlega úr skúrnum. Einstakt 
tækifæri til að heyra og sjá hvað fram fer í 
bílskúrum borgarinnar um þessar mundir. 
DAGSKRÁ 14.00 Hleypt úr skúrnum! 14.05 
Stálnaglar 14.30 Blúsband JB 15.00 Band 
nútímans 15.30 Nostalgía 16.00 Smyrlarnir 
16.30 Eldvatn 17.00 The Walls 17.30 
Kvennabandið 18.00 Slagarasveitin 18.30 
Dætur Satans 19.00 Gunk 19.30 Skúrnum 
skellt í lás!
Vonarstræti 3 101 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.
Flókagata 24 105 Reykjavík

15:00 - 23:00
KARNIVAL Á KLAPPARSTÍG
DJ Margeir & Nova kynna: KARNIVAL Á 
KLAPPARSTÍG. Dansmaraþonið hefst á 
slaginu kl. 15:00 með jógatíma sem Tómas 
Oddur frá Yoga Shala Reykjavík leiðir. 
Dansinn brýst síðan fram um kl. 16:00 og 
mun duna óslitið fram að flugeldasýningu 
kl. 23:00. Fram koma DJ Margeir og vinir. 
 Þegar karnivalinu lýkur bjóðum við alla 
velkomna í eftirpartíið á Kaffibarnum. --
Klapparstígur 101 Reykjavík

15:30 - 16:30
Capoeira á Austurvelli
Annað árið í röð mun Capoeira Mandinga 
troða upp á Austurvelli á Menningarnótt 
og í þetta skiptið verður fókusinn á 
krakkana efnilegu sem æft hafa Capoeira 
á Íslandi. Til viðbótar við Capoeira verður 
dansað alvöru salsa og litríkir brasilískir 
þjóðdansar. Í fyrra sýndu um 50 Capoeira 
iðkendur listir sínar, þ.á.m. 5 lengra komnir 
sviðslistamenn erlendis frá. Í ár verður 
sýningin krúttlegri og hæfileikar krakka frá 
612 verða í fyrirúmi. Yngri börn fá einnig 
tækifæri til að spreyta sig en eftir á að koma 
í ljós hvort sviðsskrekkurinn leyfir þeim 
það. Eldri iðkendur munu einnig sýna ásamt 
frægum Capoeira meisturum frá Brasilíu og 
víðar. Líkt og í fyrra verður þetta einstakur 
alþjóðlegur fjöllistaviðburður á Íslandi, í 
þetta eina skipti á því herrans ári 2019.
Thorvaldsensstræti 2 101 Reykjavík

15:30 - 16:30
Kvæðakonan góða á Menningarnótt
Hópur kvenna flytur vísur á Kjarvalsstöðum 
og í Hafnarhúsi á Menningarnótt. 
Kvæðakonan góða er hópur kvenna í 
Reykavík sem kveður lausavísur og rímur. 
Vísurnar eru eftir eða um konur og eru 
kveðnar við stemmur (rímnalög) sem eru 
ýmist gamlar eða frumsamdar. Markmið 
hópsins er að halda á lofti menningararfinum 
okkar, endurnýja hann og endurskapa. 
Elstu vísurnar sem hópurinn flytur eru frá 
17. öld og þær yngstu glænýjar. Margar af 
eldri vísunum segja frá störfum kvenna og 
lífsháttum. Í yngri vísunum er oft sagt frá 
stöðu kvenna á gamansaman hátt. Markmið 
hópsins er að halda menningararfinum okkar 
á lofti og endurnýja hann um leið. Hópurinn 
er nýbúinn að leggja Berlín að fótum sér. Dr. 
Ragnheiður Ólafsdóttir er listrænn stjórnandi 
hópsins.
Flókagata 24 105 Reykjavík

15:30 - 16:30
Kvæðakonan góða / IsMusTrad
Kvæðakonan góða kveður rímur og 
lausavísur. Elstu vísurnar sem hópurinn 
flytur eru frá 17. öld og þær yngstu glænýjar. 
Í rímum er sögð saga og það gera lausavísur 
einnig. Rímnaskáldin gömlu sóttu efnivið 
sinn í Íslendingasögurnar, ýmsar aðrar 
þekktar sögur og ævintýri, en jafnhliða 
voru ortar lausavísur undir sömu háttum. 
Vísurnar sem við höfum valið eru langflestar 
eftir konur og fjalla um líf þeirra, dagleg 

störf, náttúrufegurð, tilfinningar eða jafnvel 
gríska goðafræði. Margar stemmanna sem 
við kveðum eru gamlar og sumar mjög 
þekktar, en aðrar eru nýjar og enn aðrar 
spunnar um leið og kveðið er. Markmið 
hópsins er að halda menningararfinum okkar 
á lofti og endurnýja hann um leið. Hópurinn 
er nýbúinn að leggja Berlín að fótum sér.
Flókagata 24 105 Reykjavík

16:00 - 16:20
Tanya og Dans Dívurnar frá Heilsuskóla 
Tanyu verða með skemmtiatriði á 
Ingólfstorgi
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!
Ingólfstorg 1 101 Reykjavík

16:00 - 16:30
Ég & Hún
Ég & Hún eru þær Anna Bergljót 
Böðvarsdóttir og Erla Ösp Hafþórsdóttir 
skólasystur og vinkonur úr tónlistarskóla 
FÍH. Anna Bergljót er 29 ára söngkona 
sem stundar nám við Menntaskóla í tónlist 
MÍT. Erla Ösp er 24 ára söng- og leikkona 
sem stundar nám við tónlistarskóla FÍH. 
Þær ætla að flytja nokkrar vel valdar 
söngperlur Íslands ásamt gítarleikara og 
slagverksleikara. Fólk er hvatt til að líta við, 
heyra fallega tóna og/eða syngja með kl.16:00 
á Menningarnótt í Petersen Svítunni.
Ingólfsstræti 2a 101 Reykjavík

16:00 - 16:45
Auður
Landsbankin býður upp á fjölbreytta 
menningardagskrá í Austurstræti 11. 
Tónlistarmaðurinn Auður mun koma fram og 
meðal annars flytja lög af plötunni Afsakanir 
sem kom út á síðasta ári. Tónleikarnir hefjast 
kl 16.00 og standa yfir í um 30 mínútur.
Austurstræti 11 101 Reykjavík

16:00 - 17:00
We are women
We are women Tveir sópranar og einn 
herramaður á píanó flytja ljóð og aríur, frá 
Bernstein, Brahms og Mozart alla leiðina til 
Strauss, Wagner og Tryggva Flytjendur eru 
Snæbjörg Gunnarsdóttir Sylvia Koncza Hans 
Jörg Neuner Í Fríkirkjunni á Menningarnótt 
kl 16 Aðgangur er ókeypis
Fríkirkjuvegur 5 101 Reykjavík

16:00 - 17:00
Sveifla í Leynigarðinum
GH gypsi tríó spilar swing tónlist með 
tveimur gítörum og kontrabassa. Innblástur 
að hljómgrunninnum er fengin frá Sígauna
gítarleikaranum Django Reinhardt. Á fyrri 
hluta 20. aldar lagði Reinhardt grunninn að 
jazzgítarstíl sem í dag er kenndur við hann 
og er enn í stöðugri þróun.Hljómsveitin 
kemur fram á tónleikum í Leynigarðinum, 
Skólavörðustíg 4a,b og c. á tæplega 
klukkustundar löngum tónleikum ásamt 
söngkonunnin Ingridi Örk Kjartansdóttir. 
Leynigarðurinn myndar frábæra umgjörð 
til að njóta tónlistar með allri fjölskyldunni. 
GH Gypsy trió skipa Gunnar Hilmarsson  
gítar, Jóhann Guðmundsson  gítar, Leifur 
Gunnarsson  kontrabassi
Skólavörðustígur 4c 101 Reykjavík

