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Söngskemmtun/sýning Kl. 21.00
Karlakór Akureyrar/Geysir og hljómsveitin Bítlar+
Einsöngvarar: Pálmi Gunnarsson og Helena Eyjólfs ásamt fleirum.
Stjómandi: Roar Kvam
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Skírdag 2 0 . apríl I

Bítla-kvöld

Söngskemmtun/sýning Kl. 21.00
Endurtekning frá fyrra kvöldi
Franski listamaðurinn Fabrice Hybert opnar innsetningu sem hann kallar
Á eigin ábyrgð.

Reykjavíkur í Hafnarhúsinu og
verður meðal annars moðað úr
listaverkum úr eigu Reykjavikurborgar, sem á í fórum sínum um
fjórtán þúsun d listaverk. Þar á
meðal eru listaverk eftir Erró,
en nú sér borgin fram á að geta
sýnt þann sóma sem vera ber ög
í hinum nýju sýningarsölum í
Hafnarhúsinu verða ævinlega
uppi verk Errós, sem eru meðal
annars úr hinni miklu listaverkagjöf sem hann færði borginni fyrir rúmum áratug.

Úrval úr eigu safnsins
Með viðhöfn verður Listasafn
Reykjavíkur opnað í Hafnarhúsinu síðd egis í dag. Á sama tíma

opna tvær veglegarjistasýningar;
annars vegar Mynd ir á sýningu,
þar sem gefur að líta úrval verka
úr eigu safnsins og mun hún
standa út Jsetta ár. Hins vegar
sýningin Á eigin ábyrgð sem
stendur fram til 14. maí, en hún
er innsetning eftir franska listamanninn Fabrice Hybert, en
hann hlaut gullljónið á Tvíæringnum í Feneyjum 1997. Báðar
þessar sýningar hafa verið vald ar
á d agskrá Reykjavíkur - menningarborgar Évrópu árið 2000
og verður boðið uppá Ieiðsögn
um þær á skírd ag kl. 15 og á
annan í páskum á sama tíma.
-SBS.
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Bíiaboð í Smáranum e r nýr og skemmtilegur
bílamarkaður sem hleypt var af stokkunum
u m síðustu helgi við frábærar undirtektir

Seldu bílinn
milliliðalaust
Viljirðu selja bíl, kemurðu með hann og færð söluspjald
og alía pappíra á staðnum. Þú greíðir 10,000 kr. fyrir stæðíð
í tvo mánuði (ailt að átta iaugardaga). Eftir það er saia
bíisirts í þínum höndum. Bíiaboð tekur enga söluþóknun,
þú losnar við að iáta bílinn standa lengi óhreyfðan á söiu
og kemst í beint samband við kaupanda.
■

Góðir gestir. Vigdís með hjónunum Erni Clausen lögmanni og Guðrúnu
Erlendsdóttur hæstaréttardómara.

Viljirðu kaupa bíl, mætirðu í Smárann í ekta markaðsstemmningu, kemst í
beint samband við eigendur ökutækjanna og skoðar eða prufiikeyrir að vild.
Bílaboð í Smáranum - alla laugardaga milli 10.00 og 14.00*

komdu - sjáðu - seldu!
*Seljendur geta komið kl. 9.00
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Heilsar Helgu. Meðal af mælisgesta var Helga Bachman leikkona sem lengi
starfaði undir stjórn Vigdísar meðan hún var leikhússtjóri í Iðnó.
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