
Umhverfishátíð í Norræna húsinu 

Gerum heimilin grænni! 

Helgina 7-8. apríl 2018 

Þátttaka er ókeypis og allir eru velkomnir meðan húsrúm leyfir. 

 

 

Dagskrá: 

Föstudagur 6. apríl 

18:00-19:15 Just Eat It: A Food Waste Story margverðlaunuð heimildarmynd um matarsóun. 

Salur. 

 

Laugardagur 7. apríl 

kl. 13-16 Heimsókn í gróðurhúsið til ömmu náttúru: gróðursetning fyrir krakka og góð ráð fyrir 

garðinn.  

kl. 13-17 Vorverkin í Vatnsmýrinni: Fuglavernd stendur fyrir tiltekt í fuglafriðlandinu. 

kl. 14-16  Furðuverusmiðjan: á vinnustofunni verður unnið með textílefni sem fellur til við 

framleiðslu á Íslandi. Black Box (skráning!) 

kl. 16-17 Svona drögum við úr matarsóun / Fyrirlestrar: Selina Juul frá Stop Spild af Mad og 

Klaus B. Pedersen frá Too Good To Go. Bæði hafa hlotið Umhverfisverðlaun 

Norðurlandaráðs og heimsathygli fyrir frábæran árangur í baráttunni gegn 

matarsóun. Spjall og smakk eftir fyrirlestrana. Salur.  

 

Sunnudagur 8. apríl 

kl. 13-16 Heimsókn í gróðurhúsið til ömmu náttúru: gróðursetning fyrir krakka og góð ráð fyrir 

garðinn.   

13-14  Súrkál fyrir sælkera: Súrkálsdrottningin Dagný Hermannsdóttir kynnir aðferðir til að 

sýra grænmeti, spjall og smakk. Black Box.  

13-14 & 14-15  Umhverfisskóli Landverndar: fræðsla og skemmtilegar þrautir sem veita færni til að 

takast á við umhverfismál í daglega lífinu. Barnabókasafn 

14-15  Örnámskeið í moltugerð: Garðyrkjufélag Íslands stendur fyrir námskeiði í moltugerð 

og kynnir einfaldar aðferðir sem henta bæði fyrir eldhúsið og garðinn. Black Box. 

15-17  Al-íslenska flatbakan: matarspjall og smakk, Sveinn Kjartansson sjónvarpskokkur og 

Eveline Bünter frá Flatbökusamsteypunni ræða um hinar fullkomnu sveigjanlegu 

uppskriftir OG hvernig nýta má íslenskt hráefni á frumlegan hátt, Black Box. 



18:00-19:15 Just Eat It: A Food Waste Story margverðlaunuð heimildarmynd um matarsóun. 

Salur. 

 

Um að vera í húsinu lau og sun kl. 13-17 

 

Saumaverkstæðið: saumaðu þinn eigin innkaupapoka! 

Kvenfélagasamband Íslands opnar saumaverkstæði í Norræna húsinu. Gamlir efnisbútar, gardínur og 

dúkar öðlast nýtt líf og umbreytast í fjörlega margnota innkaupapoka! Alvar Aalto stofa.  

Matarhönnun: Sýning á vegum hönnunarnema við Listaháskóla Íslands 

Þema sýningarinnar er matur, matarupplifun, matarhönnun, vannýtt hráefni og nýsköpun. Frumleg, 

falleg og þankavekjandi sýning frá upprennandi vöruhönnuðum. Sýningargangur.  

Flatbökusamsteypan: heimildarmynd 

Stutt heimildarmynd um hið bráðfallega matarverkefni Flatbökusamsteypunnar (17 mín). Aino Aalto 

stofa.  

 

Fræðslu- og kynningarbásar. Salur.  
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Norræna húsið skipuleggur hátíðina í samstarfi við: Garðyrkjufélag Íslands, Landvernd, Listaháskóla 

Íslands, Matís, Sorpu, Umhverfisstofnun og Vakandi. Norðurlönd í fókus taka þátt í að skipuleggja og 

kosta umhverfishátíðina. 

 


