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Kristjánstónleikar endurteknir

Sökum þess að miklu færri fengu miða en vildu á útgáfutónleika Kristjáns Jóhannssonar sem haldnir verða á morgun í Háskólabíói, hefur verið ékveðið vegna fjólda áskorana að endurtaka þá á sunnudag kl. 19.00.
Tónleikamir eru haldnir í tilefni af útgáfu á nýjum geisladiski
Kristjáns Hamraborgin, þar sem hann syngur mörg af ástsælustu og fegurstu söngperlum íslensku þjóðarinnar. Kynnir á
tónleikunum er ðrn
Árnason og sérstakir gestir verða:
Kvennakór Reykjavíkur undir stjórn
Sigrúnar Þorgeirsdóttur og Jóhann
Friðgeir Valdimarsson tenórsöngvari.
Undirleikari er Anna
Guöný Guðmundsdóttir.

Big band í Gryfjunni
Mikið verður í fang færst á öðrum tónleikum á vetrardagskrá
Jazzklúþþs Akureyrar í Gryfjunni, sal VMA, kl. 17 á sunnudaginn. Þá leikur Stórsveit Reykjavíkur skipuð tuttugu og einum
hljóðfæraleikara undir stjórn Svíans, Daniel NolgÁrd, eins af
fremstu útsetjurum og stjórnendum stórsveita á Norðurlöndum. Á tónleikunum verða fluttar útsetningar stjórnandans á
söngvum eftir Sigurð Flosason og er Sigurður jafnframt einleikari á tónleikunum,
Tónleikarnir eru hluti af stóru verkefni sem m.a. hefur hlotið
styrk frá Norræna menningarsjóðnum. Það er löngu tímabært
að „bigband" leiki á Akureyri, en þar starfaði stórsveit árum
saman með glæsibrag undir stjórn Edwards Fredriksen.
Aðgangur verður kr. 500 f. klúbbfélaga en almennt kr. 1000, og
ókeypis fyrir skólafólk.

ÞAB ER K O M I N HELGI

Hvað

ætlar þú að

gera?

Undirlagður af konum
„Föstudagurinn helgast af dæminu Kaupum
ekkert, en það er íslenski hlutinn af hinu alþjóðlega verkefni Buy nothing þar sem er
hvatt til andófs gegn neyslubrjáíæðinu sem
nær hámarki á þessum tíma árs," segir Erpur
Eyvindarson, sjónvarpsmaður á Skjá 1. „Á
föstudag kemur hingað til landsins danskur
Erpur Eyvindarson. vinur minn, en við höfum sitt í hvoru landinu
verið að fást við gerð rapptónlistar og einhver
tími um helgina fer í að sýna h o n u m töfra
Reykjavíkur. Að kvöldi föstudagsins er svo
frumsýning á Óskabörnum þjóðarinnar og þá
mynd hlakka ég mikið til að sjá. Laugardagurinn er undirlagður af samskiptum við konur
en á sunnudaginn ætla ég að hvíla mig og
borða eitthvað virkilega gott."

Kántrý og súrmjólk

Hallbjörn

„Það eru fastir Iiðir einsog vanalega hjá mér
um helgina. Mitt líf snýst um Útvarp Kántrýbæ en ég er við útsendingar þar frá klukkan
fjögur á daginn og fram til miðnættis og svo
fram til tvö á nóttunni um helgar," segir Hallbjörn Hjartarson útvarpsmaður og kántrýkóngur á Skagaströnd. „Nei, það er ekkert
annað á dagskránni um helgina nema þetta.
Hvað ætla ég að hafa í matinn? Ég og konan
mín erum orðin ekki nema tvö í heimili
þannig að við leggjum óskóp lítið upp úr mat.
Höfum bara snarl þegar okkur hentar; súrmjólk og brauðsneið."

Björgunarráðsterna í bænum

Ingimar Eydal.

