MENNINGARMÁNUÐURINN OKTÓBER 2018 - DAGSKRÁ
30. september

Marþræðir - Stakkaskipti - Byggðasafn Árnesinga - kl. 11:00 - 18:00
Síðasta degi sumaropnunar á Byggðasafni Árnesinga verður fagnað með laufléttri dagskrá í Húsinu á Eyrarbakka
Sunnudaginn 30. september. Þar munu listamenn bjóða gesti velkomna, vinnusmiðja verður fyrir krakka,
sögufróðleikur fyrir gesti og ljúfir tónar fylla loftið. Frítt inn.

04. október

UNTraditional - Listagjáin - Bókasafn Árborgar Ráðhúsinu - kl. 17:00
Ljósmynda- og málverka sýning eftir pólska listamanninn Artur Futyma. Sýningin er blanda af hefðbundnum og
óhefðbundnum verkum í tví- og þrívídd. Opið virka daga 08:00 - 19:00 og laugardaga 10:00 - 14:00

05. / 06. október Listasmiðja fyrir börn og unglinga - Sundhöll Selfoss
05.okt kl. 15:00 - 17:00 / 06.okt kl. 13:00 - 15:00
Fyrsta af þremur listasmiðjum fyrir börn og unglinga við Sundhöll Selfoss. Hver listasmiðja vinnur með eitt þema, en
öll þrjú tengjast umhverfi okkar og sýn á Sveitarfélagið Árborg. Listasmiðjunum lýkur með sameiginlegri sýningu á
Hótel Selfoss. Leiðbeinandi: Davíð Art
06. október

Fjallkonan - Húsið - Byggðasafn Árnesinga - kl. 15:00 og kl. 20:00
Einleikur eftir Heru Fjord byggður á ævi Kristínar Dahlstedt, langalangömmu Heru. Í verkinu fléttast saman lífsbarátta
Kristínar og vangaveltur Heru um eigið líf og hvað hún eigi sameiginlegt með þessari formóður sinni.
Frítt inn / takmarkaður sætafjöldi!

11. október

Sögulestur um Selfoss (fyrri hluti) - Hótel Selfoss - kl. 20:30 - 22:00
Selfoss frá upphafi til um 1960 - Þorsteinn Tryggvi og Már Ingólfur Mássynir stikla á stóru um þróun byggðar við
brúarsporðinn á fyrri hluta 20. Aldar. Árið 1891 var Ölfusá brúuð og má með sanni segja að fáar vegaframkvæmdir hafi
haft jafnmikil áhrif á byggðaþróun Suðurlands. Tónlist í flutningi Karitas Hörpu. Frítt inn.

12. / 13. október Listasmiðja fyrir börn og unglinga - Sundhöll Selfoss
12. okt kl. 15:00 - 17:00 / 13. okt kl. 13:00 - 15:00
Önnur af þremur listasmiðjum fyrir börn og unglinga við Sundhöll Selfoss. Hver listasmiðja vinnur með eitt þema, en
öll þrjú tengjast umhverfi okkar og sýn á Sveitarfélagið Árborg. Listasmiðjunum lýkur með sameiginlegri sýningu á
Hótel Selfoss. Leiðbeinandi: Davíð Art
12.október

Leikfélag Selfoss 60 ára - frumsýning - Litla Leikhúsið við Sigtún
Barna og fjölskyldusýning byggð á ævintýri H.C. Andersens um Litla Kláus og Stóra Kláus og ljóðinu um Sálina hans
Jóns míns eftir Davíð Stefánsson, stórskemmtilegum dýrgripum úr gullkistu ævintýranna.

13.október

Sæmundur kemur í heimsókn - Húsið - Byggðasafn Árnesinga - kl. 15:00
Bókaútgáfan Sæmundur kynnir öfluga útgáfu sína á þessu ári. Bjarni Harðarson mætir og stýrir fjölbreyttri
bókmenntalegri dagskrá með sögum, söng og öðru tilheyrandi. Frítt inn / takmarkaður sætafjöldi!

MENNINGARMÁNUÐURINN OKTÓBER 2018 - DAGSKRÁ
18.október

Sögulestur um Selfoss (seinni hluti) - Hótel Selfoss - kl. 20:30 – 22:00
Styttið leiðina sparið heiðina, þjónusta í heimabyggð - Bræðurnir Þorsteinn Tryggvi og Már Ingólfur
Mássynir fræða okkur um hvernig litla samfélagið við brúnna stækkar hratt eftir 1960 og breytist á stuttum tíma úr
sveitaþorpi í þjónustukjarna fyrir nærsveitirnar. Tónlist í flutningi Karitas Hörpu. Frítt inn.

18./19.október

Listasmiðja fyrir börn og unglinga - Sundhöll Selfoss
18. okt kl. 13:00 - 16:00 / 19. okt kl. 13:00 - 16:00
Síðasta listasmiðjan fyrir börn og unglinga í menningarmánuðinum. Hver listasmiðja vinnur með
eitt þema, en öll þrjú tengjast umhverfi okkar og sýn á Sveitarfélagið Árborg. Leiðbeinandi: Davíð Art

20.október

Lokadagur Listasmiðju barna og unglinga - Hótel Selfoss - kl. 13:00 - 18:00
Listasmiðju fyrir börn og unglinga lýkur með sameiginlegri sýningu á Hótel Selfoss og verður út október mánuð.

20.október

70 ára afmæli Kvenfélags Selfoss - Fjallaskálinn - Sunnulækjarskóli - kl. 15:00 - 18:00
Á dagskrá verður meðal annars leiklestur, einsöngur, tónlistar- og ljóðaflutningur.
Sýning – Hönnuðir úr héraði kynna og sýna verk sín. Léttar veitingar. Frítt inn.

27.október

Málþing um Ragnheiði Jónsdóttur - Hólmaröst – Menningarverstöðin - kl. 15:00 - 17:00
Þorgrímur Gestsson flytur erindi, Ragnheiður Gestsdóttir les úr verkum Ragnheiðar Jónsdóttur. Dagný Kristjánsdóttir
leiðir okkur í gegnum fræðilegu hliðar verka Ragnheiðar. Bjarki Sveinbjörnsson mun formlega opna nýja
sögusíðu um Stokkseyri. Kaffi og léttar veitingar. Frítt inn.

