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Landslagsmálverk
í nýju h ú s n æ ö i

Magnús Ingvarsson mun í dag
opna sýningu á landslagsmálverkum í húsnæði Rekstrarvara að
Réttarhálsi 2. Tilefni sýningarinnar er að Rekstrarvórur oþna formlega glæsilegt húsnæði þann dag,
nákvæmlega ári eftir að fyrirtækið
brann í stórbruna að Réttarhálsi 2.
Þetta er þriðja einkasýning
Magnúsar á landslagsmálverkum
og jafnframt sú fyrsta í Reykjavík.
Auk þess hefur hann tekið þátt í
samsýningum á vegum myndlistarklúbbs Mosfellsbæjar sem er
undir handleiðslu Jóns Gunnarssonar.
Hálendi íslands er Magnúsi hugleikið og kemur það víða fram í
málverkum hans. Magnús er frá
Hamri í ísafjarðardjúpi en hefur
búið undanfarin ár í Mosfellsbæ.
Þá hefur Magnús einnig fengist
við rósamálun á trémuni og hefur
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Magnús Ingvarsson ásamt einu málverkinu á sýningunni.

haldið sýningar á ýmsum munum
og haldið námskeið í átján ár víða
um land. Sýningin verður opin til

26. jan. á afgreiðslutíma Rekstrarvara sem er mánudagur til föstudags kl. 8-17.

Álfadans og brenna
verða þar ásamt hirð sinni. Einnig
verða ýmsar uppákomur, söngur
og dans.
Blysför verður farin frá bílastæði

Nóatúns kl. 20.00 að brennunni niður af Álmholti. Þátttakendur eru
beðnir um að vera hlýlega klæddir.

Iistasafn íslands:

Mynd

- mynd mánaðarins

irvalsstaðir:

málverk
stursal
söngvari syngja nokkur lög við undirleik Guðbjargar Sigurjónsdóttur
píanóleikara.
Sýning Margrétar er opin daglega
frá kl. 11-18. Henni lýkur 21. janúar.

Mynd eftir Gunnar örn Gunnarsson.

Mynd janúarmánaðarins í Listasafni íslands er eftir Gunnar Örn
Gunnarsson. Verkið sem ber einfaldalega heitið Mynd er unnin með
olíulitum 1976 og er stærð þess
145x130,5 og var það keypt til safnsins 1976.
Leiðsögnin: „mynd mánaðarins"
fer fram í fylgd sérfræðings,
fimmtudaga kl. 13.30-13.45 og er
safnast saman í anddyri Listasafnsins.
Listasafn íslands verður framvegis opið alla daga, nema mánudaga kl. 12-18. Veitingastofa safnsins er opiná sama tíma. Aðgangur
er ókeypis svo og auglýst leiðsögn.

Þú hringir
— við birtum
og auglýsingin
verður f æ r ð á korti
á skrifstofu Þroskahjálpar, Nóatúni 177.
Áslaiftarsíminn er 91-29901.

Nýr gítarskóli

Nú um áramótin tók til starfa Nýi gitarskólinn. Stofnendur skólans eru BjörnThoroddsen og Friðrik Karlsson. Kenndar verða hinar ýmsu stíltegundir raf- og
þjóðlagagítarleiks, t.d. blús, rokk, jass,
heavy metal og dægurlagatónlist. Nýi
gítarskólinn verður í samstarfi við Tónlistarskóla FÍH sem er til húsa að Rauðagerði 27, Reykjavík.

Félag eldri borgara

Göngu-Hrólfur hittist að Nóatúni 17 nk.
laugardag kl. 11. Opið hús aftur að loknu
jólaleyfi sunnudaginn 7. janúar, kl. 14
frjálst spil og tafl, kl. 20 dansaö.

I STJÖRNUMYRKRI
HAUKIIIAILDOKSSYNI

Ný Ijóðabók

Nýlega er komin úr ljóðabókin „í stjörnumyrkri" eftir Ara Gísla Bragason. Mörg
af Ijóöum Ara Gísla eru myndhverfar
ljóðasmámyndir úr lifi ungs fólks á vorum dögum, gæddar tærri h'óðrænu en þó
settar fram á skiljanlegu máh. Bókin er
prýdd myndverkum eftir Hauk Halldórsson listmálara sem þjóna ljóðunum af
einlægni en eru jafnframt sjálfstæð listaverk. Bókin er prentuð í Borgarprenti.

Tónleikar
Ljóóatónleikar í Geröubergi

vel við hæfi að sýning þessi sé opnuð í
byrjun nýs áratugar manngildis og væntumþykju.
Portrettsýningin er í vesturforsal og
stendur til 21. janúar og er opin frá kl.
11-18.

orgun,
a sýnstursal
íunina
tenór-

Safnaðarfélag Ásprestakalls

verður með kaffisölu í safhaöarheimUinu
nk. sunnudag, 7. janúar, eftir messu sem
hefst kl. 14.

ARIGÍSI.IBRAGASON

Mosfellsbær:

Hin ýmsu félög í Mosfellsbæ
gangast fyrir álfadansi og brennu
á þrettándanum, laugardaginn 6.
janúar. Álfakóngur og drottning

TiJlcyniiingar

Þriðju tónleikar í ýóðatónleikaröð
Gerðubergs verða mánudaginn 8. janúar
kl. 20.30. John Speight, baritón, syngur
yið undirleik Jónasar Ingimundarsonar.
Á þessum tónleikum verður fluttur lagaflokkur eftir B. Britten svo og sönglög
eftír Purcell, H. Wolf, F. Schubert, R.
Schumann, C. Ives o.fl.

Ferðalög
Ferðafélag íslands

Sunnudagsferð 7. jan. kl. 13.
Óttarsstaðir - Kapellan í hrauninu.

Gengið um Rauðamel, Slunkuríki, Lónakot og Óttarsstaði að Kapellu heilagrar
Barböru. Mætið vel í fyrstu dagsgöngu
ársins. Fararstjóri: Kristján M. Baldursson. Verð 500 kr. frítt f. börn m. fullorðnum. Brottför frá Umferðarmiðstöðinni
(BSl) austanmegin. Ný og fjölbreytt
ferðaáætlun 1990 er að koma út. Henni
verður dreift víða og einnig send til allra
félagsmanna F.f. Myndakvöld verður
miðvikudagskvöldið 10. janúar kl. 20.30 í
Sóknarsalnum Skipholti 50a. Vetrarkvöldganga og blysfór á fimmtudagskvöldið 11. jan. kl. 20. Þorrablótsferð í
Þórsmörk verður helgina 2.-4. febrúar.

Hafið tilbúið:
IMafn - heimilisfang
síma - nafnnúmer
- kortnúmer
og gildistíma og að
sjálfsögðu texta
auglýsingarinnar.

Nú er hægt að hringja inn
smáauglýsingar og ganga
frá öllu í sama símtali.
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