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Blómleg menning í Kópavogi
Nóg verður um að vera í Menningarhúsunum í Kópavogi í sumar. Má þar nefna list-
smiðjur fyrir börn, sumardjass og kvöldopnanir með fjölbreyttum uppákomum. 2
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Sýningin Sjórinn er fullur af 
góðum verum. Sjórinn er fullur 
af rusli! verður opnuð í Gerðar-
safni á morgun. Sýningin er hluti 
af alþjóðlegu verkefni sem kallast 
Vatnsdropinn og er samstarfsverk-
efni milli Menningarhúsanna, H. 
C. Andersen-safnsins í Óðinsvéum, 
Múmín-safnsins í Tampere og Ilon‘s 
Wonderland-safnsins í Haap-
salu. Síðastnefnda safnið byggir 
á höfundarverki teiknarans Ilon 
Wikland sem myndlýsti ótal bækur 
Astrid Lindgren.

„Sýningin hverfist um hafið en 
Vatnsdropinn snýst um að tengja 
höfundaverk norrænu höfundanna 
við Heimsmarkmið Sameinuðu 
þjóðanna. Sýningarstjórar eru 
börn á aldrinum 9-12 sem koma 
frá Íslandi, Danmörku, Finnlandi 
og Eistlandi,“ segir Elísabet Indra 
Ragnarsdóttir, verkefna- og við-
burðastjóri menningarmála hjá 
Kópavogsbæ. „Chus Martinez, sem 
er þekkt fyrir sýningastjórastörf 
sín á alþjóðavettvangi, hefur verið 

börnunum til ráðgjafar og Salvör 
Gullbrá Þórarinsdóttir hefur leitt 
vinnu barnanna hér á landi. Studio 
Irma hefur svo skapað magnaða 
umgjörð um sýninguna sem mun 
standa út október.“

Listsmiðjur fyrir börn
Þann 29. júní hefja svo göngu sína 
listsmiðjur fyrir börn sem fléttast 
í kringum Vatnsdropann. Smiðj-
urnar verða leiddar af hópi ungs 
fólks sem öll eru í listnámi eða 
menningartengdu námi; þeim Ást-
hildi Ákadóttur, Bjarti Erni Bach-
mann, Hlökk Þrastardóttur og Önju 
Ísabellu Lövenholdt en smiðjurnar 
fara fram alla þriðjudaga, miðviku-
daga og fimmtudaga frá kl. 13-15, á 
tímabilinu frá 29. júní til 5. ágúst.

„Farið var af stað með listsmiðjur 
síðasta sumar og það tókst svo vel 
til að ákveðið var að fara aftur af 
stað í ár“ segir Elísabet. „Auglýst var 
eftir áhugasömum, heill hellingur 
sótti um og það var erfitt að velja 
úr en við erum himinlifandi með 

hópinn sem réðist til starfa. Smiðj-
urnar fara fram hér í Bókasafni 
Kópavogs, Náttúrufræðistofu og 
Gerðarsafni auk Lindasafns og öll 
börn velkomin.“

Fjölskylduvænt umhverfi
Í kringum Menningarhúsin er 
umhverfið allt mjög fjölskylduvænt 
og slíkar áherslur endurspeglast í 
starfi húsanna.

„Í Bókasafni Kópavogs er nú hægt 
að sjá hluta af afrakstri staðarlista-
manna Kópavogs sem hefur verið 
hönnunarteymið ÞYKJÓ,“ segir 
Elísabet. „ÞYKJÓ hefur tengt þessa 
einstöku veröld húsanna saman á 

mjög fallegan hátt og unnið verk 
sín í samtali við vísindamenn 
Náttúrufræðistofu, listfræðinga 
Gerðarsafns og aðra sérfræðinga 
í húsunum. Í Bókasafninu má nú 
eiga kyrrðarstund í Kyrrðarrýmum 
sem innblásin eru af skeldýrum og 
skúlptúrum Gerðar Helgadóttur og 
bregða sér í hlutverk Ástarfugla og 
Feludýra á sýningunni Ofurhetjur 
jarðar þar sem má sjá og klæðast 
ótrúlega fallegum og litríkum 
búningum ÞYKJÓ.“

