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Jól
í Kópavogi

K Y N N I NG A R B L A Ð

Hópur barna úr Kópavogi hefur komið að Vatnsdropaverkefninu frá því það hóf göngu sína. 

Börn stýra sýningum í Kópavogi

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Jafnrétti og sjálfbærni eru þemu ársins í alþjóðlega samstarfsverkefninu Vatnsdropanum
sem Kópavogsbær hefur leitt undanfarin ár. Nú er auglýst í þriðja sinn eftir skapandi börnum á aldrinum átta til fimmtán ára til að taka þátt í verkefninu. 2
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Unnið var með þemað líf í vatni á fyrsta ári Vatnsdropans.

Margt forvitnilegt bar fyrir augum á sýningunni Sjórinn er fullur af góðum verum, sjórinn er fullur af rusli. 

Kópavogsbær er í samvinnu við
H.C. Andersen safnið í Danmörku,
Múmínsafnið í Finnlandi og Ilon’s
Wonderland í Eistlandi í Vatnsdropaverkefninu.
Öll verkefni ungra sýningarstjóra snúast um klassískar norrænar barnabókmenntir og heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna.
Síðasta vetur vann hópurinn
með heimsmarkmið númer 15,
Líf á landi, en þá settu hinir ungu
sýningarstjórar upp listahátíð við
Menningarhúsin í Kópavogi.
Þar sýndu þau meðal annars
ljósmyndir af óboðnum gestum
náttúrunnar, vöktu athygli á
matarrækt, tóku upp hlaðvarp
um dýr í útrýmingarhættu og
útbjuggu ljóðabók um náttúruna.
Öll verkefnin sem litu dagsins ljós
voru hugarfóstur ungu sýningarstjóranna sem fylgdu þeim eftir
með kynningum og vinnusmiðjum.
Koffortin fljúgandi
Í framhaldi af listahátíðinni voru
haldnar vinnusmiðjur á Bókasafni Kópavogs síðastliðið sumar
þar sem hvatt var til lestrar og
sköpunar. Að lokum urðu til fjórar
ferðatöskur sem fengu nafnið Koffortin fljúgandi sem er tilvitnun
í eina af sögum H.C. Andersen.
Þær Anja Ísabella Lövenholdt og
Magna Rún Rúnarsdóttir hönnuðu
koffortin úr niðurstöðum ungu
sýningarstjóranna.
Þau hafa verið kynnt í öllum
grunnskólum bæjarins og eru nú
á fljúgandi ferð á milli kennslustofa með verkefnum unnum
upp úr áherslum ungu sýningarstjóranna síðasta vetur. Árangur
af starfi þeirra er því mikill og
Allt er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
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Unnið að Vatnsdropaverkefninu í Eistlandi.

Frá listahátíð Vatnsdropans sumarið 2022
Ungir sýningarstjórar til í slaginn á listahátíð Vatnsdropans í sumar.

Ljósmyndasýning, ljóðabók og lífræn ræktun
Inga Bríet Valberg, 9 ára, var einn ungra sýningarstjóra síðasta vetur
og stóð að ljósmyndasýningu ásamt Þóru Sif Óskarsdóttur, 14 ára.
Hún segir ferlið allt hafa verið æðislegt. „Það voru margir skemmtilegir krakkar sem sköpuðu gott teymi. Mér leið mjög vel og ég hlakkaði alltaf til að mæta í næsta tíma,“ segir hún. „Það var rosa gaman á
Vatnsdropahátíðinni og skemmtilegt að sjá verkin okkar.“
Héðinn Halldórsson, 11 ára, var einnig í hópi ungra sýningarstjóra en
hann og Agla Björk Egilsdóttir, 12 ára, gerðu meðal annars ljóðabók.
„Vatnsdropinn var skemmtilegt og skapandi verkefni. Við héldum
meðal annars ráðstefnu með sérfræðingum sem ég lærði mikið af.
Útkoman úr verkefnunum var frábær og uppskeruhátíðin gekk svaka
vel.“
Sigurlín Viðarsdóttir, 14 ára, vann ásamt Brynju S. Jóhannsdóttur, 9
ára, að lífrænni ræktun og minni matarsóun. „Mér fannst ferlið mjög
skemmtilegt. Það var gott að geta sagt frá hugmyndum sínum og
það var æðislegt að sjá allt koma saman í flottri sýningu. Mér leið
alltaf vel þegar ég mætti á fundi. Það var gaman að tala við krakkana
og það var gott að vera með fólki sem hafði sama áhuga á náttúrunni.
Ég er mjög stolt af sýningunni. Ég lærði mikið um það hvernig það er
að setja saman sýningu og niðurstaðan var að mínu mati fullkomin,“
segir Sigurlín.
Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Jón Þórisson

