
SÓKNARÁÆTLUN 
SUÐURNESJA  



Þriðjudagur 2. maí  -  Þjófstart!

Hljómahöll, Berg         Kl. 17:00 – 18:00

Ævintýrið um norðurljósin
Skemmtileg sýning fyrir alla þar sem blandað er saman sögu, tónlist 
og leik. Barnaópera byggð á sögu eftir Evgeniu Chernyshovu um ást 
tröllastelpu og álfadrengs, íkornann Ratatoski, álfadrottninguna, íbúa 
heimanna níu o.fl. Ást þeirra skapaði norðurljósin sem við dáumst að 
á hverjum vetri á Íslandi. Leikgerð Guðrúnar Ásmundsdóttur, tónlist 
eftir Alexöndru Chernyshovu. 

Flytjendur:
Sögumaður og leikstjóri: Guðrún Ásmundsdóttir, leikkona
Triesta og Amma - Margrét Einarsdóttir, sópran
Grimli og Njörður - Egill Árni Pálsson, tenór
Álfadrottning - Alexandra Chernyshova, sópran
Ratatoski - Tamara Shulmina Birgisdóttir, dansari
Barnabörn - Alexander Logi og Nikolai Leo Jónssynir
Julian Hewlett - píanóleikari 
Sýning fyrir börn og fullorðna. 

Frítt inn fyrir 16 ára og yngri. Fullorðnir  — kr. 1.900.

Verið velkomin á 
tólftu Listahátíð barna í Reykjanesbæ 4.-21. maí

Grunnskólar

List fyrir alla 
Nemendur 9. bekkja grunnskólanna taka nú þátt í gríðarlega spennandi 
listtengdu verkefni með nemendum úr Listaháskóla Íslands. 
Verkefnið er hluti af landsverkefninu List fyrir alla sem er ætlað að velja 
og miðla listviðburðum til barna og ungmenna um land allt og jafna 
þannig aðgengi barna á grunnskólaaldri að fjölbreyttum og vönduðum 
listviðburðum óháð búsetu og efnahag. Um er að ræða tveggja daga 
sköpun og verður mjög spennandi að sjá afraksturinn í grunnskólum 
bæjarins.



Fimmtudagur 4. maí

Duus Safnahús              Kl. 10:30

Dýrin mín stór og smá. Opnun leikskólasýningar
Í allan vetur hafa börnin í leikskólum Reykjanesbæjar unnið 
heilmikla rannsóknarvinnu tengda dýrum sem voru valin sem þema 
Listahátíðarinnar í ár. Nú hafa þau skapað mikinn ævintýraheim 
dýranna sem enginn má láta framhjá sér fara í Listasal Duus Safnahúsa. 
Sýningin verður opnuð með pompi og pragt að viðstöddum elstu 
börnum allra leikskólanna sem æft hafa ýmsa dýrasöngva í tilefni 
dagsins. 

Sýningin stendur til 21. maí. Ókeypis aðgangur í fylgd barna.

Duus Safnahús               Kl. 12:30

Dýrin mín stór og smá. Opnun grunnskólasýningar  
Í Gryfjunni opnar glæsileg sýning á verkum grunnskólanemenda sem  
í vetur hafa unnið margs konar dýraverk í list- og verkgreinum.  
Þá fengu nemendur 4. bekkjar það sérstaka verkefni að vinna fugla 
og verður spennandi að sjá afraksturinn. Sýningin verður opnuð að 
viðstöddum nemendum 4. bekkjar og verður það enginn annar en 
Friðrik Dór sem mun syngja með krökkunum af þessu tilefni. 

Sýningin stendur til 21. maí. Ókeypis aðgangur í fylgd barna.

Verið velkomin á 
tólftu Listahátíð barna í Reykjanesbæ 4.-21. maí



Fimmtudagur 4. maí

Duus Safnahús                Kl. 14:00

Opnun á útskriftarsýningu listnámsbrautar FS  
Það var ánægjulegt þegar listnámsnemendur Fjölbrautaskólans bættust 
við sem þátttakendur í Listahátíð barna enda byggja þeir allir á því 
veganesti sem þeir hlutu í leik- og grunnskólum. 

Í Stofunni gefur að líta verk útskriftarnemenda af listnámsbraut sem 
unnin eru á ýmsan hátt t.d. með bleki, akrýl, vatnslitum, þrykki og 
blandaðri tækni. 

Listamennirnir eru Fanný Elísabet Arnarsdóttir, Guðrún Pálína 
Karlsdóttir, Hinrik Örn Sölvason, Lovísa Ýr Andradóttir, Smári Snær 
Laine og Sæmundur Ingi Margeirsson. 

