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Snorrasýning að
Kjarvalsstöðum

Björg Þorsteinsdóttir
sýnir í Norræna húsinu
Björg Þorsteinsdóttir opnar i
dag sýningu á málverkum og
graflk I sýningarsölum Norræna
hússins. Málverkin eru 36 aö tölu
en graflkmyndirnar 9, og eru öll
verkin unnin ;i s.l. þremur árum.
Þetta er fimmta einkasýning
Bjargar, en hún hefur tekið þatt i
ótal samsýningum útum allan
heim, m.a. I Astraliu, Japan og
Zaire. Um þessar mundir á hún
nokkrar myndir á norrænni samsýningu sem er á ferðalagi um
N-Grænland. Sýningin er flutt
milli byggöarlaga á þyrlum og
hundasleðum.
Björg stundaði myndlistarnám

i Reykjavfk, Stuttgart og Paris,
en hefur starfað hér heima að
mestu leyti síðan 1973. Hún hefur
þrivegis hlotið viðurkenningu
fyrir grafik á alþjóölegum samsýningum: 1970 og 1972 i Frakklandi, og 1976 á Spáni.
Sýningin i Norræna husinu er
opin kl. 14-22 daglega-og stendur
til 9. april.
Grafikmyndin Stórhorg eftir
Björgumun prýða forsiðu Sunnudagsblaðsins á morgun, og einnig
verður i blaðinu kynning á þessari ágætu listakonu og verkum
hennar.
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að Kjarvalsstöðum

i tírvinnslu Béla Bartók.

Asgeir vM stdrt málverk al
JohannesiKiarval. Hann sagfti aft
þetta væri eiginlega skissa þvi aö
Kjarval hefftiafteins setifi þrisvar
sinnum fy rir I stuttan tima i hvert
sinn.
(Ljósm.: cik)

REYKLAUST BALL
A morgun inun Samstarfsnefnd
um reykingavarnir gungast fyrir
rcyklausu diskótcki aft ftötel
Borg, frá kl. 15.00—18.00, fyrir
unglinga fædda 19S5 og eldri.
Þetta diskótek er haldið i samvinnu viö Hótel Borg, sem lánar
hiisið endurgjaldslaust og Diekdtekið DIsu, sem sja raun uin tónlistina og halda uppi fjörinu.
Sýndar verða nýjustu poppmyndirnar ucn leið oglögin verða
spiluð af plötum. Þá munu
unglingarnir, sem ur&u f fyrsta og

Inga María
Eyjólfsdóttir
syngur
í Bæjarbíói

Sópransöngkonan Inga Marla
Eyjdlfsdóttir heldur tónlelka i
Bæjarbiói, Hafnarfirði, I dag kl.
15. Við hljó&færið er Guftrún A.
Kristinsdóttir.
A dagskrá erulögeftir Brahms,
Hugo WoH, Schubert, Pál Isolfsson.BjarnaBöövarsson, Sigvaida
Kaldafóns, Roger Quilter og Edvard Grieg.

öðru sæti i hópdiskódanskeppni
Klúbbsins og Otsýnar, sýna
diskódansa.
Aftgangur er ókeypisog heimill
öllum þeim unglingum sem fæddir eru 1W5 og íyrr, og vilja
skemmta sér og dansa i hreinu
lofti — án tóbaksreyks. Allir sem
koma á diskótekiö n.k. sunnudag,
fá ókeypis barmmerki sem á
stendur: „Reykingar eru tóm
tjara", og litprentað veggspjald
með þekktu fr jalsiþrottafo'lki.

Nýlist á Suöurgötunni
Þrir ungir myndlistarnemar
opna I dag samsýningu a& Sufturgötu 7. Þeir eru: Sigurftur
Armannsson, Kristján Karlsson
og ómar Stefánsson. Allir hafa
þeir numift vift Myndlista- og
handíðaskóla islands I tvö ár.

A sýningunni eru verk sem
flokkast undir nýlist, unnin með
blandaðri taekni: skúlptUrar, ljósmyndir og vatnslitamyndir.
Sýningin verður opin kl. 4—10
virka daga, en 2—10 um helgar,
og stendur til 16. april.

Þýskur kór í
heimsókn
Kinn ai þckktustublönduftum kórum i Þýskaiandi-Ðer
Niedcrsachschischc
Singkreis frá Hannover-syngur á
vegum
Tdnlistarfélags
Akureyrar i Akureyrarkirkju sunnudaginn 1. april,
og hefjast tónicikarnir kl.
20.30
Efnisskráin er hin fjölbreyttasta; þar eru verk frá
„gullaldarskeiði" evrópskra
madrigala, einnig verk eftir
Brahms, Hindemith, Distler,
Kodaly, og slóvakisk þjóðlög

Ásgáns
Bjamþórssonar
Asgeir Bjarnþórsson listmálari
er áttræður á morgun, 1. april. Af
þvi tilefni verður opnuð stór yfirlitssýning á verkum hans aft
K jar v a l s s t ö ð u m .
Elstu
myndirnar eru frá 1917 en þær
yngstu nýlegar. Asgeir sagði I
samtali við Þjóðviljann i gær að
hann væri fœddur fyrir aldamót
enda væri hann 19. aldar maður
oghefði hlaupið 1. aprfl aila sfna
ævi.
Sýningin verður opnuð á morgun og stendur i hálfan mánuð.
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í dag verður opnuð aft
Kjarvalsstööum sýning á
teikningum þeim er skreyttu
fyrstti norsku viftliafnarútgáfuna á Heimskringlu
Snorra Sturlusonar, en hún
var gefin út 1899.
Myndirnar eru eftir Halfdan Egedius,
Chistian
Krogh, Gerhard Munthe, Eilif Pettersen og Erik Werenskjoid. Myndirnar eru 67 aö
tölu, eign Nationalgalleriet i
Osló. Norræna listabandalagið stendur fyrir sýningunni hér, og verður hún siöan
sett upp á öllum Norðurlöndunum. FIM hefur veg og
vanda af uppsetningunni hér
á landi, og annast það myndhöggvararnir
Hallsteinn
Sig urðsson og Helgi G isla son
fyrir hönd félagsins.
Sýningunni fylgir vegleg
sýningarskrá sem Gyldendal
Norsk Porlag gefur út.
Sýningin verður á eystri
gangi Kjarvalsstafta og er
öllum heimill ókeypis aögangur.