16:00 - 17:00
Leiðsögn listamanns – Steinunn 
Þórarinnsdóttir: Tákn
Steinunn Þórarinnsdóttir segir frá verki sínu 
Tákn sem var sett upp á þak Arnarhvols við 
Ingólfsstræti í Reykjavík í tilefni af ári listar í 
almannarými. Verkefnið er unnið í samstarfi 
við Listasafn Reykjavíkur með stuðningi frá 
borgarsjóði. Steinunn Þórarinsdóttir hefur 
unnið fjölda verka í almannarými hérlendis 
sem erlendis og það hefur verið stór hluti af 
hennar listrænu starfsemi alla tíð. Um er að 
ræða 11 fígúrur úr steyptu áli sem Steinunn 
vann á árunum 2015-2017 – upphaflega fyrir 
sögusafn þýska hersins í Dresden. Tákn 
var sett upp á safnabygginguna í Dresden 
sem áður hýsti vopnabúr þýska hersins. Þar 
höfðu staðið fígúrur í anda hernaðar en þeim 
var stolið í stríðinu árið 1943 og hafa aldrei 
fundist þrátt fyrir töluverða leit.
Lindargata / Ingólfsstræti 101 Reykjavík

16:00 - 17:00
í kring 03 - Kári Björn
Sýningu Kára Björns er skipt í þrjá hálf 
ótengda hluta. Heimildarverkefni, seríu 
sem fjallar um sannleika og lygar innan 
ljósmyndunar og samansafn mynda frá 
síðustu fimm árum í New York borg.• Í 
Ásmundarsal sýnir Kári útskriftarverkefni 
sitt frá Parsons School of Design, Maria. 
Verkefnið fjallar um eftirmál fellibylsins 
Maríu á Puerto Rico. Uppruna gefið út sem 
tveggja parta smárit og sýnt í Aperture 
Foundation í New York í maí 2018. Hér 
sýnir Kári tvær 60x90cm myndir ásamt átta 
33x48cm myndum. • Í Brautarholti sýnir 
Kári seríuna Synergy. Samansafn smásagna í 
myndformi sem fjalla allar um lygarnar sem 
myndavélin getur framkallað. • Á veggjum 

Kárastígs má sjá samansafn mynda Kára 
Björns frá síðastliðnum fimm árum í New 
York. Ellefu hágloss myndir og tíu smáar dye 
transfer myndir.
Kárastígur 1 101 Reykjavík

16:00 - 17:00
Listaganga á Menningarnótt
LISTAGANGA Gönguferð með leiðsögn frá 
Listasafni Íslands að heimili og vinnustofu 
Ásgríms Jónssonar, (18761958), sem 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! 
Umsjá: Rakel Pétursdóttir Lengd 45-60 
mínútur
Fríkirkjuvegur 7 101 Reykjavík

16:00 - 18:00
Kaupmaðurinn á horninu │Opnun
Sigríður Marrow opnar sýninguna 
Kaupmaðurinn á horninu í Skotinu 
á Ljósmyndasafni Reykjavíkur á 
Menningarnótt kl. 18. Öllum velkomið að 
njóta ljósmynda og léttra veitinga. Sýningin 
fjallar um hverfandi menningarheim 
kaupmannana á horninu. Blómatími 
kaupmannsins á horninu er liðinn, eftir 
standa örfáir einyrkjar sem með þrautseigju 
viðhalda þeim magnaða anda sem 
hverfisverslanir búa yfir. Ljósmyndamiðillinn 
var notaður til þess að varpa ljósi á þann 
hlýja og mannlega andblæ sem einkenna 
þessar verslanir.
Tryggvagata 15 101 Reykjavík

16:00 - 18:00
STEFnumót við söngvaskáld
STEF býður alla velkomna á notalegt 
STEFnumót við fjögur söngvaskáld 
í bakgarðinum að Laufásvegi 40 á 
Menningarnótt. Þeir sem koma fram eru 
allt landsþekktir höfundar og flytjendur, en 
það eru þau; Jóhann Helgason, Una Stef, 
Auður (Auðunn Lúthersson) og Kristín Þóra 
Haraldsdóttir. Munu þau hvert í sínu lagi 
flytja eigin tónlist. Heitt verður á könnunni 
fyrir gesti.
Laufásvegur 40 101 Reykjavík

16:00 - 18:00
Hverfandi-Opnun myndlistarsýningar
Sýningin "Hverfandi" í baksal Gallerí Korku, 
verkin eru öll unnin með temperu/patine au 
vin og litarefnum sem mörg hver koma beint 
úr íslenskri náttúru. R.Benedikta hefur haldið 
fjölmargar sýningar á Íslandi, í Evrópu og 

Bandaríkjunum. Ferillinn spannar rúmlega 
20 ár og hefur Guðrún Benedikta starfað sem 
myndlistarmaður og myndlistarkennari á 
Íslandi, Frakklandi og Lúxemborg. Kennir 
núna listgreinar í Menntaskólanum við Sund. 
Verkin á sýningunni eru öll unnin á þessu ári 
og er viðfangsefnið jöklarnir á Íslandi og áhrif 
hlýnunar á þá. Fædd og uppalin á Hornafirði 
í nágrenni við þessa stórfenglegu risa sem 
hopa dag frá degi og ótrúleg breyting sem 
hefur orðið á landslaginu síðustu áratugi 
vekur ugg í brjósti og eftirsjá. Sýningin 
stendur til 6.september.
Skólavörðustígur 4a 101 Reykjavík

16:00 - 19:00
Tjúttað við taflið - Útikaraoke
Tvíeykið Hits&Tits Útikarókíið er haldið að 
fyrirmynd karókís sem fram fer í Mauerpark 
í Berlín þar sem þúsundir manna flykkjast að 
til að láta ljós sitt skína og hvetja aðra áfram. 
hvetja aðra áfram.  Það er mikilvægara að 
vera í stuði en að syngja vel  Hér er enginn 
að dæma. Við sýnum öðrum virðingu og 
þolinmæði.  Mögulega komast ekki allir 
að sem setja nafnið sitt í hattinn, þar sem 
undanfarin ár hefur aðsókn í míkrófóninn 
aukist.  Í mesta lagi tveir mega syngja saman 
lag (nema að fólk sé í búning).  Sum lög eru 
ekki til í miklum gæðum á internetinu, þá 
sérstaklega íslensk lög.  Við áskiljum okkur 
rétt til að segja nei við fólk sem er dónalegt 
og með frekju.
Lækjargata 1 101 Reykjavík

16:00 - 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. Þetta er í fimmta 
sinn sem viðburðurinn er haldinn og aldrei 
hafa jafn margar hljómsveitir tekið þátt. 
Ellefu mergjaðar hljómsveitir koma fram 
og leika bara ALLSKONAR. Viðburðurinn 
hefst stundvíslega klukkan 13.00 en þá 
verður hleypt formlega úr skúrnum. Einstakt 
tækifæri til að heyra og sjá hvað fram fer í 
bílskúrum borgarinnar um þessar mundir. 
DAGSKRÁ 14.00 Hleypt úr skúrnum! 14.05 
Stálnaglar 14.30 Blúsband JB 15.00 Band 
nútímans 15.30 Nostalgía 16.00 Smyrlarnir 
16.30 Eldvatn 17.00 The Walls 17.30 
Kvennabandið 18.00 Slagarasveitin 18.30 
Dætur Satans 19.00 Gunk 19.30 Skúrnum 
skellt í lás!
Vonarstræti 3 101 Reykjavík

16:00 - 20:00
Allt eins og blómstrið eina
Vinnusmiðja með áherslu á að styrkja 
samband manns og náttúru. Mannhverfar 
hugmyndir um stöðu mannsins í náttúrunni 
hafa einkennt mannkynssöguna frá upphafi. 
Á tímum loftslagsbreytinga af mannavöldum 
er mikilvægi hugmynda um tengsl manna og 
náttúrunnar afar mikilvægar. Umræður og 
vangaveltur um almenna firringu mannsins 
frá náttúrunni geta tengst spurningum um 
hvort við getum tengst náttúrunni með því 
að hlusta betur á innri rödd okkar sjálfra. 
Getum við tengst náttúrunni með því að velta 
fyrir okkur eigin hugsunum, tilfinningum 
og fagurfræðilegum upplifunum. Smiðjan 
verður í formi nokkurra sjálfstæðra 
en tengdra þátttökuverkefna sem 
menningarnæturgestir geta tekið þátt. Lögð 
verður áhersla á að þátttakendur ræði tengsl 
manna og náttúru og tengi við sýningarnar á 
Kjarvalsstöðum.
Flókagata 24 105 Reykjavík
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16:00 - 20:00
Allt það besta fyrir þig - Sólrún Trausta 
Auðunsdóttir
Sumar minningar eru í svathvítu eða fölum 
litum þar sem minnið er með fókusinn á 
heildarmyndina, frekar en liti stakra hluta. 
Atburðarásin er í forgrunni en þegar minnið 
rekur sig dýpra birtast litir sem taka á sig 
form eða mynstur sem heilla hugann. Skortur 
á frelsi í æsku kallar á að láta drauma sína 
rætast á striganum. Fortíðin býr í okkur 
öllum. Allt þetta fólk sem falið er í tímanum 
og sögunni. Hóvært, hljóðlátt, hrætt, 
hamingjusamt, syngjandi, dansandi, felandi. 
Allir drekka kaffi, borða fegurðina sér til 
yndisauka. Kyngja takmörkunum sínum og 
óöruggi með sætum eftirrétt.
Suðurgata 3 101 Reykjavík