Bókasafn Kópavogs stendur fyrir 
lestrarátakinu Sumarlestur með 
alls kyns skemmtilegum viðburð-
um og Náttúrufræðistofa Kópavogs 
heldur námskeið fyrir náttúru-
krakka auk þess sem þar má sjá 
frábæra grunnsýningu um lífríki 
Íslands, Heimkynni, sem var opnuð 
á síðasta ári. Í gluggum Náttúru-
fræðistofu má sjá stórskemmtilegar 
teikningar Ránar Flygenring úr bók 
Ránar og Hjörleifs Hjartarsonar, 
Fuglar, en teikningarnar hefur Rán 
aðlagað að sýningarrýminu.

Langir fimmtudagar í sumar
Reykjavík Roasters opnaði nýlega í 
Gerðarsafni og Elísabet segir mikið 
líf og fjör í kringum það.

„Þrjá fimmtudaga í sumar, 24. 
júní, 15. júlí og 12. ágúst, verður 
opið fram eftir kvöldi hjá okkur 
með fjölbreyttu viðburðahaldi, 
meðal annars í samstarfi við 
Skapandi sumarstörf í Kópavogi 
sem hefur á að skipa mjög áhuga-
verðu og metnaðarfullu listafólki 
sem kemur úr öllum geirum lista-
lífsins. Í ágúst hefur hin frábæra 
tónleikaröð, Sumarjazz í Salnum, 
göngu sína og fer fram klukkan 17 
á fimmtudögum í björtu og fallegu 
fordyri Salarins,“ segir Elísabet.

„Það er náttúrulega heilt ár búið 
að vera litað af COVID en nú er 
allt að byrja að lifna við aftur. Auk 
þess sem ég hef nefnt verða ýmiss 
konar viðburðir á dagskrá um 
helgar í sumar. Það er um að gera 
að fylgjast með dagskránni okkar 
á Facebook eða á menningar-
husin. is.“ ■

Sjórinn er fullur af góðum verum. 
Sjórinn er fullur af rusli! er sýning 
sem ungir sýningarstjórar stýra 
en hópinn skipa þrettán börn frá 
Íslandi, Danmörku, Eistlandi og 
Finnlandi. Ungu sýningarstjór-
arnir hafa undanfarna mánuði 
tekið þátt í vinnusmiðjum í 
söfnunum (eða á netinu vegna 
samkomutakmarkana) undir leið-
sögn sýningarstjóra Vatnsdropans, 
Chus Martinez, en hún er eftir-
sóttur sýningarstjóri, listfræðingur 
og heimspekingur frá Spáni sem 
starfar á alþjóðavettvangi. Fimm 
stúlkur úr Kópavogi, þær Fjóla 
Kristín Sveinbjörnsdóttir, Freyja 
Lóa Sigríðardóttir, Íva Jovisic, Lóa 

Arias og Vigdís Una Tómasdóttir, 
eru í íslenska sýningarstjóra-
teyminu og hefur Salvör Gullbrá 
Þórarinsdóttir leitt vinnu hópsins 
hér á landi.

Á sýningunni Sjórinn er fullur 
af góðum verum. Sjórinn er fullur 
af rusli! gefur að líta verk sem 
ungu sýningarstjórarnir hafa 
valið frá H. C. Andersen-safninu, 
Múmín-safninu og Ilon’s Won-
derland. Verkin má með einum 
eða öðrum hætti tengja fjórtánda 
heimsmarkmiði Sameinuðu 
þjóðanna, Lífi í vatni. Heimir 
Sverrisson og samstarfsfólk hans 
hjá Irma studio tóku svo að sér 
að hanna og smíða umgjörð um 

sýninguna sem verður að finna á 
1. hæð Gerðarsafns.