Stjdrnandi kdrsins — Willy
Trander — er einn af stofnendum samtaka evröpskra
æskukóra og hefur kftr hans
veriö leiðandi á kóramótum
samtakanna — Evrópa .
Cantat. Kórinn hefur ferðast
lil flestra landa i Evropu,
einnig til Bandarftjanna og
^fr&u.'
'
Wiíy Traáer h«íur hakáið
kórnöTiskeið vifta um lönd,
ag eitt . siikt fer fram . i
Menntaskólanum
við
llarmarhlið, á me&an kórinn
dvelur þar. Einnig syngur
kórinn a tv ennum tónleikum
á vegum Tónlistarfélagsins f
ReykjavBc, f yrri tónleikarnir
verða i sai Menntaskólans
vift Hamrahiið manudaginn
2. aprti en þeir siðarí I
Háteigskirkju miðvikudag:

. inn 4, aprfi.,.

A Afcttreyri fer íorsala
fram i Búkabúðmni Huld og
við innganginn 1. fcist. fyrir
tónleika. Aðgöngumiðaverð
erkr.StiWOfyrirfuilorSBa, en
1500 kr. fyrir skólafóik undir
20 ára aldri.

Lúðrarþeyttir í Firðinum
t ðag kl. 16 heldur Lúftrasveit Hafnarfjaiftar sina arlegu hljómleika fyrir styrktárfélaga og vehinnara, i
Iþrdtuihdsi
Hafnarfjarftíir.
Þar mun einnig koma
fram Skólahljómsveit Hafnarfjarðar, undir stjórn
Reynis Guðnasonar. Þetta er
29. starfsár Luðrasveitar
Hafnarfjarðar og eru nú 45
hyóðfaíraleikarar.
Stjórnandi sveitarinnar er Hans .
Ploder Fransson.

Skrautreið Hemúlanna

með hljómleika i Félagsstofnun stúdenta á
þverflautu, Jóhanna V. Þórhallsmánudagskvöld
dottir, sér um rödd og pianó, Jón
„Skrautreift Hemulanna" er
nafnift á hljdmeyki þvl er spila
mun frumsamift efni i Félagsstofnun Stúdenta, mánudagskveldift 2. april 1979, kl. 21.00.
1 hljomeykinu eru neðangreindir listamcnn:
Arni Óskarsson, er sér um áslátt;
Bergþóra Jónsdóttir, sem sér um
rödd og fiðlu, Björn Karlsson,
spilar á gttar og bassa, Hjalti
Gislason, sem sér um rödd og

Hallur Stefánsson, sér umjödd og
pianó, Steingrimur Myfjörö
Guðmundsson, sér um Rassa og
gitar,
og
Þorgeir
Rúnar
Kjartansson sem sér um tenor og
saxófón.

Rétt er að benda á, að þetta
verða eirtu tónleikarnir sem
hljómeykið heldur næstu vikur og
mánuði, vegna prófanna listamannanna.
%

BabaJagaflyturí Brd^ioltíd
Undanfarnur vikur hcfur Alþýftulcikhúsift-SunnandeiUl sýnt
barnaleikritift „Nornin Baba
J aga", eftír Schwartz i Lindarbæ og hefur vcrift uppselt á allar
sýningar.
Hefur nú verið ákveftift að sýna
leikritið i Breiðholtsskóla vikuna
2.-7. aprii og gefa þannig börnum
i Breiðholti kost á leiksýningum i
hverftou.
Miðasala fer fram i skolunum i

hverfinu og er auglýst I hverjum
skóla fyrir sig.
Sýningar i Breiðholtsskóla
verða mánudag, þriðjudag, miðvikudag og föstudag kl. 17.00 og
laugardag ki. 14 og 17.00
Forehtpr erueinnig velkomnir
á sýningarnar. Þá má geta pess,
að annar hópur frá Alþyðuleikhús'inu fer nú um landsbyggöina
og sýnir barnaleikrilið „Vatnsberana", eftir Herdisi Egilsdðttur.

Ef skynsemin blundar
Síðasta sýning
á morgun

Annaö kvöld verður siöasta
sýning i Þjóðieikhúsinu á spánska
leikritinu Ef skynsemin blundar,
en það fjallar um málarann
Goya, sem Róbert Arnfinnsson
leikur. Verkið er talið i hópi
merkari nútimaleikrita og sýning
Þjoðleikhússins hefur vakið at-

hygli og þykir fyrir ýmissa hluta
sakir nýstárleg. Mikili fjöldi litskyggna af málverkum meistarans er notaður i sýningunni, sem
Sveinn Einarsson leikstyrir.
Leikmynd er eftir Baltasar en
örnólfur Arnason þýddi leikritið
úr frummálinu. Auk Róberts eru i
stórum hlutverkum þau Kristbjörg Kjeld, Helgi SkOlason,
Rúrik Haraldsson, Helga Bachmann, Gunnar Eyjólfsson og Arnar Jónsson.