16:00 - 23:00
Götubitinn á Menningarnótt 
Reykjavik Street Food  snýr aftur á 
Miðbakkan á Menningarnótt! Vegna 
fjölda áskorana og áhuga sem okkur hjá 
Reykjavik Street Food var sýndur eftir 
Götubithátíðina þá ætlum við að endurtaka 
leikinn á Menningarnótt og setjum upp 
annan frábærarn viðburð á Miðbakkanum 
– “Götubitinn á Menningarnótt” Þeir 
söluaðilar sem verða á svæðinu eru: 
Tacoson, Bitabíllinn,Fish & Chips Wagon, 
Vöffluvagninn, Icelandic Treasure,Lobster 
Hut, Prikið, Fish And Chips Vagninn, 
Reykjavik Chips, Gastro Truck, Tacovagninn, 
Flatbakan, Tasty, Senis´s, JÖMM, Magellan 
Filipino, Lamb Street Food, Ramen Momo, 
Brass Street Food, KORE, Kjötlandsliðið, 
Gull Vagninn, Viking Brugghús Gleðilegan 
Menningarbita!
Miðbakkinn 101 Reykjavík

16:30 - 18:30
Frímínútur
Á horninu á Austurvelli á Menningarnótt 
verður hægt að taka þátt í útileikjum undir 
traustri stjórn áhugaleikfimikennarans 
Guðbjargar og dúndrandi tónum frá DJ 
Sigrúnu Skafta. Leikirnir eru aðeins fyrir 18 
ára og eldri og eru frá kl. 15:30 til kl. 17:30.
Thorvaldsensstræti 2 101 Reykjavík

17:00 - 17:30
Spunamaraþon Improv Ísland
Fimmta árið í röð býður spunaleikhópurinn 
Improv Ísland gestum og gangandi að 
njóta grínsýninga í Þjóðleikhúskjallaranum, 
algjörlega ókeypis. Sýningarnar eru búnar 
til á staðnum, ekkert er ákveðið fyrirfram og 
því gæti í raun allt gerst! Ný sýning hefst á 
hálftíma fresti og býðst áhorfendum að horfa 
eins lengi og þeir vilja á meðan húsrúm leyfir. 
Komdu og hlæðu með okkur!
Hverfisgata 19 101 Reykjavík

17:00 - 17:35
Serimónía: ljóð og afrískur trommusláttur
Eyrún Ósk Jónsdóttir flytur ljóð við 
trommu undirleik frá AkeemRichard 
sem spilar á afrískar trommur. Verkið 
tekur um 30 mínútur í fluttningi. Verkið 

er seiðandi og áhrifamikið og fjallar um 
málefni samtímans, flóttamenn, frið og 
umhverfisvernd. Áhorfendum er boðið að 
taka þátt í seremóníunni. Við tengjumst 
öll í gegnum það sem er sammannlegt, s.s 
ljóð, tónlist og seremóníur. Eyrún Ósk er 
þekktur rithöfundur, leikari og friðarsinni og 
hefur áður flutt áhrifa mikla ljóðagjörninga, 
m.a Ljóðahugleiðslu um frið og kærleika 
á Friðardögum Reykjavíkurborgar Akeem 
Richard er þekktur hér á landi fyrir þátttöku 
sína í stjórnmálum, menningarviðburðum, 
fjölmenningarviðburðum og fyrir störf sín í 
þágu fjölmenningar.
Tryggvagata 17 101 Reykjavík

17:00 - 17:40
Jón Jónsson
Landsbankin býður upp á fjölbreytta 
menningardagskrá í Austurstræti 11. Jón 
Jónsson mætir með gítarinn og flytur nokkur 
af sínum vinsælustu lögum fyrir áhorfendur. 
Tónleikarnir hefjast kl 17.00 og standa yfir í 
um 30 mínútur.
Austurstræti 11 101 Reykjavík

17:00 - 17:45
Dans Brynju Péturs á Menningarnótt
Dans Brynju Péturs er eini street dansskólinn 
á landinu. Sýningahóparnir okkar spanna 
þrjár kynslóðir: 1113 ára, 1416 ára og 17 
ára + sem sameinast öll á Menningarnótt 
í dansveislu á Ingólfstorgi kl. 17 þar sem 
sett verður upp danssýning og danspartý! 
Komdu og upplifðu dansgleðina með okkur! 
Haustönn hefst 9. september! Við kennum 
hópum frá 5 ára aldri í 9 hverfum en þú getur 
dansað með okkur í Breiðholti, Laugardal, 
Árbæ, Kópavogi, Garðabæ, Grafarvogi, 
Hafnarfirði og á Seltjarnarnesi. Kíktu á 
stundaskránna og skráðu þig á brynjapeturs.is !
Ingólfstorg 1 101 Reykjavík

17:00 - 17:45
Hófí & Gunnar
Hófí og Gunnar hafa spilað saman allskonar 
músík síðan þau voru unglingar í Hagaskóla. 
Á menningarnótt ætla þau að taka nokkur vel 
kunnug lög Billi Eilish ásamt því að spreyta 
sig á sænskum dægurlögum.
Ingólfsstræti 2a 101 Reykjavík

17:00 - 18:00
Háskóladansinn sýnir á Menningarnótt
Líkt og undanfarin ár mun Háskóladansinn 
sýna sveifludansa og halda lítið dansball 
á Menningarnótt, að þessu sinni í Hörpu 
frá kl. 17 til 18. Gestum og gangandi er 
boðið að koma og fylgjast með Lindy Hop, 

Swing&Rock'n'Roll eða West Coast Swing og 
jafnvel að taka nokkur spor með okkur. Við 
hlökkum til að hitta þig!
Austurbakki 2 101 Reykjavík

17:00 - 18:00
LISTAMANNASPJALL VIÐ HULDU HÁKON 
– HVERRA MANNA ERTU?
LISTAMANNASPJALL VIÐ HULDU 
HÁKON – HVERRA MANNA ERTU? 
AUÐUR JÓNSDÓTTIR RITHÖFUNDUR 
RÆÐIR VIÐ HULDU HÁKON Á 
MENNINGARNÓTT 24. ÁGÚST KL. 17 Í 
LISTASAFNI ÍSLANDS. Nú stendur yfir 
yfirlitssýning í Listasafni Íslands á verkum 
Huldu Hákon sem á nú að baki hátt í 
fjörutíu ára feril. Hulda markaði sér fljótt 
sérstöðu í íslenskri listasögu bæði í efnisvali 
og myndmáli. Verkin á sýningunni spanna 
allan feril Huldu, frá 1983 til 2019. Auk 
þeirra sýnir Listasafn Íslands viðtalsmynd 
við listamanninn sem unnin var sérstaklega 
í tengslum við sýninguna. Sýningarstjóri er 
Harpa Þórsdóttir. Vegleg sýningarskrá verður 
gefin út í tilefni sýningarinnar Hverra manna 
ertu?
Fríkirkjuvegur 7 101 Reykjavík

17:00 - 18:30
Glaðlegir söngvar um dauðann
Þjóðlagahljómsveitin Kólga (www.kolga.
band) og Haukur Ingi Jónasson guðfræðingur 
 í samvinnu við Dómkirkjuna í Reykjavík 
- bjóða upp á dagskrá á Menningarnótt 
2019 undir yfirskriftinni - Glaðlegir 
söngvar um dauðann. Dagskráin fer fram 
í Dómkirkjunni laugardaginn 24. ágúst kl. 
17. Þar verður blandað saman tónlist af 
efnisskrá sveitarinnar um þetta viðfangsefni 
og vangaveltum guðfræðingsins um dauðann 
á milli laga. Tónlistin er blanda af þekktum 
og minna þekktum lögum við íslenska texta. 
Aðgangur er ókeypis og öllum heimill á 
meðan húsrúm leyfir.
Kirkjustræti 16 101 Reykjavík

