
Hafnarhús
Skemmtilegar sýningar fyrir börn og fullorðna: Erró og 
listasagan, Margt Smálegt og Nýmálað 1.
Opið frá kl. 10:00-17:00.

Borgarbókasafn
Menningarhús Kringlunni
Föstudaginn 20. febrúar 
kl. 14:00-15:00 Pappírsföndur fyrir börn. 
Leiðbeinandi Anna Vilborg Dyrst. 
Getraun og mynda- og sögusamkeppni fyrir börn.
Laugardaginn 21. febrúar 
kl. 13:30-15:30 Spilavinir koma í heimsókn. 
Fjölskylduspiladagur.
Getraun og mynda- og sögusamkeppni fyrir börn.

Menningarhús Gerðubergi
Á opnunartíma geta börn og fjölskyldur farið í ratleiki, spilað á 
spil, tekið þátt í getraun og búið til fallega bók. 
Laugardaginn 21. febrúar 
kl. 14:00-16:00 Málið þitt og málið mitt – lifandi tungumál 
á Alþjóðadegi móðurmálsins. Langar þig að kynnast 
tungumálum annarra barna – eða kenna öðrum börnum 
tungumálið þitt? Hvernig segir maður til að mynda „sól“ 
á ólíkum tungumálum? 
     - Sóla sögukona segir sólarsögu
     - Syngjum sólarlög

     - Lærum orðið „sól“ á mörgum tungumálum
     - Smiðjan „Lifandi tungmál“ – börn kenna börnum tungumál 
     - Jón Víðis töframaður stígur á stokk

Menningarhús Spönginni
Fimmtudaginn 19. febrúar 
kl. 14:00   Föndursmiðja 
Föstudaginn 20. febrúar og laugardaginn 21. febrúar
Boðið upp á spil og aðstöðu til að lita og teikna fallegar 
myndir.

Menningarhús Árbæ
Fimmtudaginn 19. febrúar 
kl. 13:00-15:00  Skapandi klippileikur með myndasögur.
19. - 21. febrúar á opnunartíma bókasafnsins
Spil fyrir börn og fjölskyldur, getraun og skapandi vinna með 
teiknimyndasögur.

Menningarhús Sólheimum
Boðið upp á að spila spil og leita uppi ævintýri í 
barnabókadeildinni.

Menningarhús Grófinni
Húsið opið öllum börnum og fjölskyldum þeirra. 
Sunnudaginn 22. febrúar
Skutlusmiðja í umsjón Jóns Víðis.

Borgarsögusafn Reykjavíkur
Sjóminjasafn
Ratleikur um sýningar safnsins.

Árbæjarsafn
Skemmtilegar og fróðlegar sýningar fyrir fjölskylduna; 
Komdu að leika og Neyzlan – Reykjavík á 20. öld. 
Opið frá kl. 13:00-16:00. 

Landnámssýningin
Ratleikur með rúnum fyrir alla fjölskylduna. 

Ljósmyndasafn Reykjavíkur
Á sýningu Braga Þórs Jósefssonar Varnarliðið er varpað  ljósi 
á horfinn heim herliðsins á Miðnesheiði. Boðið er upp á 
skemmtilegan teiknileik þar sem gestir eru hvattir til að hugsa 
um það sem amerískt er. 

Listasafn Reykjavíkur
Kjarvalsstaðir
kl. 13:00-16:00 Ókeypis örnámskeið í listmálun fyrir 14 ára 
og eldri í Hugmyndasmiðjunni. Leiðbeinandi Baldvin Einarsson 
myndlistarmaður. Þátttakendur mála á striga og fá leiðsögn 
um sýningar. 

Menning fyrir alla fjölskylduna 

Fjölskyldan saman 
í vetrarfríinu

Ársel – Árbær, Grafarholt og Norðlingaholt
Fimmtudaginn 19. febrúar 
kl. 13:00-14:00 Fjölskyldubingó í félagsmiðstöðinni 
 Fókus/Stjörnulandi. 
kl. 14:00-16:00 Opið í Fókus fyrir 10-12 ára.
kl. 17:00-19:00 Sundlaugapóló í Árbæjarlaug. 
 Ókeypis aðgangur.

Föstudaginn 20. febrúar
kl. 11:00-13:00 Sundlaugarfjör í Árbæjarlaug.
kl. 13:00-15:00 Ratleikur í Elliðaárdal – Grill og gaman.

Skíðabrekkan í Ártúnsbrekku er opin báða dagana 
frá kl. 12.00-20:00.

