
Í GAFLARALEIKHÚSINU

Föstudagurinn 11. október
Kl. 9:30 og 10:30 Opnunarhátíð í Gaflaraleikhúsinu
Bæjarstjóri Rósa Guðbjartsdóttir flytur ávarp og setur hátíðina, Gunnar Helgason rithöfundur les uppúr bók sinni
Mömmu klikk! og gestir fá að fylgjast með ferlinu hvernig bók verður að leikriti og fá að sjá brot úr sýningunni.
Nemendum í 4. bekk grunnskólanna er boðið á opnunina.

Laugardagur 12. október
Kl. 11:30-13:30 Hannaðu þína eigin bókakápu eða veggspjald
Á Bókasafni Hafnarfjarðar gefst tækifæri til að prófa sig áfram í hönnun og teikningu 

Sunnudagur 13. október kl. 13
Kl. 13 Skuggasögur - tilraunasmiðja í Hafnarborg
Skemmtileg og skapandi listasmiðja fyrir börn og fjölskyldur í Apótekinu.

Kl. 15 Bíósýning í Bæjarbíó
Sýnd verður kvikmyndin Víti í Vestmannaeyjum eftir samnefndri bók Gunnars Helgasonar.

Mánudagur 14. október
Kl. 16:30 Bókabíó á Bókasafni Hafnarfjarðar

Þriðjudagur 15. október
Kl. 17 Afhending menningarstyrkja í Hafnarborg 
Menningar- og ferðamálanefnd veitir styrki til viðburða og menningarstarfsemi.

Fimmtudagur 17. október
Kl. 17 Bókabingó! á Bókasafni Hafnarfjarðar

Föstudagur 18. október
Kl. 20 Marvel maraþon í Hamrinum 
Hamarinn, ungmennahús Hafnarfjarðar, hefur ferðalag í gegnum Marvel kvikmyndaheiminn.

Laugardagur 19. október
Kl. 13 Frumsýning á Mömmu klikk! í Gaflaraleikhúsinu
MAMMA KLIKK! er frábær fjölskyldusýning eftir stórskemmtilegri sögu Gunnars Helgasonar. Leikgerðin er unnin
af Björk Jakobsdóttur bæjarlistamanni Hafnarfjarðar 2019 sem jafnframt er leikstjóri. Uppselt er á flestar sýningar
í október og nóvember en fleiri sýningar komnar í sölu á gaflaraleikhusid.is

Kl. 14 Fjölskyldu-kapp-ratleikur á Bókasafni Hafnarfjarðar

Á Bókasafni Hafnarfjarðar:
Útstillingar á bókum og bíómyndum gerðum eftir þeim í bókasafninu og samsköpunar-
handrit. Gestir geta límt persónur, setningar og atburði saman til að mynda áhugaverða
sögu sem verður síðan endurprentuð og birt í heild sinni á Facebook-síðu safnsins.

Fjölbreytt dagskrá í leik- og
grunnskólum alla vikuna
Gunnar Helgason heimsækir nemendur á
miðstigi í grunnskólum fyrir hádegi dagana
14.-17. október, segir frá og les úr bókum
sínum sem hafa fengið framhaldslíf á
hvíta tjaldinu eða í leikhúsinu.

BÓKA- OG BÍÓHÁTÍÐ
Bóka- og bíóhátíð er menningarhátíð fyrir börn í Hafnarfirði þar sem áhersla er lögð á bækur
og kvikmyndir. Að þessi sinni gefst einnig einstakt tækifæri til þess að sjá bók verða að leikriti
þegar Gaflaraleikhúsið setur upp Mömmu klikk! eftir samnefndri bók Gunnars Helgasonar.
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