17:00 - 19:00
Gamlar og nýjar perlur á Skólavörðuholti 
með Björtum sveiflum
Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan 
fyrsta skólavarðan leit dagsins ljós á 
Skólavörðuholti undir lok 18. aldar. Nú 
hafa margir af helstu og áhugaverðustu 
atburðum úr sögu Skólavörðuholtsins og 
Ásmundarsalar verið teknir saman í blaðinu 
Upp í hæstu hæðir þar sem sögunni eru gerð 
skil á myndrænan og skemmtilegan hátt. Í 
tilefni af útgáfu blaðsins mun hljómsveitin 
Bjartar Sveiflur stíga á stokk og spila lifandi 
tónlist. Hljómsveitin hefur getið sér gott orð 
að undanförnu fyrir hressilegar ábreiður 
af þekktum íslenskum lögum en gaman 
er að segja frá því að einn af meðlimum 
hljómsveitarinnar, Loji Höskuldsson er 
einnig einn af aðstandendum sýningarinnar 
Varðað sem stendur yfir um þessar 
mundir í Ásmundarsal. Verið hjartanlega 

velkomin í Ásmundarsal við Freyjugötu á 
Menningarnótt.
Freyjugata 41 101 Reykjavík

17:00 - 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. Þetta er í fimmta 
sinn sem viðburðurinn er haldinn og aldrei 
hafa jafn margar hljómsveitir tekið þátt. 
Ellefu mergjaðar hljómsveitir koma fram 
og leika bara ALLSKONAR. Viðburðurinn 
hefst stundvíslega klukkan 13.00 en þá 
verður hleypt formlega úr skúrnum. Einstakt 
tækifæri til að heyra og sjá hvað fram fer í 
bílskúrum borgarinnar um þessar mundir. 
DAGSKRÁ 14.00 Hleypt úr skúrnum! 14.05 
Stálnaglar 14.30 Blúsband JB 15.00 Band 
nútímans 15.30 Nostalgía 16.00 Smyrlarnir 
16.30 Eldvatn 17.00 The Walls 17.30 
Kvennabandið 18.00 Slagarasveitin 18.30 
Dætur Satans 19.00 Gunk 19.30 Skúrnum 
skellt í lás!
Vonarstræti 3 101 Reykjavík

17:00 - 21:00
Það Rignir?!
Vatnshelda Galleríið býður þér á 
gjörningakvöldið Það rignir á Menningarnótt 
2019. Vatnshelda Galleríið er ferðagallerí, og 
verður að þessu sinni staðsett í Frakklandi, 
torg ofarlega á Frakkastíg.Í gegnum kvöldið 
mun galleríið vera fyllt af vatnsheldum 
gjörningum þar sem galleríið sjálft er 
ekki vatnshelt. Fyrir ofan galleríið verður 
síðan rigningarvél þar sem hver og einn 
gjörningalistamaður getur ráðið hverskonar 
rigning verður yfir sínum gjörning. Nánari 
veðurspá og gjörningadagskrá kynnt síðar.
Frakkastígur 23 101 Reykjavík

17:30 - 18:00
Spunamaraþon Improv Ísland
Fimmta árið í röð býður spunaleikhópurinn 
Improv Ísland gestum og gangandi að 
njóta grínsýninga í Þjóðleikhúskjallaranum, 
algjörlega ókeypis. Sýningarnar eru búnar 
til á staðnum, ekkert er ákveðið fyrirfram og 
því gæti í raun allt gerst! Ný sýning hefst á 
hálftíma fresti og býðst áhorfendum að horfa 
eins lengi og þeir vilja á meðan húsrúm leyfir. 
Komdu og hlæðu með okkur!
Hverfisgata 19 101 Reykjavík

17:30 - 18:15
Rauðvínsjóga í Hafnarhúsinu
Rauðvínsjóga er rólegt jóga sem hentar 
öllum 20 ára og eldri sem drekka rauðvín, 
nú eða finnst lyktin af því vera góð. Afhverju 
rauðvín og jóga? Rauðvín gott! Jóga gott! 
Bara afhverju ekki? Tíminn verður frekar 
rólegur og ættu allir, sama í hvernig formi 
þeir eru, að geta verið með. Í venjulegum 
jógatíma gerir hver og einn eins og hann 
getur, þessi tími er alls ekkert öðruvísi nema 
við höfum smá rauðvínsdreitil um hönd 
sem hjálpar okkur að dýpka hugleiðsluna 
og komast mögulega aðeins lengra inn í 
stöðurnar. Tveir tímar í boði: kl. 17:30 og kl. 
19:00. Tíminn er 45 mínútúr í senn. Athugið 
að aðeins 20 manns komast að í einu og 
gildir fyrstur kemur, fyrstur fær dýnu. Eitt 
rauðvínsglas fylgir hverri dýnu. Sjáumst 
hress á dýnunni! Namaste.
Tryggvagata 17 101 Reykjavík

BEST OF ICELAND
Bók um ferðamál, menningu og sögu
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Reykjavíkur Apótek býður upp á allar 

tegundir lyfja. Mikið og 

fjölbreytt úrval af heilsulyfjum, 

bað- og ilmvörum, gjafavörum

auk ýmissa annarra góðra kosta.

Reykjavíkur Apótek er 

sjálfstætt starfandi apótek sem 

leggur áherslu á persónulega 

þjónustu og hagstætt verð. 

Apótekið þitt
í gamla Héðinshúsinu við Seljaveg 2

Afgreiðslutími:
9-18:30 virka daga

10-16:00 laugardaga

Öryrkjar og eldri borgarar njóta sérkjara hjá okkur

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

17:30 - 18:30
Kvæðakonan góða á Menningarnótt
Hópur kvenna flytur vísur á Kjarvalsstöðum 
og í Hafnarhúsi á Menningarnótt. 
Kvæðakonan góða er hópur kvenna í 
Reykavík sem kveður lausavísur og rímur. 
Vísurnar eru eftir eða um konur og eru 
kveðnar við stemmur (rímnalög) sem eru 
ýmist gamlar eða frumsamdar. Markmið 
hópsins er að halda á lofti menningararfinum 
okkar, endurnýja hann og endurskapa. 
Elstu vísurnar sem hópurinn flytur eru frá 
17. öld og þær yngstu glænýjar. Margar af 
eldri vísunum segja frá störfum kvenna og 
lífsháttum. Í yngri vísunum er oft sagt frá 
stöðu kvenna á gamansaman hátt. Markmið 
hópsins er að halda menningararfinum okkar 
á lofti og endurnýja hann um leið. Hópurinn 
er nýbúinn að leggja Berlín að fótum sér. Dr. 
Ragnheiður Ólafsdóttir er listrænn stjórnandi 
hópsins.
Tryggvagata 17 101 Reykjavík

17:30 - 18:30
Kvæðakonan góða / IsMusTrad
Kvæðakonan góða kveður rímur og 
lausavísur. Elstu vísurnar sem hópurinn 
flytur eru frá 17. öld og þær yngstu glænýjar. 
Í rímum er sögð saga og það gera lausavísur 
einnig. Rímnaskáldin gömlu sóttu efnivið 
sinn í Íslendingasögurnar, ýmsar aðrar 
þekktar sögur og ævintýri, en jafnhliða 
voru ortar lausavísur undir sömu háttum. 
Vísurnar sem við höfum valið eru langflestar 
eftir konur og fjalla um líf þeirra, dagleg 
störf, náttúrufegurð, tilfinningar eða jafnvel 
gríska goðafræði. Margar stemmanna sem 
við kveðum eru gamlar og sumar mjög 
þekktar, en aðrar eru nýjar og enn aðrar 
spunnar um leið og kveðið er. Markmið 
hópsins er að halda menningararfinum okkar 
á lofti og endurnýja hann um leið. Hópurinn 
er nýbúinn að leggja Berlín að fótum sér.
Tryggvagata 17 101 Reykjavík

