Vetur 2022
Febrúar

Komdu með þitt eigið hljóðfæri! Fjölskyldusmiðja

Bring your own instrument! Family workshop

Ókeypis tónlistarsmiðja fyrir alla fjölskylduna með
tónlistarkonunni Elham Fakouri. Elham leiðir námskeiðið með
aðstoð klarinetts og sýnir gestum hvernig hægt er, í gegnum
leik, tónaspuna og tilraunir, að skapa sögu í gegnum tónlist.
Ásláttarhljóðfæri verða á staðnum fyrir þá sem þurfa.

Musician Elham Fakouri leads a music workshop for the
whole family. With the clarinet as her instrument, she
guides the participants to play, create and explore the
possibilities of storytelling through music. The workshop is
for free and percussion instruments will be available on site.

Mars

26 February — 1–3pm

26. Febrúar — kl. 13:00–15:00

1. mars — 10:00–17:00

1 March — 10am – 5pm

Líf í geimnum Fjölskyldur velkomnar á opnun!

Life in the Universe Opening & Family workshop

Fjölskyldum er boðið á nýja sýningu á barnabókasafni
Norræna hússins, sem byggð er á smásögunni Líf í geimnum
eftir Nadiu Mansour. Gestum er boðið að nýta sér efni í
geimföndur sem verður á staðnum og þeir sem vilja geta
bætt sinni eigin sköpun við sýninguna!

The whole family is welcome to experience a new exhibition
Life in the Universe - based on a short story by Nadia Mansour
at the Children's Library at The Nordic House. Space themed
craft will be available on site during the opening day and those
who wish can add their own creation to the exhibition!

5. mars — 13:00–15:00

5 March — 1–3pm

Internetheimur dýranna! Fjölskyldusmiðja

Animals take over the internet Family workshop

Hvernig væri heimurinn ef dýr réðu öllu og fengju að nota
internetið? í smiðjunni er heimurinn skoðaður út frá sjónar‐
horni dýra í gegnum skapandi æfingar í umsjá myndlistar‐
mannsins Kolbeins Huga sem er með verk á yfirstandandi
sýningu Norræna hússins, Jafnvel ormar snúast.

What would the world be like if animals were in control and
had access to the internet? In the workshop guests get to
explore the viewpoint of animals through different creative
exercises led by artist Kolbeinn Hugi, that exhibits work in the
current exhibition at The Nordic House, Even a worm will turn.

12. mars

12 March

Persneskir tónleikar Fyrir alla fjölskylduna!

Persian Concerts For the whole family!

Ungir nemendur í alþjóðlegri deild Háteigsskóla opna
tónleika með persnesku þjóðlagi á tónleikum sem haldnir
eru í Norræna húsinu í aðdraganda persnesks nýs árs.
Nánari upplýsingar á heimasíðu Norræna hússins.

Young students of the international department in Háteigs‐
skóli play a Persian folk song as an opening act during
Persian concerts that take place at The Nordic House to
honor the Persian new year that takes place in March.

19–20. mars

19–20 March

Forspil að framtíð Sýning fyrir alla fjölskylduna.

A Prelude to the future A show for the whole family

Sýningin er blanda af sögustund og leiksýningu þar sem
ævintýri af Norðurlöndunum eru sett á svið. Með aðstoð
gervigreindarinnar CALMUS verður til hljóðheimur sem á
engan sinn líka. Hvernig hljómar ísbjarnakór? Hefurðu heyrt
Norðurljósin syngja? Falleg sýning fyrir alla fjölskylduna,
sérstaklega meðlimi á bilinu 4-8 ára. Miðar seldir á tix.is.

The work is a mix of storytelling and theater, where fairy
tales from the Nordic countries are put on stage. With the
assistance of the AI CALMUS, a world of sound will be
created that will help the audiences to sink even deeper into
the stories. A beautiful show for the whole family especially members aged 4-8 year old. Tickets sold at tix.is.

17. mars — kl. 17:00–18:00 (Dagsetning gæti breyst)

17 March — 5–6pm (Date may change)

Krakkaveldi — Barnabarinn!