Sýningin stendur til 21. maí. 
Ókeypis aðgangur í fylgd barna.

Verið velkomin á 
tólftu Listahátíð barna í Reykjanesbæ 4.-21. maí



Duus Safnahús                Kl. 12:00 — 17:00

Dýrin mín stór og smá
Kíkið við í ævintýraveröld dýranna. Listsýningar leik-, grunn- og 
framhaldsskólans. 

Ókeypis aðgangur í fylgd barna.

Föstudagur 5. maí

Stapi                 Kl. 10:00

Hæfileikahátíð grunnskólanna  
Það verður mikið um dýrðir þegar við fáum að sjá úrval árshátíðaratriða 
úr öllum grunnskólum bæjarins, Tónlistarskólanum, Bryn Ballett 
Akademíunni og Danskompaní. Þarna fá nemendur tækifæri til að sýna 
í alvöru sýningarhúsi með lýsingu og hljóði eins og best verður á kosið 
og er frábært að geta skapað börnum slíka umgjörð. Áhorfendur eru 
nemendur 5. og 6. bekkja grunnskólanna. 

Allir eru velkomnir á meðan húsrúm leyfir.

Verið velkomin á 
tólftu Listahátíð barna í Reykjanesbæ 4.-21. maí



Landnámsdýragarðurinn Fitjum           Kl. 10:00 — 17:00

Landnámsdýragarðurinn opnar
Fyrst kemur lóan og svo opnar landnámsdýragarðurinn. Lítið við og 
sjáið ungviðið.

Allir velkomnir.

Verið velkomin á 
tólftu Listahátíð barna í Reykjanesbæ 4.-21. maí

Skátaheimilið, Hringbraut 101            Kl. 11:00

Listaratleikur Heiðabúa  
Laugardag og sunnudag stendur skátafélagið Heiðabúar fyrir 
fjölskylduratleik sem er gjöf félagsins til bæjarins og íbúa hans í tilefni 
af 80 ára afmælis skátanna í Reykjanesbæ. Þar reynir á hugmyndaflug 
hópsins sem og frumkvæði til að gera framúrskarandi hluti en póst-
arnir einkennast af frjóum og skemmtilegum verkefnum fyrir alla 
fjölskylduna. Til að taka þátt þarf einungis að mæta við vörðuna á lóð 
skátaheimilisins. Þar er fyrsti póstur sem síðan leiðir ykkur áfram. 

Leikurinn er í boði alla helgina, 
frá kl. 11:00 á laugaradagsmorgni.

—  Laugardagur 6. maí  –  flottur fjölskyldudagur  —



Duus Safnahús                Kl. 12:00 — 17:00

Dýrin mín stór og smá
Kíkið við í ævintýraveröld dýranna. Listsýningar leik-, grunn- og 
framhaldsskólans. 

Ókeypis aðgangur í fylgd barna.

Laugardagur 6. maí – flottur fjölskyldudagur

Svarta pakkhúsið       Kl. 11:00 — 15:00

Býr listamaður í þér?  
Myndlistarmaraþon, sköpun og smiðja  
Myndlistarmarþon með sköpunarsmiðju og sýningu fyrir alla krakka 
undir leiðsögn Gunnhildar Þórðardóttur myndlistamanns. 
Smiðjunni / maraþoninu mun ljúka með sýningu sem stendur 
yfir helgina þar sem gestir geta valið uppáhaldsverkin sín. Þema 
hátíðarinnar í ár er Dýrin mín stór og smá. Stærð verkanna er bundin 
við A3 og verður allt efni á staðnum. Sýningin verður einnig opin á 
sunnudag og gestir geta haldið áfram að velja sitt uppáhaldsverk.

Verið velkomin á 
tólftu Listahátíð barna í Reykjanesbæ 4.-21. maí



Bíósalur, Duus Safnahús            Kl. 13:00

Samtvinnun tónlistar 
og myndlistar – einstakur viðburður!  
Einstakur listviðburður fer fram á Listahátíð barna í ár. Um er að ræða 
eins konar gjörning sem hefur verið í undirbúningi frá áramótum. 
Hugmyndin að verkefninu kviknaði þegar Hafliði Hallgrímsson 
tónskáld og myndlistarmaður færði Listasafni Reykjanesbæjar veglega 
myndlistargjöf í fyrra. 