18:00 - 21:00
LOFT SLAG : Samstöðutónleikar
Loft Slag er samstöðutónleikar sem 
fara fram á Menningarnótt í Traðarkots 
bílastæðahúsinu á hverfisgötu 20, nærri 
Þjóðleikhúsinu. Hljómsveitirnar FM Belfast 
og Hermigervill munu stíga á svið uppúr 
20:00 og munu gestir dansa til þess að vekja 
athygli á loftslagsmálum. Áhriifa miklir 
umhverfissinnar munu flytja stutt erindi 
áður en fjörið hefst en einnig verða básar 
á svæðinu þar sem aðilar sem vilja sporna 
gegn loftslagsáhrifum vekja athygli á starfi 
sínu og bendir fólki á leiðir sem hægt væri 
að fara til þess að stuðla að umhverfisvænni 
framtíð. Tíu Sopar og Kvörn verða með 
pop up bar og kaffihús ! Komið á efstu hæð 
bílastæðahússins og dansið með okkur fyrir 
betri framtíð !
Hverfisgata 20 101 Reykjavík

18:00 - 18:30
Spunamaraþon Improv Ísland
Fimmta árið í röð býður spunaleikhópurinn 
Improv Ísland gestum og gangandi að 
njóta grínsýninga í Þjóðleikhúskjallaranum, 
algjörlega ókeypis. Sýningarnar eru búnar 
til á staðnum, ekkert er ákveðið fyrirfram og 
því gæti í raun allt gerst! Ný sýning hefst á 
hálftíma fresti og býðst áhorfendum að horfa 
eins lengi og þeir vilja á meðan húsrúm leyfir. 
Komdu og hlæðu með okkur!
Hverfisgata 19 101 Reykjavík

18:00 - 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. Þetta er í fimmta 
sinn sem viðburðurinn er haldinn og aldrei 
hafa jafn margar hljómsveitir tekið þátt. 
Ellefu mergjaðar hljómsveitir koma fram 
og leika bara ALLSKONAR. Viðburðurinn 
hefst stundvíslega klukkan 13.00 en þá 
verður hleypt formlega úr skúrnum. Einstakt 
tækifæri til að heyra og sjá hvað fram fer í 
bílskúrum borgarinnar um þessar mundir. 
DAGSKRÁ 14.00 Hleypt úr skúrnum! 14.05 
Stálnaglar 14.30 Blúsband JB 15.00 Band 
nútímans 15.30 Nostalgía 16.00 Smyrlarnir 
16.30 Eldvatn 17.00 The Walls 17.30 
Kvennabandið 18.00 Slagarasveitin 18.30 
Dætur Satans 19.00 Gunk 19.30 Skúrnum 
skellt í lás!
Vonarstræti 3 101 Reykjavík

18:00 - 20:00
Sýningarspjall│Íslensk kjötsúpa
Sýningarspjall Daríu Sólar Andrews 
sýningarstjóra Íslenskrar kjötsúpu á 
menningarnótt laugardaginn 24. ágúst kl. 
16. Ókeypis aðgangur. Sýningin ÍSLENSK 
KJÖTSÚPA setur ljósmyndarann Kristjón 
Haraldsson í sviðsljósið jafnframt því sem 
athygli er beint að verklagi, úrvinnslu og 
stíl í ljósmyndun. Samhliða því sem aðferðir 
í ljósmyndun eru teknar til skoðunar er 
sjónum beint að ljósmyndaranum á bak við 
myndavélina og þannig er dregin upp mynd 
af Kristjóni, fjölskyldu hans og íslensku 
þjóðinni á áttunda og níunda áratugnum.
Tryggvagata 15 101 Reykjavík

18:00 - 20:00
Súpustofan
Á hverju laugardagskvöldi er Súpustofan 
opin frá kl. 1820. Þar bjóðum við upp á 
súpu að kostnaðarlausu  óháð tekjum, trú, 
stöðu eða ástandi. Súpustofan er hlutlaus 
staður þar sem gott fólk hittist reglulega 
og spjallar í huggulegum kringumstæðum 
eða borðar í ró og næði. Brauð & co. 
styrkir Súpustofuna með bakstri og 
veitingastaðurinn Coocoo's Nest eldar súpu 
fyrir okkur fyrsta laugardag hvers mánaðar. 
Á menningarnótt verður Súpustofan að 
sjálfsögðu opin eins og vanalega og að auki 
verðum við með súpusmakk handa gestum 
og gangandi á menningarrölti. Súpustofan 
er til húsa í hliðarsal hvítu kirkjunnar á 
Ingólfsstræti 19. (Viltu gerast sjálfboðaliði? 
Kiktu endilega til okkar eða sendu okkur 
línu á Facebooksíðuna okkar: facebook.com/
supustofan.) Vertu hjartanlega velkomin/
velkominn.
Ingólfsstræti 19 101 Reykjavík

18:00 - 22:00
Eldsmíði, víkingasjálfa og tálgaðir fuglar
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. Við inngang safnsins verða 
staddir eldsmiðir sem láta hamarshöggin 
dynja þegar þeir móta járn eftir gömlum 
aðferðum. Þeir svara með gleði spurningum 
gesta um aðferðir eldsmíðinnar. Þá munu 
gestir geta fylgst með Rúnari Ástvaldssyni 
tálga út afar fallega fugla úr íslensku birki 
og verður hægt að kaupa fuglana af Rúnari 
þennan dag. Ókeypis aðgangur!
Aðalstræti 16 101 Reykjavík

18:00 - 22:45
Garðpartý Bylgjunnar
Fjölskylduna eyðir kvöldi Menningarnætur 
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: kl. 18:30 
 Jón Jónsson og Friðrik Dór ásamt hljómsveit 
kl. 19:00  Bubbi Morhtens ásamt hljómsveit 
og sérstökum gesti Katrínu Halldóru kl. 
19:45  Hjálmar kl. 20:30  Ellen Kristjáns 
kl. 21:10  Auður kl. 21:45  Nýdönsk kl. 
22:25  Herra Hnetusmjör, Að tónleikunum 
loknum hafa tónleikagestir nægan tíma til að 
rölta í áttina að Kvosinni til að missa ekki af 
flugeldasýningunni.
Sóleyjargata 19 101 Reykjavík

18:00 - 23:00
Götubitinn á Menningarnótt
Reykjavik Street Food  snýr aftur á 
Miðbakkan á Menningarnótt! Vegna 
fjölda áskorana og áhuga sem okkur hjá 
Reykjavik Street Food var sýndur eftir 
Götubithátíðina þá ætlum við að endurtaka 
leikinn á Menningarnótt og setjum upp 
annan frábærarn viðburð á Miðbakkanum 
– “Götubitinn á Menningarnótt” Þeir 
söluaðilar sem verða á svæðinu eru: 
Tacoson, Bitabíllinn,Fish & Chips Wagon, 
Vöffluvagninn, Icelandic Treasure,Lobster 
Hut, Prikið, Fish And Chips Vagninn, 
Reykjavik Chips, Gastro Truck, Tacovagninn, 
Flatbakan, Tasty, Senis´s, JÖMM, Magellan 
Filipino, Lamb Street Food, Ramen Momo, 
Brass Street Food, KORE, Kjötlandsliðið, 
Gull Vagninn, Viking Brugghús Gleðilegan 
Menningarbita!
Miðbakkinn 101 Reykjavík

18:00 - 23:00
KARNIVAL Á KLAPPARSTÍG
DJ Margeir & Nova kynna: KARNIVAL Á 
KLAPPARSTÍG. Dansmaraþonið hefst á 
slaginu kl. 15:00 með jógatíma sem Tómas 
Oddur frá Yoga Shala Reykjavík leiðir. 
Dansinn brýst síðan fram um kl. 16:00 og 
mun duna óslitið fram að flugeldasýningu 
kl. 23:00. Fram koma DJ Margeir og vinir. 
 Þegar karnivalinu lýkur bjóðum við alla 
velkomna í eftirpartíið á Kaffibarnum. --
Klapparstígur 101 Reykjavík

