Taktu þátt í skemmtilegum
stimplaleik -ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

8.-9.
NAFN

október

HEIMILI
ÁRNES

KVENNASKÓLINN

SÍMANÚMER

BYGGÐASAFN SKAGFIRÐINGA

LANGAFIT - HANDVERKSHÚS

BYGGÐASAFN HÚNVETNINGA OG
STRANDAMANNA

NES LISTAMIÐSTÖÐ

Allir sem heimsækja
að minnsta kosti 4 söfn
lenda í lukkupotti
og geta unnið glæsilega vinninga:
1.) Stafræn myndavél frá Panasonic
að verðmæti 25.000 kr.

RANNSÓKNASETUR HÍ

EYVINDARSTOFA

SPÁKONUHOF

HAFÍSSETRIÐ

HEIMILISIÐNAÐARSAFNIÐ

TEXTÍLSETUR ÍSLANDS

KÁNTRÝSETRIÐ

VERSLUNARMINJASAFNIÐ

ÞINGEYRAKIRKJA

Hönnun og prentun: NÝPRENT

SELASETUR ÍSLANDS

GRETTISBÓL

2.) Gjafabréf fyrir tvo á veitingahúsið
Potturinn á Blönduósi (Eyvindarstofa)
fyrir 10.000 kr.
3.) Ókeypis aðgangur sumarið 2012 fyrir
eina fjölskyldu á öll söfn og setur, sem taka
þátt í sögulegri safnahelgi.
(Gildir einu sinni á hvert safn).
Hér til hliðar má finna safnakort
þar sem hægt er að safna stimplum.
Fylla þarf út nafn, heimilisfang og símanúmer.
Skilja þarf blaðið eftir á síðasta safninu
sem heimsótt er!

Söguleg
safnahelgi

á Norðurlandi vestra

8.-9. október 2011
Söfn og setur á Norðurlandi vestra hafa tekið
höndum saman um að bjóða upp á
sérstaka safna- og setrahelgi
8. - 9. október nk.
í tengslum við verkefnið „Huggulegt haust”.

Glæsilegir vinningar eru í boði
fyrir heppinn gest!
Verkefnið er styrkt af
Menningaráði Norðurlands vestra.
Fleiri upplýsingar má finna á vefsíðunni
www.huggulegthaust.is.

Árnes,
Elsta hús á Skagaströnd
Safn á Skagaströnd:
Lau. 13 - 17: Opið hús

Sýningin: alþýðuheimili 1900 – 1920
museum: Icelandic home 1900 - 1920

Byggðasafn Skagfirðinga,
Glaumbæ
Lau. 13 - 17: Opið hús

Í Glaumbæ er sýning um mannlíf í torfbæjum og í 19. aldar húsum sem standa
við Glaumbæ eru sýningar og Kaffistofan
Áskaffi.

Byggðasafn
Húnvetninga og Strandamanna
á Reykjum í Hrútafirði
Lau. & sun. 13 -17:
Hjartanlega velkomin/n um helgina. Við

bjóðum upp á skemmtilega stund á safninu. Kaffi og með því fyrir svanga og þyrsta
og andlegt fóður fyrir fróðleiksfúsa.

Eyvindarstofa
á efri hæð veitingastaðarins
Pottsins Restaurant, Blönduósi
Lau. kl. 14: Formleg opnun
Sun. 11 - 22: Opið hús

Heimilisiðnaðarsafnið
á Blönduósi
Lau. & sun. 13 - 17:
Innifalið í aðgangseyri verða kaffi
og kleinur. Á laugardeginum kl. 15.00

mun Alexandra Chernyshova taka lagið og
kynna nýja geisladiskinn sinn: Aðeins þú.
Hún mun einnig hafa diskinn til sölu.
Með diskinum fylgir falleg ljósmyndabók
„Ljós og náttúra Skagafjarðar“ eftir Jón
Hilmarsson.

Kántrýsetrið á Skagaströnd
Lau. & sun. 13 - 17: Opið hús

Kvennaskólinn á Blönduósi
Lau. & sun. 13 - 17:
Opið hús - leiðsögn
um Kvennaskólann með
Aðalbjörgu Ingvarsdóttur

Langafit-handverkshús
á Laugarbakka:
Lau. 13 - 17: Opið hús

Grettisból
á Laugarbakka í Miðfirði
Lau. & sun. 13 - 17: Opið hús

Nes Listamiðstöð
á Skagaströnd:
Lau. 13 - 17: Opið hús

Hafíssetrið á Blönduósi
Lau. & sun: 13 - 17: Opið hús,
leiðsögn, heitt á könnunni;
sun. kl. 14: Leiðsögn um gamla
bæinn með Stefáni Haraldssyni.

Selasetur Íslands á
Hvammstanga.
Lau 13 - 17: Opið hús

Háskólasetrið
í Kvennaskólanum á Blönduósi
Lau. 13 - 17: Opið hús

Rannsóknasetur HÍ á Norðurlandi vestra á Skagaströnd:
Lau. 13-17.

Kl. 13 -15: Skemmtilegt námskeið fyrir unga
og aldna um íslenska handritamenningu.
Leiðbeinandi Reynir Þór Eggertsson.
Kl. 15 verður sýnd heimildamynd um ferðir
Emily Lethbrigde á söguslóðum;
kl. 16 - 17 : Emily Lethbridge segir frá ferð
sinni um Ísland þegar hún las Íslendingasögurnar þar sem þær áttu sér stað.

Spákonuhof á Skagaströnd
Lau & sun. 13 - 17: Sögusýning
um Þórdísi spákonu. Spáð í spil,
lesið í lófa, bolla og rúnir.

Textílsetur Íslands
í Kvennaskólanum á Blönduósi
Lau. & sun. 13 - 17: Vatnsdæla á
refli-opið í saumaskap - upplestur
á Vatnsdælu meðan á útsaumi
stendur. Búsílag opið.
Verslunarminjasafnið á
Hvammstanga
Lau. & sun. 11 - 17: Opið hús

Verslunarminjasafnið er í gömlu pakkhúsi,
það inniheldur minjar frá krambúð
Sigurðar Davíðssonar.
Sala á fjölbreyttu handverki úr héraði.

Þingeyrakirkja
Lau. & sun. 13 - 17: Opið
án endurgjalds.