Í framhaldi hefur hópur ungra tónlistarnemenda úr Tónlistarskóla 
Reykjanesbæjar og ungra myndlistarnemenda úr grunnskólunum unnið 
út frá verkum Hafliða. Tónlistarnemendurnir hafa æft sig í að vinna 
tónlist út frá myndlist og myndlistarnemendurnir hafa æft sig í að vinna 
myndlist út frá tónlist en þessar listgreinar eru í raun mjög skyldar. 
Á Listahátíð barna mætast þessir tveir hópar og spinna verk á staðnum, 
bæði út frá myndlist og tónlist. Útkoman er algerlega óviss á þessari 
stundu en það verður gríðarlega spennandi að sjá afraksturinn. 
Hafliði Hallgrímsson hefur ákveðið að gera sér ferð frá útlöndum, þar 
sem hann býr, til að vera viðstaddur þennan einstaka viðburð. 

Allir velkomnir.

Verið velkomin á 
tólftu Listahátíð barna í Reykjanesbæ 4.-21. maí

Laugardagur 6. maí – flottur fjölskyldudagur

88-Húsið                     Kl. 12:00

Afhjúpun nýs Graffiti verks
Síðustu tvær helgar hefur staðið yfir graffitiámskeið fyrir krakka  
í 7.-10. bekk með listamanninum Marlon Pollock. 

Krakkarnir hafa fengið fræðslu um vegglist og allt sem henni fylgir 
og hafa síðan unnið að sameiginlegu vegglistaverk í 88-Húsinu sem 
afhjúpað verður.

Kíkið við, allir velkomnir.



Fjölskyldusetrið, Skólavegi 1            Kl. 13:00 — 15:00

Vöfflukaffi FFGÍR  
Í tilefni af Listahátíð barna í Reykjanesbæ býður FFGÍR (foreldrafélög 
grunnskólanna í Reykjanesbæ) fjölskyldum í vöfflukaffi og spjall í 
Fjölskyldusetrið. 

Einnig verður boðið upp á skemmtilegt tónlistaratriði kl. 14:00 
og getraun þar sem vegleg verðlaun eru í boði. 

Verið velkomin á 
tólftu Listahátíð barna í Reykjanesbæ 4.-21. maí

Laugardagur 6. maí – flottur fjölskyldudagur

Bókasafn Reykjanesbæjar                     Kl. 13:00 — 15:00

Rappsmiðja
Langar þig að læra að rappa? Skráðu þig þá í rappsmiðju hjá rapp-
aranum GKR og lærðu að semja rapptexta sem verða síðan fluttir í lok 
dags. Smiðjan er ætluð krökkum á aldrinum 9 – 12 ára og það þarf að 
skrá sig fyrirfram í Bókasafninu eða á vefsíðu Bókasafnsins á  
sofn.reykjanesbaer.is/bokasafn 

Allir velkomnir.



Skessuhellir                        Kl. 13:00 — 16:00

Skreytum Skessustíginn
Nú er Skessan í hátíðarskapi enda sumarið á næsta leyti. Þess vegna 
langar hana óskaplega mikið til að hressa upp á umhverfið sitt. Því 
býður hún öllum börnum í heimsókn og biður um hjálp við að skreyta 
göngustíginn að hellinum sínum með litríkum krítum. Komið við og 
heilsið upp á Skessuna og skreytið stíginn hennar.

Laugardagur 6. maí – flottur fjölskyldudagur

Stofan, Duus Safnahús     Kl. 13:00 – 16:00

Dýra-andlitsmálunarsmiðja  
Stutt og spennandi námskeið fyrir foreldra og börn þar sem 
undirstöðuatriðin í andlitsmálun verða kennd. Fyrst er sýnikennsla fyrir 
foreldra/fullorðna sem fá svo að spreyta sig á börnunum. 

Skráning á staðnum. 

Verið velkomin á 
tólftu Listahátíð barna í Reykjanesbæ 4.-21. maí



Tjald á Keflavíkurtúni                      Kl. 13:00 — 16:00

Luktar- og forvitnissmiðja
Spennandi smiðja fyrir alla forvitna krakka sem eru til í að fara í 
rannsóknarleiðangur í Skessuhelli. Í tjaldinu geta krakkarnir búið til og 
skreytt sína eigin lukt (muna að koma með krukku að heiman) sem þau 
rölta síðan með niður í Skessuhelli þar sem þau fá kerti í luktina sína. 
Þá getað þau rannsakað forvitnilegar vistarverur Skessunnar og lýst upp 
leyndardóma hellisins um leið og þau gera ótrúlega fallegt í  Skessuhelli. 

Skilja má krukkurnar eftir eða taka með heim.

Tjald á Keflavíkurtúni                       Kl. 13:30 — 15:00

Sjóræningjasmiðja
Hvern dreymir ekki um að geta orðið alvöru sjóræningi með lepp fyrir 
auga og sjóræningjasverð? Kíkið við í töfratjaldinu á Keflavíkurtúni og 
breytið ykkur í sjóræningja!