18:30 - 19:00
Spunamaraþon Improv Ísland
Fimmta árið í röð býður spunaleikhópurinn 
Improv Ísland gestum og gangandi að 
njóta grínsýninga í Þjóðleikhúskjallaranum, 
algjörlega ókeypis. Sýningarnar eru búnar 
til á staðnum, ekkert er ákveðið fyrirfram og 
því gæti í raun allt gerst! Ný sýning hefst á 
hálftíma fresti og býðst áhorfendum að horfa 
eins lengi og þeir vilja á meðan húsrúm leyfir. 
Komdu og hlæðu með okkur!
Hverfisgata 19 101 Reykjavík

19:00 - 19:30
Spunamaraþon Improv Ísland
Fimmta árið í röð býður spunaleikhópurinn 
Improv Ísland gestum og gangandi að 
njóta grínsýninga í Þjóðleikhúskjallaranum, 
algjörlega ókeypis. Sýningarnar eru búnar 

til á staðnum, ekkert er ákveðið fyrirfram og 
því gæti í raun allt gerst! Ný sýning hefst á 
hálftíma fresti og býðst áhorfendum að horfa 
eins lengi og þeir vilja á meðan húsrúm leyfir. 
Komdu og hlæðu með okkur!
Hverfisgata 19 101 Reykjavík

19:00 - 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. Þetta er í fimmta 
sinn sem viðburðurinn er haldinn og aldrei 
hafa jafn margar hljómsveitir tekið þátt. 
Ellefu mergjaðar hljómsveitir koma fram 
og leika bara ALLSKONAR. Viðburðurinn 
hefst stundvíslega klukkan 13.00 en þá 
verður hleypt formlega úr skúrnum. Einstakt 
tækifæri til að heyra og sjá hvað fram fer í 
bílskúrum borgarinnar um þessar mundir. 
DAGSKRÁ 14.00 Hleypt úr skúrnum! 14.05 
Stálnaglar 14.30 Blúsband JB 15.00 Band 
nútímans 15.30 Nostalgía 16.00 Smyrlarnir 
16.30 Eldvatn 17.00 The Walls 17.30 
Kvennabandið 18.00 Slagarasveitin 18.30 
Dætur Satans 19.00 Gunk 19.30 Skúrnum 
skellt í lás!
Vonarstræti 3 101 Reykjavík

19:00 - 19:40
Tónleikar Los Mambolitos
Hljómsveitin Los Mambolitos spilar 
fjöruga og seiðandi kúmbía tónlist frá 
Kólumbíu á Ljósmyndasafni Reykjavíkur 
á Menningarnótt. Gestir eru hvattir til að 
taka dansspor innan um fallegar ljósmyndir 
Kristjóns Haraldssonar á sýningunni Íslensk 
kjötsúpa. Sannkölluð menningarsúpa! 
Ókeypis aðgangur! Los Mambolitos eða 
Mambólinga skipa þau Alexandra Kjeld, 
Daníel Helgason, Matthías Hemstock, Sólveig 
Morávek og Sigrún Kristbjörg Jónsdóttir. 
Hljómsveitin hefur verið í mótun í rúm tvö ár 
og hefur haldið nokkra tónleika. Hljómsveitin 
spilar jazzskotna standarda úr salsaheimum 
ásamt frumsömdu efni, ýmist undir dansi eða 
á dansfeimnari jazzstundum. Tónlistin sem 
hljómsveitin leikur á rætur að rekja til Kúbu, 
Puertó Ríkó, Kólumbíu og fleiri landa í mið- 
og suður Ameríku.
Tryggvagata 15 101 Reykjavík

19:00 - 19:45
Rauðvínsjóga í Hafnarhúsinu
Rauðvínsjóga er rólegt jóga sem hentar 
öllum 20 ára og eldri sem drekka rauðvín, 
nú eða finnst lyktin af því vera góð. Afhverju 
rauðvín og jóga? Rauðvín gott! Jóga gott! 
Bara afhverju ekki? Tíminn verður frekar 
rólegur og ættu allir, sama í hvernig formi 
þeir eru, að geta verið með. Í venjulegum 
jógatíma gerir hver og einn eins og hann 
getur, þessi tími er alls ekkert öðruvísi nema 
við höfum smá rauðvínsdreitil um hönd 
sem hjálpar okkur að dýpka hugleiðsluna 
og komast mögulega aðeins lengra inn í 
stöðurnar. Tveir tímar í boði: kl. 17:30 og kl. 
19:00. Tíminn er 45 mínútúr í senn. Athugið 
að aðeins 20 manns komast að í einu og 
gildir fyrstur kemur, fyrstur fær dýnu. Eitt 
rauðvínsglas fylgir hverri dýnu. Sjáumst 
hress á dýnunni! Namaste.
Tryggvagata 17 101 Reykjavík



MIÐBORGARPÓSTURINN20

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.
Kirkjustræti 16 101 Reykjavík

19:00 - 20:00
JUBILATE DEO í Kaþólsku kirkjunni á 
Íslandi
Í menningarsögu þjóðanna hefur tónlistin 
leikið veigamikið hlutverk í helgisiðum 
og lífi Kaþólsku kirkjunnar. Ýmsir kórar 
og tónlistarfólk frá kaþólsku kirkjunum 
á Reykjavíkursvæðinu munu kynna það 
fyrir okkur laugardaginn 24. ágúst 2019, kl. 
19.00 til 20.00 í Dómkirkju Krists konungs 
(Landakoti).
Túngata 13 101 Reykjavík

19:00 - 22:45
Garðpartý Bylgjunnar
Fjölskylduna eyðir kvöldi Menningarnætur 
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: kl. 18:30 
 Jón Jónsson og Friðrik Dór ásamt hljómsveit 
kl. 19:00  Bubbi Morhtens ásamt hljómsveit 
og sérstökum gesti Katrínu Halldóru kl. 
19:45  Hjálmar kl. 20:30  Ellen Kristjáns 
kl. 21:10  Auður kl. 21:45  Nýdönsk kl. 
22:25  Herra Hnetusmjör, Að tónleikunum 
loknum hafa tónleikagestir nægan tíma til að 
rölta í áttina að Kvosinni til að missa ekki af 
flugeldasýningunni.
Sóleyjargata 19 101 Reykjavík

19:30 - 20:00
Spunamaraþon Improv Ísland
Fimmta árið í röð býður spunaleikhópurinn 
Improv Ísland gestum og gangandi að 
njóta grínsýninga í Þjóðleikhúskjallaranum, 
algjörlega ókeypis. Sýningarnar eru búnar 
til á staðnum, ekkert er ákveðið fyrirfram og 
því gæti í raun allt gerst! Ný sýning hefst á 
hálftíma fresti og býðst áhorfendum að horfa 
eins lengi og þeir vilja á meðan húsrúm leyfir. 
Komdu og hlæðu með okkur!
Hverfisgata 19 101 Reykjavík

19:45 - 23:00
Tónaflóð á Menningarnótt
Árlegir stórtónleikar Rásar 2, Tónaflóð 
á Menningarnótt fara fram í 22. sinn við 
Arnarhól. Dagskrá Tónaflóðs árið 2019: 19:45: 
RÚV NÚLL dagskrá: ClubDub, GDRN og 
Auður. 20:30: Vök. 20:55: Valdimar 21:35: 
Hjaltalín 22:20: Stjórnin
Arnarhóll 101 Reykjavík

20:00 - 20:30
Sönghópurinn Spectrum syngur í 
Listasafni Íslands á Menningarnótt
Sönghópurinn Spectrum hefur sungið 
á Menningarnótt mörg undanfarin 
ár, oftast í Hörpuhorninu, en einnig í 
Fríkirkjunni, Í Tjarnarbíói, á Austurvelli 
og í Listasafni Íslands. Í Spectrum er 
kraftmikið söngfólk á öllum aldri, úr ólíkum 
geirum atvinnulífsins, en hann hefur nú 
starfað í sextán ár. Stjórnandi Spectrum er 
Ingveldur Ýr söngkona sem er vel þekkt 
í íslensku tónlistarlífi. Um prógrammið 
á Menningarnótt: Spectrumseiður Á 
Menningarnótt flytur hópurinn að vanda 
dagskrá þar sem fjölbreytileiki, lífleg 
framkoma og flutningur metnaðarfullra 
útsetninga einkennir sönghópinn. 
Verkefnaval SSpectrum spannar klassík, 
þjóðlög, popp og djass og við leitum víða 
fanga. Á Menningarnótt flytjum við þannig 
erlend lög í bland við íslensk þekkt lög á borð 
við Riddarann og Heyr Himnasmiður.
Fríkirkjuvegur 7 101 Reykjavík