„Ég þarf að vera fyrir sunnan ," segir Ingimar
Eydal formaður björgunarsveitarinnar Súlna
á Akureyri. „Þar verður haldin ráðstefnan
Björgun 2000 og hana m u n ég sitja og þar
verða einmitt fjölmórg fróðleg málefni rædd,
s.s. stjórnun- í björgunarstarfi og þeir fjölbreyttu nýju möguleikar sem eru að opnast í
fjarskiptamálum. Þá m u n ég á föstudagskvöldið fyrst ég er staddur í b æ n u m fara í
fimmtíu ára afmæli Flugbjörgunarsveitarinnar sem þá verður haldið bátíðlegt. Já, sjálfsagt
verður eitthvað gert skemmtilegt utan við
þessa viðamiklu dagskrá - sjálfur ætla ég til
dæmis að heimsækja systur mína sem býr í
Reykjavík. Á sunnudaginn kem ég heim og
vænti þess að geta eytt kvöldinu í faðmi fjölskyldunnar og haft það náðugt."

Undir bárujárnsboga
Undir bárujárnsboga - braggalíf í Reykjavík 1940-1970 er yfirskrift Ijósmyndasýningar sem opnuð verður í Listasafni Reykjavíkur í Hafnarhúsinu laugardaginn 25.
nóvemberkl. 16.00.
Sýndar verða myndir eftir Helgu Hansen (1916-1987), Jón Bjarnason frá Laugum
(1909-1967) og Rál Sigurðsson (1925-1997).
Sýningin er í samvinnu við Eggert Þór Bernharðsson sagnfræðing, JPV forlag og
íslenska myndasafnið.

HVAB ER A SEYDI?
HOFUÐBORGARSVÆÐIÐ
TÓNLIST
Föstudagsbræðingur
á Geysi kakóbar.
Stjörnukisi og Botnlcöja spila á Föstudagsbræðingi Hins Hússins n.k. föstudagskvöld frá kl: 21:00.-23:30. Allir 16
ára og eldri velkomnir á flotta stemmningu hjá feykigóðu fólki á frábærum
stað. 1 rítt inn og ekkerl bulí.
Afmælistónleikar

Hjartarson.
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Skagfirsku söngsveitarinnar
Skagfirska söngsvcitin heldur upp á 30
ára afmæli sitt um þessar mundir og er
haldið upp á það með ýmsu móti. Á afmælistónleíkum kórsins, sem helgaðir
eru Skagafirði verða flutt lög og/eða Ijóð
eftir skagfirska höfunda. Tónleikar
Skagfirsku
söngsveitarinnar
verða
haldnir í Langholtskirkju laugardaginn
25. nóvember kl. 17.00. Einsöngvarar
með kórnum eru Kristín R. Sígurðardóttir - sópran, Guðmundur Sigurðsson
- tenór og Öskar Pétursson frá Áíftagerði - tenór. Stjórnandi er Björgvin Þ.
Valdimarsson. Undirleikari er Sigurður
Marteinsson.
Harmonikutónlist í Ráðhúsinu
Harmonikufélag
Reykjavíkur
heldur
létta tónleika í Ráðhúsi Reykjavíkur
sunnudaginn 26. nóvember kl. 15:00
síðdegis undir heitinu, DAGUR HARMONIKUNNAR. Flytjendur eru á öilum
aldri. Leikin verður létt tónlist úr ýrnsum áttum. Aðgangur ókeypis og allir velkomnir.
Jazzað í Gerðasafni
Þann 26. nóv. n.k. lýkur yfirlitssýningu
Búnaðarbankans á verkum Tryggva
Ólafssonar, sem haldin er í tilefni 60 ára
afmælis málarans og 70 ára afmælis
bankans. Af því tilefni hafa vinir hans
sett saman jazzstjörnusveit sem m u n
halda tónleika í Gerðarsafni sunnudaginn 26. nóvember kl. 15:00. Hljómsveitina skipa margir af fremstu jazzleikurum
okkar Islendinga. Aðgangur að tónleikunum er ókeypis og öllum velkominn.
Tríó Ólafs Stephensen á Múla
Sunnudagskvöldið 26. nóv. m u n Tríó
Olafs Stephensen leika á Múlanum, en
Múlinn er staðsettur á efri h æ ð Kaffi
Reykjavíkur. Tríó Ólafs Stephensen er
gestum Múlans að góðu kunnt því það
hefur leikið fyrir þá á hverri önn frá
stofnun Múlans. Efnisskráin er blanda
af erlendum djassperlum og íslenskum
lögum af ýmsum tcgundum, og er túlkun tríósins létt og leikandi og ætti því að
hæfa flestum. Asamt Ólafi Stephcnsen
sem leikur á píanó leika þeir Tómas R.
Einarsson á kontrabassa og Guðmundur
R. Einarsson á trommur. Iónleikarnir
hefjast kl. 21:00 og er miðaverð 1200
kr., 6 0 0 kr. fyrir námsmenn og eldri
borgara.

Tónleikar Kórs Háteigskirkju
Tónleikar þessir verða umfangsmesta
verkefni kórsins um nokkurt skeið. Flutt
verða tvö vinsæl verk: Messa í G dúr eftir austuríska lónskáldíð Franz Schubert,
verk sem hann skrifaði kornungur, svo
og Gloria eftir Antonio Vivaldi, prest frá
Feneyjum, sem var á sínum líma þekktur sem „rauði presturinn" - sökum háralits. Einsöngvarar í verkunum verða Erla
B. Einarsdóttir. Grcta Jónsdótlir, Hrönn
Hafliðadóttir, Sigurður Haukur Gíslason
og Skarphéðinn Þ. Hjartarson. Kammerhljómsveit lcikur mcð. Dr Douglas
Brolchie, organisti og kórstjóri Háteigskirkju, stjórnar flutningi. Tónleikar
verða í Háteigskirkju og hefst kl.20.30.
Aðgangur er ókeypis.
SÝNINGAR
Arekstur á Geysi
Chlöe Mckay og Kyja Christianson opna
"ÁREKSTUR" í Gallerí Geysi, Hinu
Húsinu v/lngólfstorg n.k. laugardag
25.11. frá Idi 16:00.-18:00. Á sýningunni gefur að líta ljósmyndir, stuttmynd
og innsetningu í rýmið. Allír velunnarar
lista eru velkomnir á opnunina eða síðar á opnunartímum Gallerí Geysis.
þ.e.a.s. frá kl: 9:00.-17:00. virka daga og
laugardögum frá kl: 14:00.-18:00.
Málað á Kvíabryggju
Pétur Þór Gunnarsson afplánaði dóm í
sumar fyrir að hafa selt þrjár falsaðar
myndir. Hann fékk aðstöðu í fjárhúsunum á Kvíabryggju og málaði þar um 50
verk. Undanfarnar vikur hefur hann
málað í vinnustofunni Straumi og opnar
nú á morgun, laugardaginn 25. nóvember sýningu á þessum myndum sínum.
Kl. 15.00 opnar hann í Hár og List,
Strandgötu 39, Hafnarfirði og kl. 16.00
í Listamiðstöðinni Straumi (fyrir sunnan
álverið í Straumsvík.)
Kardemommur o g kafBbaunir
Garðar Pétursson opnar sýningu á
morgun, 25. nóvember í baksalnum að
Gallerí Fold Rauðarárstíg 14 -16. Sýningin nefnist Kardemommur og kaffibaunir. Gallerí Fold er opið daglega frá
kl. 10 - 18, laugardaga frá 10 -17 og
sunnudaga frá 1 4 - 1 7 . Sýningin stendur
til 10. desember.
Úr óbirtu æskuleikriti
f lilefni af fimmtíu ára afmæli Þjóðleikhússins á þessu ári verða tvær dagskrár
helgaðar verkum Jóhanns Sigurjónssonar í Listaklúbbi Leikhúskjallarans mánudagskvöldin 27. nóvember og 4. desember n.k. Umsjónarmaður með dagskránum er dr. Jón Viðar Jónsson, leikstjórn cr f höndum Ingu Bjarnason. I
fyrri dagskránni verður fjallað um fyrstu
skref Jóhanns Sigurjónssonar á braut
leikskáldsins. Þar verður Ieiklestur úr
æskuverki hans, Skyggen(Skugginn),
sem hann samdi ungur að árum í Kaupmannahöfn. Síðari dagskráin verður
helguð Fjalla-Eyvindi sem er nú kominn

út hjá JPV-forlagi í nýrri gerð sem dr.
Jón Viðar Jónsson hefur unnið mcð hliðsjón af lokagerð vcrksins á dönsku. Hefur verkið aldrei áður birst í þeirri mynd
á íslcnsku fyrr. I dagskránni mun dr. Jón
lýsa tilurð skáldverksins, sem hann hefur rannsakað ítarlega. Leikarar Þjóðleikhússins ilytja kafla úr verkinu. Dagskrárnar hefjast kl. 20:30. Húsið opnað
kl. 19:30. Aðgangseyrir kr. 800- en kr.
500 fyrir skólafólk og klúbbfélaga. Allir
velkomnir meðan húsrúm leyfir.
Hvítur hrafn í MÍR
Rússneska kvikmyndin Flvítur hrafn
(Bélíj voron) verður sýnd í bíósal MIR
við Vatnsstíg 10 sunnudaginn 26. nóvember kl. 15.00. Myndin var gerð um
1980. I henni er sagt frá ungum námumanni sem dreymir um hamingjusama
framtíð. A heilsuhæli við Svartahaf hittir
hann unga og aðlaðandi konu og þau
laðast hvort að öðru. Ekki gengur þó allt
þrautalaust. Enskur texti er með myndinni. Aðgangur ókeypis og öllum heimill.
Finnskar myndir o g tónlist
Sunnudaginn 26. nóvember kl. 14.00
verður kvikmyndasýning fyrir börn í
fundarsal Norræna hússins. Fyrst verða
sýndar finnskar teiknimyndir, þar sem
farið verður í ævintýraferð með
nokkrum kunnugum dýrum úr finnskum þjóðsögum - birninum, refnum, úlfinum, músinni, hestinum og hundinum.
Síðan verður sýnt tónlistarmyndband
með hljómsveitinni Fröbelin palikat sem
í eru fjórir
leikskólakennarar frá
Helsinki. Allt frá árinu 1987 hafa þeir
skemmt bæði börnum og fullorðnum
með fjörugri tónlist, þar sem áhersla er
lögð á þátttöku áheyTenda. Aðgangur er
ókeypis.
Listsýning
Elísabet Asberg er með listsýníngu í
Flandverki og hönnun að Aðalstræti 12,
2. h æ ð nú um helgina, 2 5 . og 26. nóvember.
Leiðsögn um sýningar
Leiðsögn verður um sýningar Listasafns
Islands sunnudaginn 26. nóvember kl.
15 undir handleiðslu Rakelar Pétursdóttur. Nú standa yfir tvær sýningar í
Listasafni íslands, yfirlitssýning á verkum Þórarins B. Þorlákssonar og sýning
á nýjum verkum eftir Sigurð Guðmundsson. Síðasta sýningarhelgi.
Brautryðjandi í byrjun aldar
Yfirlitssýningu á verkum brautryðjanda
íslenskrar nútímlistar, Þórains B. Þorlákssonar í Listasafni Islands, lýkur
sunnudaginn 26. nóvember. Sýningin
hefur vakið mikla athygli almennings og
fengíð fádæma góða aðsókn auk þess
sem gagnrýnendur fara um hana fögrum
orðum. 1 tilefni sýningarinnar hefur verið gefin út einstaklega vönduð bók þar
sem Júlíana Gottskáldsdóttir Iistfræðingur skrifar um list Þórarins með aðfar-