Laugardagur 6. maí – flottur fjölskyldudagur

88-Húsið        Kl. 13:00 – 17:00

DJ – smiðja  
Geggjuð DJ-smiðja fyrir krakka í 7. – 10. bekk undir stjórn graffarans og 
plötusnúðarins Marlons Pollock. Einungis þeir sem eru skráðir komast 
að í þessari smiðju og verða mikil gæði lögð í að krakkarnir fái að 
spreyta sig í listinni og öðlast grunn í DJ–listforminu. 

Einungis fá pláss eru í boði. 
Skráning á listahatidbarna@reykjanesbaer.is

Verið velkomin á 
tólftu Listahátíð barna í Reykjanesbæ 4.-21. maí



Duusgata (við hlið Kaffi Duus)   Kl. 13:00 – 17:00

Leikfangasafn Helgu Ingólfs  
Lítið við á einstöku leikfangasafni Helgu Ingólfsdóttur sem var 
ástríðufullur leikfangasafnari í áratugi. Tilbúnar brúður, bílar, boltar, 
Starwars og spil og þannig mætti lengi telja upp hina ýmsu flokka 
leikfanga sem Helga hefur safnað en auk þess bjó Helga einnig til 
sínar eigin brúður og skapaði sína eigin heima sem eru til sýnis á 
leikfangasafninu. 

Sýningin er staðsett þar sem áður var glerblástursverkstæði 
við hlið Kaffi Duus.

Verið velkomin á 
tólftu Listahátíð barna í Reykjanesbæ 4.-21. maí

Laugardagur 6. maí – flottur fjölskyldudagur

Svarta pakkhúsið                Kl. 13:00 — 16:00

Blómstrandi blómanælur
Komið við og búið til ótrúlega fallegar, sumarlegar og „umhverfisvænar“ 
blómanælur úr verðlausum efniviði. Fyrir börn frá 9 ára aldri. Yngri 
börn þurfa aðstoð foreldra í þessari blómstrandi blómasmiðju.



Laugardagur 6. maí – flottur fjölskyldudagur

Skessuhellir                        Kl. 14:00 — 16:00

Skessan býður í lummur  
„Elsku grjónapíslirnar mínar. Ykkur er boðið í lummuveislu hjá mér 
í  Skessuhelli á Listahátíð barna. Ég er sko búin að taka fram stóru 
uppskriftabókina mína og er byrjuð að hræra í stóra lummusoppu fyrir 
ykkur. Kveðja, Skessan í hellinum.“

Hlakka til að sjá ykkur. 

Verið velkomin á 
tólftu Listahátíð barna í Reykjanesbæ 4.-21. maí

Skessuhellir                        Kl. 14:00 — 16:00

Fiddi frændi Fjólu tröllastelpu
Elsku besta Fjóla tröllastelpa kemst ekki að heiman í þetta sinn og  
þess vegna ætlar hún að senda frænda sinn hann Fidda tröllastrák til 
að heilsa upp á börnin í hennar stað og gefa þeim Skessublöðrur.  

Það verður spennandi að hitta Fidda.



Laugardagur 6. maí – flottur fjölskyldudagur

Bátasalur, Duus Safnahús           Kl. 14:30

Ljósmyndasamkeppni sýning og úrslit  
Sýning opnuð á úrvali mynda úr Instagram ljósmyndasamkeppni 
Listahátíðar barna og Ljósops, félags áhugaljósmyndara.  
Einnig fer fram verðlaunafhending fyrir skemmtilegustu myndirnar. 
Ótrúlega skemmtilegar myndir, komið við og kíkið á þær.
Lifandi tónlist frá Tónlistarskóla Reykjanesbæjar kl. 15:00

Verið velkomin á 
tólftu Listahátíð barna í Reykjanesbæ 4.-21. maí

Skessuhellir                                Kl. 15:00

Lifandi tónlist í Skessuhelli
Þegar Skessan blæs til sumarhátíðar vill hún hafa fjör og þá hefur hún 
alltaf samband við Tónlistarskólann okkar frábæra sem ætlar að spila 
hressandi tónlist í tilefni dagsins.



Laugardagur 6. maí – flottur fjölskyldudagur

Frumleikhúsið, Vesturbraut             Kl. 15:15 — 16:15

Komdu og lærðu að töfra!  
Hefur þig alltaf dreymt um að geta galdrað? 

Töframaðurinn Jón Víðis kennir nokkur ofursvöl töfrabrögð fyrir alla 
áhugasama töframenn.