20:00 - 20:30
Spunamaraþon Improv Ísland
Fimmta árið í röð býður spunaleikhópurinn 
Improv Ísland gestum og gangandi að 
njóta grínsýninga í Þjóðleikhúskjallaranum, 
algjörlega ókeypis. Sýningarnar eru búnar 
til á staðnum, ekkert er ákveðið fyrirfram og 
því gæti í raun allt gerst! Ný sýning hefst á 
hálftíma fresti og býðst áhorfendum að horfa 
eins lengi og þeir vilja á meðan húsrúm leyfir. 
Komdu og hlæðu með okkur!
Hverfisgata 19 101 Reykjavík

20:00 - 21:00
Blúsveisla í Iðnó
Blússveit Þollýjar hefur verið starfrækt um 
árabil og tekið virkan þátt í blúslífinu hér 
á landi undanfarin ár. Á síðasta ári sendi 
Blússveitin frá sér geisladiskinn Sacred 
Blues þar sem Friðrik Karlsson gítarleikari í 
Mezzoforte stjórnaði upptökum ásamt því að 
sjá um gítarleikinn. Diskurinn hefur fengið 
frábærar viðtökur og mun tónlist af disknum 
vera í forgrunni á tónleikunum í Iðnó. 
Liðsskipan Blússveitarinnar er sem hér segir: 

Þollý Rósmunds söngur Friðrik Karlsson 
gítar Tryggvi Hubner gítar Jonni Richter 
bassi Fúsi Óttars trommur
Vonarstræti 3 101 Reykjavík

20:00 - 22:00
Danspartý á Menningarnótt! 
Dansmenningarnótt!Dans og Kúltúr kynnir 
danspartý á Hard Rock þar sem ólíkir 
dansstílar eru sýndir og kenndir á einu 
sjóðheitu danskvöldi, m.a. Zumba, Bachata, 
Jallabina, Cabaret, Magdans, Flamenco og 
fleira. Kjörið tækifæri til að læra eitthvað nýtt, 
kynnast fólki, og gleðjast í bænum. Engar 
danskröfur! Enginn félagi nauðsynlegur, bara 
viljinn til að dansa og skemmta sér. Komdu 
og fagnaðu dansmenningunni með okkur á 
Menningarnótt kl. 20:00-22:00 á Hard Rock
Lækjargata 2a 101 Reykjavík

20:00 - 22:45
Garðpartý Bylgjunnar
Fjölskylduna eyðir kvöldi Menningarnætur 
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: kl. 18:30 
 Jón Jónsson og Friðrik Dór ásamt hljómsveit 
kl. 19:00  Bubbi Morhtens ásamt hljómsveit 
og sérstökum gesti Katrínu Halldóru kl. 
19:45  Hjálmar kl. 20:30  Ellen Kristjáns 
kl. 21:10  Auður kl. 21:45  Nýdönsk kl. 
22:25  Herra Hnetusmjör, Að tónleikunum 
loknum hafa tónleikagestir nægan tíma til að 
rölta í áttina að Kvosinni til að missa ekki af 
flugeldasýningunni.
Sóleyjargata 19 101 Reykjavík

20:00 - 23:00
Götubitinn á Menningarnótt 
Reykjavik Street Food  snýr aftur á 
Miðbakkan á Menningarnótt! Vegna 
fjölda áskorana og áhuga sem okkur hjá 
Reykjavik Street Food var sýndur eftir 
Götubithátíðina þá ætlum við að endurtaka 
leikinn á Menningarnótt og setjum upp 
annan frábærarn viðburð á Miðbakkanum 
– “Götubitinn á Menningarnótt” Þeir 
söluaðilar sem verða á svæðinu eru: 
Tacoson, Bitabíllinn,Fish & Chips Wagon, 
Vöffluvagninn, Icelandic Treasure,Lobster 
Hut, Prikið, Fish And Chips Vagninn, 
Reykjavik Chips, Gastro Truck, Tacovagninn, 
Flatbakan, Tasty, Senis´s, JÖMM, Magellan 
Filipino, Lamb Street Food, Ramen Momo, 
Brass Street Food, KORE, Kjötlandsliðið, 
Gull Vagninn, Viking Brugghús Gleðilegan 
Menningarbita!
Miðbakkinn 101 Reykjavík

20:00 - 23:00
KARNIVAL Á KLAPPARSTÍG
DJ Margeir & Nova kynna: KARNIVAL Á 
KLAPPARSTÍG. Dansmaraþonið hefst á 
slaginu kl. 15:00 með jógatíma sem Tómas 
Oddur frá Yoga Shala Reykjavík leiðir. 
Dansinn brýst síðan fram um kl. 16:00 og 
mun duna óslitið fram að flugeldasýningu 
kl. 23:00. Fram koma DJ Margeir og vinir. 
 Þegar karnivalinu lýkur bjóðum við alla 
velkomna í eftirpartíið á Kaffibarnum. --
Klapparstígur 101 Reykjavík

20:30 - 21:00
Spunamaraþon Improv Ísland
Fimmta árið í röð býður spunaleikhópurinn 

Improv Ísland gestum og gangandi að 
njóta grínsýninga í Þjóðleikhúskjallaranum, 
algjörlega ókeypis. Sýningarnar eru búnar 
til á staðnum, ekkert er ákveðið fyrirfram og 
því gæti í raun allt gerst! Ný sýning hefst á 
hálftíma fresti og býðst áhorfendum að horfa 
eins lengi og þeir vilja á meðan húsrúm leyfir. 
Komdu og hlæðu með okkur!
Hverfisgata 19 101 Reykjavík

21:00 - 21:30
Næturmyndir - Tónleikar
Hólmfríður Jóhannesdóttir söngkona mun 
flytja lög Atla Heimis ásamtJóni Sigurðssyni 
píanóleikara og Victoriu Tarevskaia 
sellóleikara. Bríet Héðinsdóttir leikkona fékk 
Atla Heimi til að semja Jónasarlögin sem 
voru frumflutt í Skarðskirkju sumarið 1996 
og slógu í gegn. Nú gefst þér tækifæri til að 
hlusta á þessi fallegu ljóð á Kjarvalsstöðum.
Flókagata 24 105 Reykjavík

21:00 - 21:30
Spunamaraþon Improv Ísland
Fimmta árið í röð býður spunaleikhópurinn 
Improv Ísland gestum og gangandi að 
njóta grínsýninga í Þjóðleikhúskjallaranum, 
algjörlega ókeypis. Sýningarnar eru búnar 
til á staðnum, ekkert er ákveðið fyrirfram og 
því gæti í raun allt gerst! Ný sýning hefst á 
hálftíma fresti og býðst áhorfendum að horfa 
eins lengi og þeir vilja á meðan húsrúm leyfir. 
Komdu og hlæðu með okkur!
Hverfisgata 19 101 Reykjavík

21:00 - 21:30
dj. flugvél og geimskip
dj. flugvél og geimskip kemur fram í 
Hafnarhúsi á Menningarnótt en hún hefur 
vakið athygli fyrir óvenjulega raftónlist, 
einstakan söng og litríka sviðsframkomu. 
Í vetur gaf hún út plötuna Our Atlantis 
og ferðaðist í kjölfraið um Evrópu ásamt 
hljómsveitinni Lightning Bolt, Bretland 
með japönsku tónlistarkonunni Haru 
Nemuri og hitaði upp fyrir Kero Kero 
Bonito í London.Á tónleikum með dj. 
flugvél og geimskip verður til nýr heimur úr 
furðulegum hljóðum, framandi laglínum og 
heimatilbúnum ævintýrum. Með hjálp ótal 
trommuheila, hljómborða og diskóljósa er 
áhorfendum boðið í ferðalag um töfraheim 
sem er jafn stór og hugarflugið nær.
Tryggvagata 17 101 Reykjavík

21:00 - 22:00
Hjálmar Útitónleikar Menningarnótt
Hljómsveitin Hjálmar kemur loksins aftur 
á Bryggjuna Brugghús á Menningarnótt og 
dúndrar hlýlegu reggae á dansþyrstar lendar 
ballgesta. Gaurarnir eru í dúndur stuði og 
bjóða að venju upp á sveitt og grúví ball með 
brjáluðu brassi og frábærri stemmningu.
Grandagarður 8 101 Reykjavík

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL LEIGU Í
DOÑA PEPA / TORREVIEJA

96 fm íbúðir |  Þrjú herbergi |  Tvö baðherbergi |  Fullkomin loftkæling |  Neðri hæð með stórum 120 til 180 fm einkagarði eða efri hæð með svölum og 60 fm þakverönd

Nánari upplýsingar og bókanir
í síma 699 3665, hola@euroeignir.com og á www.euroeignir.com

Átta glænýjar 3ja herbergja íbúðir í sama húsi í Ciudad Quesada við Alicante.