Kidarchy

Krakkaveldi býður fullorðnum og börnum á barinn. Á Barna‐
barnum ráða krakkarnir öllu og prófa hugmyndir sem hafa
komið upp á vikulegum fundum. Í vor verður boðið upp á
kokkteila, slökun, trúnó, nudd og klippingu. Ókeypis
viðburður fyrir alla fjölskylduna.

Kidarchy invites adults and children to their bar! At the
Kidarchy’s bar children are in charge – the bar is a platform
for Kidarchy to experiment with ideas they’ve had in weekly
workshops at The Nordic House. Free entrance and guests
of all ages are welcome.

24. mars — kl. 13:00–14:00

24 March — 1–2pm

Blómadalurinn
Ungum gestum er boðið í samtal við rithöfund

The Flower Valley
Discussion with author for young people

Grænlenski rithöfundurinn Niviaq Korneliussen, verðlauna‐
hafi Norrænu bókmenntaverðlauna síðasta árs fyrir bókina
Blómadalurinn, kynnir bók sína og býður ungum gestum (15
ára og eldri) í samtal að því loknu. Bókin er falleg ástarsaga
ungrar konu en segir jafnframt frá örvæntingu og sorg sem
fylgir alvarlegu þunglyndi.

Greenlandic author Niviaq Korneliussen, winner of the Nordic
council literature prize last year for her book Flower Valley,
will give an introduction to the book for 15 year olds and
older. Flower Valley is a powerful love story but it also gives
insight into grief and desperation. Those who are interested
are welcome to stay and take part in a dialogue with Niviaq.

26–27. mars

26–27 March

Forspil að framtíð

A Prelude to the future

Sjá ofar

See above

Apríl

9–10. apríl

9–10 April

Krakkaveldi & Ungi á Barnamenningarhátíð
Norræna hússins

Kidarchy & Ungi take over Children‘s Culture
Festival at The Nordic House

Krakkar frá Krakkaveldi mæta með Barnabarinn, þar sem
krökkunum verða gefin völdin og fullorðnum boðið í upp‐
lifunarferðalag. Einnig mun vinsæla danska þátttökusýningin
50 hættulegir hlutir verða á fjölunum, en þar á sér stað
spennandi tilraunastarfsemi fyrir krakka. Nánari upplýsingar
verður hægt að nálgast á heimasíðu: nordichouse.is

Children from Kidarchy invite guests to come to the
Children‘s Bar, where children take control. A Danish
interactive show called 50 dangerous things will be in the
concert hall and young guests are invited to take part in
dangerous experiments! Further information coming soon
at nordichouse.is.

30. apríl — kl. 13:00–15:00

30 April — 1–3pm

Hvernig hljómar geimurinn? Fjölskylduvinnustofa

How does space sound? Family workshop

Geimhljóð og geimtónlist eru rannsóknarefni vinnustof‐
unnar sem verður leidd af hljóðistamanni í tengslum við
sýninguna Líf í geimnum á barnabókasafni Norræna
hússins.

Soundartist leads a workshop for families that focuses on
space sounds and space music! The workshop is connected
to the exhibition Life in the Universe at The Nordic House
Children's Library.

Sögustundir á sunnudögum

Sunday Story Hour

Sögustundir eru flesta sunnudaga á einu af norðurlanda
tungumálunum kl. 13:00 og er föndur á boðstólum eftir
hvern lestur. Frekari upplýsingar á heimasíðu Norræna
hússins.

Story hour are most Sundays at 1pm and guests are invited
to do different crafts after the reading. More information
on nordichouse.is

Júní

Maí

Allar vinnustofur eru gestum að kostnaðarlausu.
Fyrirspurnir og skráningar berist til
hrafnhildur@nordichouse.is

All the workshops are for free — for registration and
further information email: hrafnhildur@nordichouse.is

4–8. maí

4–8 May

Æðardúnn & Arkitektúr
Smiðjur fyrir börn og ungmenni

Eiderdown & Architecture
Workshops for children and young people

Í tengslum við Hönnunarmars verður boðið upp á arkitekta‐
smiðjur í anda finnska skólans ARKKI ásamt leiðsögnum um
nýja sýningu í Hvelfingu sem fjallar um æðardún. Nánari
upplýsingar verða á heimasíðu Norræna hússins.