Vatnsdropinn hófst í ársbyrjun 
2019 þegar Kópavogsbær hóf 
samtal við H. C. Andersen-safnið 
í Óðinsvéum og Múmín-safnið í 
Tampere um mögulegt samstarf. 
Eftir að IIon’s Wonderland-safnið 
bættist í hópinn varð Vatnsdrop-
inn til. Um er að ræða þriggja ára 
menningarverkefni sem er ætlað 
að tengja höfundarverk norrænu 
höfundanna Astridar Lindgren, 
H. C. Andersen og Tove Jansson 
við Heimsmarkmið Sameinuðu 
þjóðanna með listsýningum og 
viðburðahaldi. Allir höfundarnir 
eru fulltrúar klassískrar norrænn-

ar bókmenntahefðar sem börn 
jafnt sem fullorðnir hafa gaman 
af. Þó svo að þeir séu ólíkir ríma 
gildi þeirra vel við Heimsmark-
mið Sameinuðu þjóðanna, gildi á 
borð við umhverfisvernd og jafn-
rétti. Það má í raun segja að gildi í 
sögunum (og teikningunum) eru 
mikilvægari en nokkru sinni áður 
í ljósi núverandi loftslagsvanda og 
hamfarahlýnunar.

Sjórinn er fullur af góðum 
verum. Sjórinn er fullur af rusli! 
verður formlega opnuð laugar-
daginn 19. júní og verður sýningin 
opin til 31. október. Samhliða 
sýningunni verður boðið upp á 
fjölda viðburða í Menningarhús-

unum í Kópavogi tengdum Vatns-
dropanum og er fólk hvatt til að 
fylgjast með á samfélagsmiðlum 
Menningarhúsanna og á www.
menningarhusin.is. ■

Sjórinn er fullur af góðum verum. Sjórinn er fullur af rusli!

Ungir sýningarstjórar á Íslandi 2021 Frá vinstri:  Íva Jovisic, Freyja Lóa Sigríðardóttir, Vigdís Una Tómasdóttir, Lóa Arias og Fjóla Kristín Sveinbjörnsdóttir.  MYND/SIGGA ELLA

Það er náttúrulega 
heilt ár búið að 

vera litað af COVID en nú 
er allt að byrja að lifna 
við aftur.
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Grandagarður 3 S: 552-9940

www.veidiportid.is

Shimano gæða stangarsett 
 Verð 9.900.kr-16.500.kr Barna vöðlusett frá 12.900.kr

Vöðlur, veiðivesti og derhúfa 

Tvíhendu tilboð
Jaxon XT pro 15' stöng, Vision Deep fluguhjól

og Vision lína
Fullt verð 70.700.kr

Tilboð aðeins 49.900.kr

Vöðlu tilboð
Jaxon 4 og 5 laga 

öndunarvöðlur
 og 

Atom vöðluskór frá Vision
Fullt verð 52.800.kr

Tilboð aðeins 39.900.kr

Vöðlur jakkar frá Vision 
Verð frá 19.900.kr

Vöðlu tilboð
Vision Koski Zip vöðlur,

 Nahka Michelin vöðluskór 
og Tungsten naglar

Fullt verð 113.690.kr
Tilboð aðeins 89.900.kr

20% afsláttur
 af öllum 

strandveiðihjólum
 gildir út sunnudag

Polaroid gleraugu fyrir alla.
Barnagleraugu frá 1.950.kr

Fullorðins gleraugu frá 6.900.kr

Opið mán-fös 9-18
lau 9-16

sun 10-14

Skoðið nýju 
heimasíðuna okkar
www.veidiportid.is

Flugustangarsett frá Vision
Verð frá 29.900.kr

 
Siglum um vötnin með

rafmótor frá Jaxon.
Verð frá 79.900.kr

Umhverfisvænn kostur!

