Menningarmánuðurinn október 2013
Dagskrá
12. október „Blítt er undir björkunum“ afmælistónleikar með lögum Páls Ísólfssonar
í Stokkseyrarkirkju kl. 16:00
Kvartett Kristjönu Stefáns kafar oní tónlist Páls og flytur hans helstu verk í tilefni af 120 ára
afmælis skáldsins. Frítt inn.

17. október KÁ smiðjurnar – Hótel Selfoss kl.20:00
Hátíðarkvöld til minningar um KÁ smiðjurnar sem settu stóran svip á bæjarlífið á Selfossi allt
fram undir aldamótin 2000. Guðni Ágústsson stýrir kvöldinu. Húsið opnar 19:30. Frítt inn.

20. október Sögur af bakkanum á Stað á Eyrarbakka kl. 15:00
Formleg vígsla skábrautarinnar og útsýnispallsins á sjóvarnargarðinum við Stað. Sögur og
tónlist í salnum á Stað. Boðið upp á kaffiveitingar að athöfn lokinni. Frítt inn.

24. október Tónleikar ungra hljómsveita – Menningarsalurinn Hótel Selfoss kl. 20:00
Ungar hljómsveitir af svæðinu spila frumsamið efni sem og annað vel valið efni. Frítt inn.

30. október „Blítt er undir björkunum“ afmælistónleikar með lögum Páls Ísólfssonar
í Tryggvaskála kl. 20:00
Kvartett Kristjönu Stefáns kafar oní tónlist Páls og flytur hans helstu verk í tilefni af 120 ára
afmælis skáldsins. Frítt inn.

Aðrir viðburðir í menningarmánuðinum október
4. október

Creedens Clearvwater Revival heiðurstónleikar í Hvíta húsinu kl. 22:00
Vetrartónleikaröð Hvíta hússins. Hljómsveitin Gullfoss spilar alla helstu smelli Creedens
Clearwater Revival. Húsið opnar kl. 21:00. Aðgangseyrir.

5. október

Ljósmyndasýning Páls Jökuls „Frá fjöru til fjalls“ opnar í Eldhúsinu á
Selfossi kl. 14:00
Ljósmyndir teknar á Suðurlandi. Sýningin mun vera opin til loka janúar 2014 í veitingahúsinu
Eldhúsinu, Tryggvagötu 40 á Selfossi. Frítt inn.

12. október Súputónleikar í Barnaskólanum á Stokkseyri kl. 12:00
Fjáröflunar- og súputónleikar þar sem núverandi og fyrrverandi nemendur skólans ásamt
einstaka starfsmanni og foreldri spila og syngja. Safnað er fyrir ábreiðu og fleiru yfir flygil
skólans. Súpa og brauð gegn vægu gjaldi. Frjáls framlög til verkefnisins eru vel þegin.

13. október „Saga til næsta bæjar“ tónleikar í Tryggvaskála kl. 21:00
Ingó Tóta, Hreimur Örn, Einar Bárðar og Heimir Eyvindar spila bestu lögin sín og segja söguna á
bak við lögin. Aðgangseyrir.

3. nóvemb. Tónleikar í Tryggvaskála kl. 21:00

Jónas Sig, Mugison og Ómar spila loksins á Selfossi. Aðgangseyrir.

4. - 8. nóv. Tónlistarvika með Eyþóri Inga Gunnlaugssyni
Eyþór Ingi mun fara í heimsókn í leik- og grunnskóla sveitarfélagins sem og halda fyrirlestur í
ungmennahúsinu, Pakkhúsinu. Endar vikuna á stórtónleikum í íþróttahúsinu IÐU í samstarfi við
Íþróttafélag Fsu. Aðgangseyrir.
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