Frumleikhúsið, Vesturbraut                    Kl. 16:30

Alvöru töfrasýning 
Töframaðurinn eini og sanni Jón Víðis slær botninn í frábæran 
dag á Listahátíð barna með töfrandi töfrasýningu í Fumleikhúsinu 
Vesturbraut. Þú skalt ekki vera sá sem missir af því! 

Opið fyrir alla á meðan húsrúm leyfir.

Verið velkomin á 
tólftu Listahátíð barna í Reykjanesbæ 4.-21. maí



Landnámsdýragarðurinn Fitjum                Kl. 10:00 — 17:00

Landnámsdýragarðurinn opinn
Fyrst kemur lóan og svo opnar landnámsdýragarðurinn. Lítið við og 
sjáið ungviðið.

Duus Safnahús              Kl. 12:00 — 17:00

Dýrin mín stór og smá 
Kíkið við í ævintýraveröld dýranna. Listsýningar leik-, 
grunn- og framhaldsskólans.

Svarta pakkhús              Kl. 13:00 — 17:00

Myndlistasýning 
Sýning á verkum úr myndlistarmaraþoni. 

Gestir geta kosið sitt uppáhaldsverk.

Sunnudagur 7. maí

Skátaheimilið, Hringbraut 101    
     

Listaratleikur Heiðabúa  
Skátafélagið Heiðabúar fyrir fjölskylduratleik sem er gjöf félagsins til 
bæjarins og íbúa hans í tilefni af 80 ára afmælis skátanna í Reykja- 
nesbæ. Þar reynir á hugmyndaflug hópsins sem og frumkvæði til að gera 
framúrskarandi hluti en póstarnir einkennast af frjóum og skemmti-
legum verkefnum fyrir alla fjölskylduna. Til að taka þátt þarf einungis 
að mæta við vörðuna á lóð skátaheimilisins. Þar er fyrsti póstur sem 
síðan leiðir ykkur áfram. 

Verið velkomin á 
tólftu Listahátíð barna í Reykjanesbæ 4.-21. maí



Fimmtudagur 4. maí  —  Sunnudagur 7. maí

Apótekarinn, Suðurgötu 2

25% afsláttur af öllum barnavörum og frítt buff fyrir öll börn.

Gæludýraverslunin Eden, Hringbraut 92

Lifandi dýr-alltaf spennandi tilboð í gangi. 50% afsláttur af hunda- og 
kattabúrum (plast), dýnum og bælum, hundafötum, fiskamat og mörgu 
fleira.

Kaffitár, Stapabraut 7

20% afsláttur af barnasúkkulaði og 10% afsláttur af veitingum
 í fylgd barna.

SI verslun, Hafnargötu 61

20% afsláttur af barnafatnaði og barnaskóm.

Eftirtaldar verslanir bjóða upp á Skessutilboð 
í verslunum sínum í tilefni Listahátíðar barna 2017 4.-7. maí

Skóbúðin, Hafnargötu 29

20% afsláttur af öllum barnaskóm.

Ungó, Hafnargötu 6a

50% afslàttur af Ískrapi. Lítill jarðaberjaís í brauðformi 190 kr.
50% afsláttur af nammibar 

Munið að skila 
Skessupóstkortinu 
í póstkassann í Duus 
Safnahúsum og þið 
gætuð unnið eitthvað 
skemmtilegt.

Skessan í Reykjanesbæ býður til 
barnahátíðar í 7. sinn.

Elsku grjónapíslirnar mínar
Verið velkomin á tólftu Listahátíð barna  í Reykjanesbæ, 

laugardaginn 6. maí, á Duus svæðinu. 
Margt er að sjá og ókeypis á alla viðburði.

•  Dýrin mín stór og smá í Duus Safnahúsum – listsýning

•  Skessan býður í lummur í Skessuhelli

•  Listgjörningur í Duus Safnahúsum
•  Listaratleikur Heiðabúa•  Listasmiðjur•  Andlitsmálunarsmiðja•  Sjóræningjasmiðja•  Myndlistarmaraþon•  Blómstrandi blómanælur

•  Rappsmiðja•  Skessuluktir•  Töfrabragðasmiðja•  Alvöru töfrasýning•  Landnámsdýragarðurinn opnarSjá heildardagskrá á Facebooksíðunni – Listahátíð barna í 

Reykjanesbæ og á reykjanesbaer.isSkilaðu kortinu útfylltu í anddyri Duus Safnahúsa 

og þú gætir unnið eitthvað skemmtilegt.Nafn: 

Heimilisfang:

Símanúmer:

SÓKNARÁÆTLUN SUÐURNESJA  