In relation to DesignMarch, architectural workshops in the
spirit of the Finnish school Arkki will be available, along with
guided tours through a new exhibition in Hvelfing with
focus on Icelandic eiderdown. Further information on
nordichouse.is.

14. maí — 13:00–15:00

14 May — 1–3pm

Ára dýranna Fjölskylduvinnustofa

Animal Aura Family workshop

Listamaðurinn Sean Patrick O'Brian leiðir tilraunir með
litarefni og efni sem lýsa í myrkri til að skoða og fræðast um
eiginleika dýra sem geta skipta um lit í náttúrunni.

Artist Sean Patrick O'Brian leads experiments with artistic
pigments on how animals change color in nature. Guests
can use pigments that change colours and glow in the dark
to mimic light responsive animals.

Júní

June

Sáum, sjáum, smökkum!

Sow, see and sample!

Ungu fólki er boðið að taka þátt í verkefni þar sem fræðast
má um ræktun jurta. Hægt verður að fylgjast með vexti
ýmissa tegunda af matjurtum og annars gróðurs yfir sumar‐
tímann í gróðurhúsi og ræktunarkössum við Norræna húsið.

Young people are invited to follow the growth of various
types of herbs, edible plants, and other vegetation in the
greenhouse and raised beds beside The Nordic House
during the summer months. Further information coming at
nordichouse.is.

13–16. júní

13–16 June

Æðardúnn & fleira furðulegt Sumarnámskeið

Eiderdown & other strange things Summerworkshop

Ókeypis sumarnámskeið sem mun eiga sér stað bæði á
útisvæði Norræna hússins en einnig í tengslum við ólíkar
sýningar hússins. Nánari upplýsingar síðar á heimasíðu
Norræna hússins.

Free four day summer workshop that takes place both in
the outdoor area of The Nordic House as well as in
different exhibitions in the house. More information later on
nordichouse.is.

24. júní

24 June

Miðsumar sem bragð er að! Fjölskylduhátíð

Tasty Midsummer festival! Family festival

Klassísk skandinavísk Miðsumarhátíð verður haldin með
óvanalegu sniði fyrir alla fjölskylduna í samstarfi við SONO
matseljur, veitingastað Norræna hússins. Fögnum
sumarsólstöðunum með tónlist, mat og gleði! Frekari
upplýsingar á heimasíðu Norræna hússins.

A family friendly Midsummer festival will be held with
music, food and other surprises in collaboration with SONO
restaurant of The Nordic House. Midsummer is a
Scandinavian celebration of the summer solstice, the
longest day of the year. Further information coming at The
Nordic House website.

Ókeypis leiðsagnir allt árið

Free Guided tours for all ages

Leiðsagnir um Norræna húsið, myndlistar‐
sýningar og sýningar á barnabókasafni eru
ókeypis allt árið fyrir hópa. Sérstök leiðsögn um
Norræn lönd — með áherslu á menningu og
listir er sérsniðin fyrir 6. bekki. Hægt að skrá sig
og nálgast frekari upplýsingar á heimasíðu
Norræna hússins eða með því að senda beiðni
til hrafnhildur@nordichouse.is.

Guided tours through art exhibitions,
Children's library exhibitions and the Nordic
house are available for groups of all ages.
Nordic countries — Art and culture is available
for groups aged 11-12. For further information
and registration at The Nordic House website
or at hrafnhildur@nordichouse.is.

Norræna húsið er opið þriðjudag til sunnudags
frá kl. 10 til 17

Opnunartími yfir páska
14. apríl Skírdagur Opið
15. apríl Föstudagurinn langi Lokað
16. apríl Opið
17. apríl Páskadagur Hvelfing sýningarrými opið

SÆMUNDARGATA 11, 101 REYKJAVÍK
+354 551 7030 INFO@NORDICHOUSE.IS

The Nordic House is open Tuesday to Sunday
between 10am and 5pm

Easter opening hours
14 April Holy Thursday Open
15 April Good Friday Closed
16 April Open
17 April Easter Sunday Hvelfing exhibition
space open – rest of house closed
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