Öll verkefni ungra
sýningarstjóra
snúast um klassískar
norrænar barnabókmenntir og heimsmarkmið Sameinuðu
þjóðanna.
finnst aðstandendum Vatnsdropans mjög ánægjulegt að geta
boðið nemendum og kennurum að
vinna með niðurstöður þeirra þar
sem lögð er áhersla á lestur, leik
og sköpun. Þannig lifa verkefnin
áfram.
Bókmenntir, jafnrétti, sjálfbærar
borgir og samfélög
Í vetur verður unnið með tvö
heimsmarkmið Sameinuðu
þjóðanna, heimsmarkmið 5 um
jafnrétti og heimsmarkmið 11
um sjálfbærar borgir og samfélög,
í tengslum við bókmenntirnar.

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Guðmundur
Hilmarsson, gummih@frettabladid.is s. 550 5766 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir,
sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Starri Freyr Jónsson starri@frettabladid.is,
s. 550 5767 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Verkefni ungra sýningarstjóra í
ár snýst um að þau stýri listrænni
sýningu sem sett verður upp í
Kópavogi og einu af samstarfslandi
Vatnsdropans. Þeim býðst að hitta
sérfræðinga á sínu áhugasviði, fara
í gegnum vinnusmiðjur, vettvangsferðir og taka þátt í umræðum um
þá listrænu stefnu sem þau kjósa
að taka.
Öll áhugasöm börn hvött til að
sækja um
Kópavogsbær hvetur öll börn
bæjarins sem áhuga hafa á að
vinna að skapandi verkefnum til
að sækja um en síðastliðin tvö ár
hafa ungir sýningarstjórar komið
að uppsetningu listsýninga, viðburða og umræðna um málefni
sem þeir hafa áhuga á og ástríðu
fyrir.
Þátttaka í Vatnsdropanum
hvetur börn til að opna og virkja
hug sinn í gegnum skapandi ferli
sem lýkur með listsýningu sem
þau móta og ætlað er að sem flest
börn geti notið. n

Sölumenn:
Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652,
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654,
Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.

Smáauglýsingar

550 5055
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Bílar
Farartæki

Þjónusta

SPÁSÍMINN 908 5666

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Til bygginga

Keypt
Selt

Húsaviðhald
Málarar
MÁLARAR.

Faglærðir Málarar. Tökum
að okkur alla almenna
málningarvinnu. Sanngjarnt verð.
S. 782 4540 / loggildurmalari@
gmail.com

REGNBOGALITIR EHF

2022 ónotaður Ford Transit Edition
Trend Langur. Stór litaskjár með
bakkmyndavél. Metalic lakk. LED
ljós ofl. ofl. Það er ólíklegt að við
fáum fleiri svona bíla fyrr en um
haustið 2023 en þennan eigum
við til afhendingar strax! Verð:
5.980.000 án vsk.

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Bílar óskast

Getum bætt við okkur verkefnum.
Löggiltur málarameistari. Löggiltir
málarar. Vönduð vinna, vanir menn.
www.regnbogalitir.is malarar@
simnet.is. Sími 8919890

Til sölu
FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með
rafgeymi, einnig 24 volta og 32
volta vandaðir díóðuljósakrossar
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699
2502. Opið virka daga 8-17

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Heilsuvörur

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

Spádómar

Nudd
NUDD NUDD NUDD

Kaupum bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og við höfum samband

slétt beggja megin, ofnþurrkað.
Lengdir frá 2,44 upp í 5,50 metrar.
Harðviður til húsbygginga. Sjá
nánar á vidur.is Vatnsklæðning
21x125mm, panill 10x85mm,
útihurðir 5,4cmx210cmX80,90,100)
Eurotec skrúfur, Penofin og
Armstrong Clark harðviðarolíur.
Uppl. hjá Magnúsi í síma 660 0230,
á magnus@vidur.is og frá kl 10-14 á
Óseyrarbraut 2 Hafnarfirði.

Húsnæði

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

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

NÝKOMIÐ BANKIRAI
HARÐVIÐARPALLAEFNI
21X145MM VERÐ 1.950 KR
METERINN

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

Gæða ungnautakjöt beint frá býli.
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas,
snitsel og steikur. www.myranaut.is
s. 868 7204

Geymslur af öllum stærðum. Allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

Innfelldir Loftventlar

loftventlar sem falla inn í Gifsplötur
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur

viftur.is