Slöngubátar á lager

270cm 119.000.kr
300cm 149.000.kr
330cm 189.000.kr
360cm 225.000.kr

Utanborðsmótorar á lager

2,5hp 129.000.kr
2,6hp 99.000.kr

5hp 159.000.kr
6hp 199.000.kr

9,8hp frá 249.000.kr
9,9hp frá 299.000.kr

15hp 410.000.kr
20hp 475.000.kr



Bílar 
Farartæki

Mitsubishi Outlander Instyle + 
3/2016. Ekinn 99 þús km. PHEV. 
Rafmagn / Bensín. Leðursæti. 
Glertopplúga. Flottasta typa. Verð 
aðeins 2.980.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

Þjónusta

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif 
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir 
menn.

 Bókhald
Accountant ehf. Laugavegi 178, 
105 Reykjavík S. 4900095 / info@
accountant.is |www.accountant.is

 Málarar
Getum bætt við okkur verkefnum 
innan og utanhús. Vönduð 
vinnubrögð og góð umgengni. 
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. 
Sigurður 896-5758.

 Búslóðaflutningar
Gef tilboð í búslóðaflutninga í 
öllum stærðum. Áratuga-reynsla. 
Guðmundur. 864-7896

Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

RUNARMURARI.IS
Tröppuviðgerðir, Húsaviðgerðir, 
Þakmálning, Málning o.m.fl. 
runarmur@gmail.com S. 7743800

 Nudd

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð 
verð. Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Keypt
      Selt

 Til sölu

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,  

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

Heilsa

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra 
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun 
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301 
www.tantratemple.is

Húsnæði

 Atvinnuhúsnæði
Til leigu eða sölu 50 m2 bil + 
milliloft. Hurð 3,7 m. Lager eða 
geymsla. Leiga: 109 þús.  
 S: 661-6800

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

Suma hluti er betra að geyma. 
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

Tilkynningar

www.borgarbyggd.is

www.borgarbyggd.is

Auglýsing um skipulag - Borgarbyggð

Í samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
er hér með auglýst tillaga að nýju deiliskipulagi í 
Borgarbyggð.

Deiliskipulag fyrir byggingarlóð í 
landi Stóra-Áss

Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkti þann 12. maí 
2021 að auglýsa tillögu að nýju deiliskipulagi í landi 
Stóra-Áss í Borgarbyggð.

Deiliskipulagið tekur til tveggja lóða innan 5 ha svæðis 
í landi Stóra-Áss. Á annarri lóðinni er heimilt að byggja 
íbúðarhús og hin er ætluð fyrir fjölnotahús/smiðju og 
hesthús. Heildar byggingarmagn er allt að 650 m2. Að-
koma að lóðum verður af Hálsasveitarvegi (518).

Ofangreind deiliskipulagstillaga er aðgengileg á heima-
síðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is til og með 2. 
júlí 2021. Ef óskað er eftir nánari kynningu á ofangreindri 
tillögu þarf að panta tíma hjá skipulagsfulltrúa.

Hverjum þeim aðila sem telur sig eiga hagsmuna 
að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd við 
auglýsta skipulagstillögu og er frestur til að skila inn 
athugasemdum til 2. júlí 2021. Athugasemdum skal skila 
skriflega í Ráðhús Borgarbyggðar, Bjarnabraut 8, 310 
Borgarnesi, b.t. skipulagsfulltrúa eða á netfangið skipu-
lagsfulltrui@borgarbyggd.is.

Borgarbyggð, 18. júní 2021
Skipulagsfulltrúi Borgarbyggðar.

Ábendingahnappinn
má finna á 

BARNAHEILL.IS

Hörður Snævar Jónsson, ritstjóri 
433.is, fer yfir það helsta í 
fótboltaheiminum með aðstoð 
helstu sparksérfræðinga 
landsins.

Þátturinn er sýndur samtímis á 
Hringbraut og 433.is

433.is
ÞRIÐJUDAGA KL. 20.00
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar


