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Framtí› og fortí›
Reykjavíkur í Hafnarhúsinu
„Okkar markmið með sýningunni er að hvetja borgarbúa til þess að taka þátt í
umræðunni um skipulag
borgarinnar. Gestir geta
verið þátttakendur í sýningunni með því að senda
texta-og myndskilaboð í
númerið 1855 og mun hugmyndum og vangaveltum
þeirra um framtíð Reykjavíkur þeirra vera varpað
upp á vegg í safninu og
verða þannig hluti af sýningunni,“ segir Soffía
Karlsdóttir
kynningarstjóri Listasafns Reykjavíkur
um
sýninguna
Hvernig borg má bjóða
þér? sem nýráðinn safnstjóri Hafþór Ingvason

opnar í safninu klukkan
20.00 í kvöld.
Hafþór opnar á sama
tíma tvær aðrar sýningar
í safninu, Velkomin í
mannheima þar sem Guðrún Vera Hjartardóttir
sýnir skúlptúra og Listamaður verður til þar sem
sýnd verða verk sem
Erró gerði á barnsaldri.
Fjölbreytt
dagskrá
HVERNIG BORG
verður í safninu vegna
MÁ BJÓÐA ÞÉR?
Uppdráttur af
sýninganna um helgina.
skemmtigarði við
Á morgun frá klukkan 13
Tjörnina frá árinu
til 15 verður opinn hljóð1906. Sýningunni
nemi í safninu þar sem
Hvernig borg má
fólk getur komið inn af
bjóða þér? er ætlað
að varpa ljósi á fortíð götunni og talað um
og framtíð skipulags- hvernig borg það vilji
mála í Reykjavík.
búa í. ■

14. sýn. sun. 11/9 kl. 14
15. sýn. sun. 18/9 kl. 14
16. sýn. fim. 29/9 kl. 19

KVARTETT SIGURÐAR FLOSASONAR Heldur í tónleikaferð um landið til að fagna útkomu geisladisksins Leiðin heim sem kom út á
Íslandi í maí og í Japan í júlí. F.v. Eyþór Gunnarsson á píanó, Pétur Östlund á trommur, Sigurður Flosason á saxófón og Valdimar K. Sigurjónsson á kontrabassa.

Kvartett Sigurðar Flosasonar á ferð um landið
Fjórir djassistar á ólíku reki leika saman á sex tónleikum víða um Ísland á næstu
dögum. Túrinn er í tilefni af útkomu geisladisksins Leiðin heim og er ætlunin að
hljóðrita aðra plötu í lok ferðarinnar um landið.
„Það er nóg að koma á eina tónleika
hjá okkur til að fá skemmtilegt
þversnið af nokkrum kynslóðum í
íslenskri djasssögu. Við Eyþór
Gunnarsson erum á svipuðu reki,
um fertugt, Pétur Östlund er á sjötugsaldri og víðfrægur á Íslandi,
meðal annars fyrir að hafa verið í
Hljómum, og svo er það Valdimar
K. Sigurjónsson sem ekki er orðinn
þrítugur,“ segir Sigurður Flosason
saxófónleikari um kvartett sinn
sem gerir víðreist hér innanlands á
næstu dögum; leikur á sex tónleikum um allt land á sex dögum.
Sigurður segir að þeir félagarnir haldi í þennan túr um landið í tilefni af útkomu geisladisksins Leiðin heim sem kom út í maí en á
disknum má heyra fjölbreytilega
djasstónlist eftir Sigurð.
Fyrstu tónleikar kvartettsins

verða í blúskjallaranum í Neskaupstað á sunnudaginn klukkan 20.30
en svo verður haldið aftur til höfuðborgarinnar og leikið í Þjóðleikhúskjallaranum á mánudaginn
klukkan 20.30. Ísfirðingum og öðrum Vestfirðingum gefst svo kostur
á að sjá og heyra í þeim félögum á
þriðjudagskvöldið en svo verður
spænt aftur í bæinn og leikið á tónleikum í Garðabænum á miðvikudagskvöldið.
Sigurður segir það góða tilbreytingu að spila úti á landi. „Það
var ekki erfitt að skipuleggja þessa
tónleikaferð því okkur var alls
staðar vel tekið. Mér finnst gaman
að spila á landsbyggðinni og fólk
tekur okkur alltaf mjög vel; það
virðist hafa gaman af því að heyra
okkur spila og því er gott að geta
farið víða.“

Þjóðleikhúsið – leikhúsið þitt!

Kvartettinn heldur svo aftur út
á land og verður í Laugarborg í
Eyjafirði á fimmtudagskvöldið.
Síðustu tónleikar þessarar miklu
ferðar kvartettsins verða svo í
Reykjanesbæ föstudaginn 16. september.
„Eftir tónleikaferðina ætlum við
að taka upp nýja plötu sem verður
nokkuð frábrugðin Leiðinni heim.
Þá bætast í hópinn þau Kristjana
Stefánsdóttir söngkona og Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson, ljóðskáld
og rithöfundur. Á plötunni mun
Kristjana syngja texta eftir Aðalstein við lög eftir mig. Mér finnst
skemmtilegt að reyna mig í því að
semja tónlist við orð, þá fer tónlistin kannski á aðrar slóðir en ella,“
segir Sigurður og bætir því við að
platan muni þó ekki koma út fyrr en
með vorinu 2006. ■
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STÓRA SVIÐIÐ KL. 20:00

SMÍÐAVERKSTÆÐIÐ KL. 20:00

KIRSUBERJAGARÐURINN

RAMBÓ 7

Í kvöld fös. 9/9.
Síðasta sýning.