Gufunesbær - Grafarvogur
Fimmtudaginn 19. febrúar
kl. 10:00-12:00 Klifur í turninum við Gufunesbæ.
kl. 12:00-14:00 Ratleikur og útieldun.

Dagskrá í öllum félagsmiðstöðvum Gufunesbæjar fyrir 
börn og unglinga í 5-10 bekk. 
Sjá heimasíður hjá Dregyn, Fjörgyn, Púgyn og Sigyn.

Föstudaginn 20. febrúar
kl. 10:30-12:00 Töfrasmiðja í Hlöðunni. 
kl. 12:30-14:00 Spilasmiðja í Hlöðunni.
kl. 13:00-15:00 Sundlaugarfjör í Grafarvogslaug.

Skíðabrekkan í Grafarvogi er opin  báða dagana 
frá kl. 12:00 -20:00

Frostaskjól – Vesturbær
Miðvikudagur 18. febrúar
Kl. 16:00-18:00 Öskudagsskemmtun (5.-7. bekkur) 
 í Tíu12/Frostaskjóli.
Kl. 19:30-22:00 Karókí (8.-10. bekkur og foreldrar) 
 í Frosta/Frostaskjóli.

Fimmtudagur 19. febrúar
Frosti/Hagaskóla
kl. 12:00 Uppistand með Ara Eldjárn. 
kl. 13:00 Pogo. 
Skýjaborgir/Vesturbæjarskóla
kl. 12:30-14:00    Ævintýraspil og fussballmót.
Undraland/Grandaskóla
kl. 13:30-15:00    Bandý, forsetastríð og föndur.
Frostheimar/Frostaskjóli 6
kl. 14:30-16:00    Spilastund, LARP og perluskálagerð.
Fjölskyldufjör í Vesturbæjarlaug
kl. 14:30-16:30    Leikir, samsöngur í gufu, lifandi tónlist 
 og veitingar.
Selið/Melaskóla
kl. 15:30-17:00    Tarzanleikur, listaverk málað á striga og 
 búin til veggmynd með ofurhetjum. 

Allir eru velkomnir á viðburði óháð aldri og skóla.
Frítt í Vesturbæjarlaug frá 14:30-19:00

Kringlumýri – Laugardalur, Háaleiti og 
   Bústaðir
Fimmtudaginn 19. febrúar
kl. 11:00-13:30 Hlussubolti og aðrir útileikir á gervigrasi.
kl. 11:30 Tarsanleikur í íþróttasal Háaleitisskóla 
/Álftamýri. Nýr leikur á hálftíma fresti. Dansleikir og kappát 

í sal Kringlumýrar. Föndur á neðri hæðinni þar sem reynt 
verður að búa til stærsta Loom-armband á Íslandi. 
Varúlfsmaraþon í spilaherbergjum. Hollar veitingar.
Frítt í Laugardalslaug frá kl. 14:00-17:00. 

Kampur – Miðborg og Hlíðar 
Fimmtudagur 19. febrúar 
Kl. 13:00-15:00 Sundstuð í Sundhöll Reykjavíkur. 
 Unglingar með tónlistaratriði. 
Kl. 13:00-15:00 Mannlegt fótboltaspil við Sundhöll 
 Reykjavíkur. Uppblásinn fótboltavöllur 
 og fussball.
kl. 13:30 og 14:30 Útieldun við Austurbæjarskóla. 
kl. 14:00 og 15:00 Listasmiðja fyrir alla fjölskylduna í Hvíta 
 húsinu við Háteigsskóla þar sem m.a. 
 verður unnið með ofurhetjur og tauþrykk. 
Frítt í Sundhöll Reykjavíkur frá kl. 13:00-15:00

Miðberg - Breiðholt
Fimmtudaginn 19. febrúar 
kl. 12:00-20:00 Skíðabrekkan í Breiðholti opin. 
 Kakó, vöfflur og tónlist.

Föstudaginn 20. febrúar
kl. 12:00-20:00 Skíðabrekkan í Breiðholti opin. 
 Kakó, vöfflur og tónlist 
kl. 13:00-15:00 Sundlaugarfjör í Breiðholtslaug. 
 Ókeypis aðgangur.

Dagskrá frístundamiðstöðva borgarinnar

Rútuferðir frá Mjóddinni í Bláfjöll og 

Skálafell kl. 11:00 og 16:15 og heim 

kl. 15:00 og 21:00.

Fullorðnir fá frítt í fylgd með börnum inn á 

Kjarvalsstaði, Hafnarhús, Árbæjarsafn, 

Landnámssýninguna í Aðalstræti 

og Víkina - Sjóminjasafn. 