Íbúðirnar eru einstaklega vel staðsettar í heilsárshverfinu Doña Pepa á Torrevieja svæðinu.

Stutt í alla þjónustu og afþreyingu. Fjöldi frábærra golfvalla í 20 til 40 mínútna fjarlægð. 
Fjöldi góðra veitingastaða í göngufæri í einstaklega fjölskylduvænu hverfi.
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Ægisíða

Suðurströnd
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Eiðsgrandi

Norðlingabraut

Hefðbundið leiðarkerfi Strætó stöðvast kl. 22.30.
Í stað þess verður ekið á Menningarnæturleiðarkerfi
til kl. 01.00 svo gestir komist heim fljótt og örugglega.

Brottfarir á öllum leiðum hefjast kl. 23.00, 
frá gatnamótum Sæbrautar og Katrínartúns.

Upplýsingar um breytingar á akstri í miðbænum 
má kynna sér hér til hliðar og á straeto.is

Frítt í Strætó 
á Menningarnótt

*Ein ferð frá Háholti til Kjalarness kl. 00:30 

*

21:00 - 22:30
Reykjavík Smooth Jazz Band Iðnó á 
Menningarnótt 2019
Létt sveifla af þekktum dægurlögum í 
nýjum og breyttum útsetningum „Smooth 
Jazz“. Flytjendur/performace by: Árni 
Steingrímsson gítar Bolli Þórsson þverflauta, 
Cetin Caglar Cetin ásláttur, Guðlaugur 
Þorleifsson trommur Ólafur Steinarsson 
bassi, Þórarinn Sveinsson hljómborð. Frítt inn 
eins og á allt menningarnótt
Vonarstræti 3 101 Reykjavík

21:00 - 22:45
Garðpartý Bylgjunnar
Fjölskylduna eyðir kvöldi Menningarnætur 
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: kl. 18:30 
 Jón Jónsson og Friðrik Dór ásamt hljómsveit 
kl. 19:00  Bubbi Morhtens ásamt hljómsveit 
og sérstökum gesti Katrínu Halldóru kl. 
19:45  Hjálmar kl. 20:30  Ellen Kristjáns 
kl. 21:10  Auður kl. 21:45  Nýdönsk kl. 
22:25  Herra Hnetusmjör, Að tónleikunum 
loknum hafa tónleikagestir nægan tíma til að 
rölta í áttina að Kvosinni til að missa ekki af 
flugeldasýningunni.
Sóleyjargata 19 101 Reykjavík

21:00 - 23:00
KARNIVAL Á KLAPPARSTÍG
DJ Margeir & Nova kynna: KARNIVAL Á 
KLAPPARSTÍG. Dansmaraþonið hefst á 
slaginu kl. 15:00 með jógatíma sem Tómas 
Oddur frá Yoga Shala Reykjavík leiðir. 
Dansinn brýst síðan fram um kl. 16:00 og 

mun duna óslitið fram að flugeldasýningu 
kl. 23:00. Fram koma DJ Margeir og vinir. 
 Þegar karnivalinu lýkur bjóðum við alla 
velkomna í eftirpartíið á Kaffibarnum. --
Klapparstígur 101 Reykjavík

21:30 - 22:00
Spunamaraþon Improv Ísland
Fimmta árið í röð býður spunaleikhópurinn 
Improv Ísland gestum og gangandi að 
njóta grínsýninga í Þjóðleikhúskjallaranum, 
algjörlega ókeypis. Sýningarnar eru búnar 
til á staðnum, ekkert er ákveðið fyrirfram og 
því gæti í raun allt gerst! Ný sýning hefst á 
hálftíma fresti og býðst áhorfendum að horfa 
eins lengi og þeir vilja á meðan húsrúm leyfir. 
Komdu og hlæðu með okkur!
Hverfisgata 19 101 Reykjavík

22:00 - 22:30
Spunamaraþon Improv Ísland
Fimmta árið í röð býður spunaleikhópurinn 
Improv Ísland gestum og gangandi að 
njóta grínsýninga í Þjóðleikhúskjallaranum, 
algjörlega ókeypis. Sýningarnar eru búnar 
til á staðnum, ekkert er ákveðið fyrirfram og 
því gæti í raun allt gerst! Ný sýning hefst á 
hálftíma fresti og býðst áhorfendum að horfa 
eins lengi og þeir vilja á meðan húsrúm leyfir. 
Komdu og hlæðu með okkur!
Hverfisgata 19 101 Reykjavík

22:00 - 22:45
Garðpartý Bylgjunnar
Fjölskylduna eyðir kvöldi Menningarnætur 
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: kl. 18:30 
 Jón Jónsson og Friðrik Dór ásamt hljómsveit 
kl. 19:00  Bubbi Morhtens ásamt hljómsveit 
og sérstökum gesti Katrínu Halldóru kl. 
19:45  Hjálmar kl. 20:30  Ellen Kristjáns 
kl. 21:10  Auður kl. 21:45  Nýdönsk kl. 
22:25  Herra Hnetusmjör, Að tónleikunum 
loknum hafa tónleikagestir nægan tíma til að 
rölta í áttina að Kvosinni til að missa ekki af 
flugeldasýningunni.
Sóleyjargata 19 101 Reykjavík

22:00 - 23:00
Ultra Mega Technobandið Stefán / Marina 
Rave
Slík rave/rafræn dancepartý á þessum skala 
hafa ekki verið haldin fyrr en um fyrir 
efnahagshrunið 2008 og því viljum við biðja 
gesti um að sýna aðgát. Marina Rave verður 
hannað að dansstöðlum sem þekktust fyrir 
tíma snjallsíma og því mælum við því með 
fólk fari varlega með dýr raftæki og mæti 
klætt á viðeigandi máta. Dæmi um þess 
konar klæðnað eru H&M bolir, strigaskór, 
plastskartgripir, ódýr sumarsólgleraugu 
og Skinny jeans. Ultra Mega Technobandið 
Stefán þarf ekki að kynna. Sveitin varð 
feikivinsæl á Íslandi á NuRave tímabilinu og 
sendi frá sér smelli eins og 3D lov
Grandagarður 8 101 Reykjavík

22:00 - 23:00
Götubitinn á Menningarnótt
Reykjavik Street Food  snýr aftur á Miðbakkan 
á Menningarnótt! Vegna fjölda áskorana og 
áhuga sem okkur hjá Reykjavik Street Food var 
sýndur eftir Götubithátíðina þá ætlum við að 
endurtaka leikinn á Menningarnótt og setjum 
upp annan frábærarn viðburð á Miðbakkanum 
– “Götubitinn á Menningarnótt” Þeir 
söluaðilar sem verða á svæðinu eru: Tacoson, 
Bitabíllinn,Fish & Chips Wagon, Vöffluvagninn, 
Icelandic Treasure,Lobster Hut, Prikið, Fish 
And Chips Vagninn, Reykjavik Chips, Gastro 
Truck, Tacovagninn, Flatbakan, Tasty, Senis´s, 
JÖMM, Magellan Filipino, Lamb Street Food, 
Ramen Momo, Brass Street Food, KORE, 
Kjötlandsliðið, Gull Vagninn, Viking Brugghús 
Gleðilegan Menningarbita!
Miðbakkinn 101 Reykjavík

23:00 - 23:10
Flugeldasýning Menningarnætur 2019
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
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Íbúfen 400 mg, filmuhúðaðar töflur innihalda 400 mg af íbúprófeni. Lyfið dregur úr verkjum, bólgu og hita. 
Það er notað við vægum til meðalmiklum verkjum eins og höfuðverk,  tannpínu, tíðaverkjum og hita. Takið töflurnar
með glasi af vatni með eða eftir mat. 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