Í kvöld fös. 9/9, fös. 16/9, lau. 17/9,
fim. 22/9. Takmarkaður sýningafjöldi.

AÐ EILÍFU

Lau. 10/9 örfá sæti laus, sun. 11/9.
Aðeins þessar tvær sýningar.

VELKOMIN Í ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ!

– Leikárið kynnt með leik, söng og dansi.
Fös 16/9, lau. 17/9. Allir velkomnir!

KLAUFAR OG KÓNGSDÆTUR

Sun. 18/9 kl. 14:00 nokkur sæti laus,
sun. 25/9 kl. 14:00, sun. 2/10 kl. 14:0, sun.

EDITH PIAF

Sun. 18/9 örfá sæti laus, fim. 22/9,
fös. 23/9 nokkur sæti laus, lau. 24/9
nokkur sæti laus, fim. 29/9, fös. 30/9.
Sýningum lýkur í október.
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LITLA SVIÐIÐ KL. 20:00
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 SâNING  OKT KL   SâNING
 SâNING  NØV KL   SâNING
 SâNING ,OKASâNING

+YNNING FYRIR SâNINGAR É 4ÚKIN HERT   SâNING
+L  n 3TUTT KYNNING É VERKINU OG UPPSETNINGU ESS Ó PERUNNI
+YNNINGIN FER FRAM É SVIINU OG ER INNIFALIN Ó MIAVERI
OPERA OPERAIS
3ÓMI  

KODDAMAÐURINN
Í kvöld fös. 9/9 örfá sæti laus,
lau. 10/9 örfá sæti laus,
fös. 16/9, lau. 17/9.
Takmarkaður sýningafjöldi.
Sala á netinu opin allan sólarhringinn.
Afgreiðsla í húsinu frá kl. 12.30 til 18.00
og fram að sýningu á sýningardögum.
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Sími: 55 11 200 www.leikhusid.is

 
STÓRA SVIÐ

KALLI Á ÞAKINU
e. Astrid Lindgren

Su 11/9 kl 14, Su 18/9 kl 14,
Su 25/9 kl 14

HÖRÐUR TORFA LENGI LIFI
Ýmsir listamenn leika lög eftir
Hörð í tilefni 60 ára afmælis
listamannsins.
Lau 10/9 kl. 21

KYNNING LEIKÁRSINS
Leikur, söngur, dans og léttar veigar
Su 11/9 kl 20
Opið hús og allir velkomnir

HÖRÐUR TORFA HAUSTTÓNLEIKAR
Fös 16/9 kl. 19:30, Fös 16/9 kl 22:00

WOYZECK - 5 FORSÝNINGAR Í SEPT.
Frumsýnt í London 12. okt. og á Íslandi
28. okt. Miðaverð aðeins kr. 2.000,Su 18/9 kl. 21, Fö 23/9 kl 20,
Fi 29/9 kl 20 UPPSELT, Fö 30/9 kl 20,
Lau 1/10 kl 20 (sýning á ensku)

HÍBÝLI VINDANNA
Örfáar aukasýningar í haust.
Lau 24/9 kl. 20, Su 25/9 kl. 20,
Su 2/10 kl. 20, Fö 7/10 kl. 20,
Lau 8/10 kl. 20

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ
MANNTAFL

Fös 9. september
Lau 10. september
Lau. 17. september
Fös. 23. september

ANNIE Sjálfstæðu leikhúsin verða með
opið hús í Tjarnarbíói á morgun á milli
klukkan 14.30 og 17.

Opi› hús
Sjálfstæðu leikhúsin verða með
opið hús í Tjarnarbíói á morgun
milli 14.30 og 17. Verk komandi
leikárs verða kynnt og sýnd verða
brot úr nokkrum sýningum, svo
sem Kabarett, How do you like
Iceland? og Manntafli.
Bandalag sjálfstæðra leikhúsa
(SL) er vettvangur hagsmunagæslu og samhæfingar sjálfstæðu
atvinnuleikhópanna í baráttu
fyrir viðurkenningu og betra
starfsumhverfi. Á síðasta leikári
sáu yfir 180.000 manns leiksýningar sjálfstæðu leikhúsanna og
voru frumsýningar vel yfir 40. ■
Waldorf uppeldisfræði á Íslandi!

Fegurð - Ró - Gleði

Mið 14/9 kl. 20 Forsýning
Miðaverð aðeins kr. 1.000,Su 18/9 kl. 20 FRUMSÝNING UPPSELTL
Su 25/9 kl. 20, 2/10 kl. 20, Fö 7/10 kl. 20

EG BRILLJANT
ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR

Í kvöld kl. 20, Lau 10/9 kl 20, Su 11/9 kl
20, Fi 15/9 kl. 20, Fö 16/9 kl 20,

Sími miðasölu 568 8000
midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is
Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin:
10-18 mánudaga og þriðjudaga, 10-20
miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudag

Lau 17/9 kl 20

Endurnýjun áskriftarkorta er hafin!
Ef þú gerist áskrifandi fyrir
20. september færðu að auki gjafakort
á leiksýningu að eigin vali
- Það borgar sig að vera áskrifandi -

Nýr hópur frá januar 2006.
Upplýsingar:
waldorf.isl@get2net.dk
45-43425113

