
 
 

Fjölskyldan saman í vetrarfríi

Menning fyrir fjölskyldur

 

 

Dagskrá frístundamiðstöðva borgarinnar

Fullorðnir fá frítt í fylgd með börnum 
á Listasafn Reykjavíkur, Kjarvalsstaði, 

Ásmundarsafn, Árbæjarsafn, 
Landnámssýninguna í Aðalstræti 

og Víkina - Sjóminjasafn

Árbær
Mánudagur 20. október
kl. 14:00-16:00 Sundlaugargleði fyrir fjölskylduna í 
 Árbæjarlaug. Leikir og stuð. Frítt inn. 
Þriðjudagur 21.október 
kl. 12:00  Frístundamiðstöðin Ársel og Íbúasamtök 
 Árbæjar bjóða til formlegrar vígslu á 
 grillaðstöðu við Ársel/Árbæjartorg. Pylsur 
 og drykkir í boði á meðan birgðir endast. 

Frostaskjól-Vesturbær
Föstudagur 17. október
kl. 11:00-12:00  Leikjasprell í íþróttasal KR.
kl. 12:00-15:00 Kaffihúsastemning í Frostaskjóli
 Opinn míkrófónn þar sem gestir og 
 gangandi geta látið ljós sitt skína.
 Tónlistaratriði frá ungu kynslóðinni.
 Kruðerí og kósý drykkir til sölu.
 Spurningakeppni.
kl. 14:00-16:00 Sundlaugarpartý í Vesturbæjarlaug. 
 KAF-tónlist og alls konar óhefðbundið en 
 jafnframt afar skemmtilegt.

Miðberg-Breiðholt
Mánudagur 20. október
kl. 13:30-16:30  Hin árlega Hrekkjavaka í Miðbergi. 
 Draugahús, nornakaffihús og margt fleira 
 skemmtilegt.

Gufunesbær-Grafarvogur 
Föstudagur 17. október 
kl. 10:00-12:00  Klifurturninn við Hlöðuna opinn fyrir þá 
 sem vilja klifra sér að kostnaðarlausu. 
kl. 10:00-14:00  Útieldun. Kakó í boði fyrir gesti og gangandi 
 og tilvalið að koma með sykurpúða eða 
 annað til að steikja á teini. 
kl. 12:00 Skráning hefst á frisbígolfmót. Hægt að fá 
 lánaða diska á staðnum.  
kl. 12:30 Frisbígolfmót (Folf), 
kl. 14:00-16:00  Sundlaugarpartý fyrir fjölskylduna í 
 Grafarvogslaug. Leikir og stuð fyrir alla   
 fjölskylduna. Frítt inn. 
Mánudagur 20. október 
kl. 13:00-15:00  Bingó hefst í Hlöðunni. Gott að mæta 
 tímanlega til að tryggja sér spjald. Ágóði     
 rennur til ABC hjálparstarfs. 

Kampur-Miðborg og Hlíðar
Föstudagur 17. október 
kl. 13:00-15:00 Upplifðu heiminn með Kampi.
 Fjölmenningarleg fjölskyldustund fyrir börn 
 og fjölskyldur þeirra. Ferðalag um ólíka 
 menningu og ólík samfélög í miðri 
 Reykjavík. Hrekkjavaka í mexíkóskum stíl, 
 dýr frá ýmsum heimsálfum, fánar, leikir og 
 annað skemmtilegt í boði. Fer fram í Hvíta 
 húsinu og Stjörnuhæðum við Háteigsskóla.
kl. 13:00-15:00 Sundhöllin býður börnum frítt í sund.

Kringlumýri-Laugardalur, 
Háaleiti og Bústaðir
Föstudagur 17. október
kl. 11:00-14:00 Dagskrá fyrir alla fjölskylduna í 
 Kringlumýri, Safamýri 28. 
 Boðið verður upp á fjölbreyttar smiðjur þar 
 sem allir geta verið með. Má þar nefna 
 skylmingar, föndur, útieldun, dans-leiki, 
 sögustund og skutlugerð/keppni. Kaffi, djús 
 og kleinur  í boði fyrir alla.

Borgarbókasafn 
Borðspil, bingó, föndur og fjölskyldusamvera í vetrarfríinu. 
Upplestur úr nýjum barnabókum í Gerðubergssafni, 
Sólheimasafni, Kringlusafni, Foldasafni og Ársafni. Leiðsögn í 
aðalsafni um sýninguna Að þið skulið vera að þessu sem 
tileinkuð er Guðrúnu Helgadóttur rithöfundi. 
Sjá www.borgarbokasafn.is

Borgarsögusafn Reykjavíkur
Sjóminjasafn
Á Sjóminjasafninu færðu innsýn í aldargamalt sambýli 
Íslendinga við hafið. Í vetrarfríinu verður boðið upp á 
skemmtilega ratleiki um sýningar safnsins. 
Árbæjarsafn
Skemmtilegar og fróðlegar sýningar fyrir fjölskylduna  
Komdu að leika og Neyzlan – Reykjavík á 20. öld verða opnar í 
vetrarfríinu. Opið verður á milli 13:00 og 16:00 föstudag, 
mánudag og þriðjudag. 
Landnámssýningin 
Ratleikur með rúnum. Ef þú heldur að þú hafir það sem þarf 
til að ráða ráðgátuna og lesa í fornar rúnir  skaltu endilega 
koma á Landnámssýninguna. Tilvalinn leikur fyrir alla 
fjölskylduna. 

Ljósmyndasafn Reykjavíkur
Stelpumenning er yfirheiti sýningar, sem varpar ljósi á 
upplifanir og athafnir stelpna innan samfélags sem krefst 
ákveðins útlits, hegðunar og frammistöðu. Í vetrarfríinu 
verður boðið upp á skemmtilegan teiknileik þar sem 
fjölskyldur geta sest niður og unnið með sýninguna saman í 
gegnum teikningu. 
www.borgarsogusafn.is

Listasafn Reykjavíkur 
Ásmundarsafn – Listsmiðja
Sunnudag 19. október og mánudaginn 20. október kl. 10-13
Opin listsmiðja fyrir börn í tengslum við sýninguna 
A posteriori: Hús, höggmynd.
Hús og skúlptúr - leikur með efni. Opin smiðja fyrir 7 ára og 
eldri. Þátttakendum er boðið að vinna módel sem gæti verið 
hús og skúlptúr í einni heild. Börn undir 7 ára í umsjón 
forráðamanna eða eldri systkina eru velkomin. Þátttakendur 
skrái sig fyrirfram á listasafn@reykjavik.is. Umsjón Emma 
Lindahl, myndlistarmaður og listgreinakennari. 
Kjarvalsstaðir 
Listasafn Reykjavíkur býður fjölskyldufólk velkomið í 
Hugmyndasmiðjuna á Kjarvalsstöðum. Hún er alltaf opin og 
aðgangur ókeypis. 

Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn
Skemmtilegur ratleikur fyrir börn og fjölskyldur þeirra. Hægt 
að fá upplýsingar um ratleikinn í miðasölu garðsins.

Menningarmiðstöðin Gerðuberg 
Sýningar fyrir alla fjölskylduna;
 • Hvað á barnið að heita?  Skírnar- og nafnakjólar 
  Berglindar Birgisdóttur
 • Walking around Iceland X58 - ljósmyndir og önnur verk 
  Cayetano Navarro
 • Átthagar - olíumyndir eftir Kristin Alexandersson
Leiksýning: Langafi prakkari - Möguleikhúsið sunnudaginn 19. 
október kl. 15.00, miðaverð 2.500 kr. www.gerduberg.is


