
Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn stendur ásamt Kínverska sendiráðinu, 
Konfúsíusar stofnuninni Norðurljósum og Kínversk íslenska menningarfélag-
inu fyrir fyrirlestraröð í há degin u á þriðjudögum um samskipti Íslands og Kína. 
Fyrirlestraröðin tengist sýningu í Þjóðarbókhlöðu. 
17. janúar kl. 12-13: Egill Helgason fjölmiðlamaður kynnir „14 ár í Kína – 
Mynd um Ólaf Ólafsson kristniboða“ sem þeir Guðbergur Davíðsson gerðu.

 
 
 
 

Alexandra Chernyshova, Sópransöngkona, heldur hljómleika í Seltjarnarneskirkju 
annað kvöld, fimmtudaginn 16. október kl. 20:00,

Alexandra hefur búið hér á landi í nokkur ár og getið sér afar gott orð fyrir fágaða 
túlkun.

Henni bauðst að ...taka þátt í forvali í alþjóðlegri söngkeppni í Ningbo núna í 
október. Úr þessu forvali voru síðan 100 söngvarar valdir til lokakeppninnar og var 
Alexandra ein af þeim, og eini söngvarinn frá Íslandi til að taka þátt í keppninni.

Þátttaka í keppninni er kostnaðarsöm, ferðalagið langt og tæpar þrjár vikur fara í 
þessa ævintýraferð.

Kínversk-íslenska menningarfélagið og Konfúsíusarstofnunin Norðurljós hafa m.a. 
lagt henni lið.
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24. janúar kl. 12-13: Qi Huimin kínverskur forstöðumaður Konfúsíusarstofn-
unarinnar Norðurljósa fjallar um eitt elsta varðveitta form kínversku óper-
unnar, Kunqu. Erindið verður flutt á ensku. 

 
 
 
 

Alexandra Chernyshova, Sópransöngkona, heldur hljómleika í Seltjarnarneskirkju 
annað kvöld, fimmtudaginn 16. október kl. 20:00,

Alexandra hefur búið hér á landi í nokkur ár og getið sér afar gott orð fyrir fágaða 
túlkun.

Henni bauðst að ...taka þátt í forvali í alþjóðlegri söngkeppni í Ningbo núna í 
október. Úr þessu forvali voru síðan 100 söngvarar valdir til lokakeppninnar og var 
Alexandra ein af þeim, og eini söngvarinn frá Íslandi til að taka þátt í keppninni.

Þátttaka í keppninni er kostnaðarsöm, ferðalagið langt og tæpar þrjár vikur fara í 
þessa ævintýraferð.

Kínversk-íslenska menningarfélagið og Konfúsíusarstofnunin Norðurljós hafa m.a. 
lagt henni lið.
 

Tjarnabóli 14 – IS-170 SELTJARNARNESI – ICELAND – Netfang-Email: kim@kim.is
Sími/Fax-Tel/Fax: +354 561 1703 – Farsími/Mobile Phone: +354 897 3766

Vefsíða/Web Page: www.kim.is
 

中华人民共和国驻冰岛大使馆

KÍNVERSKA SENDIRÁÐIÐ
Á ÍSLANDI 



Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn stendur ásamt Kínverska sendiráðinu, Konfúsíusar-
stofnuninni Norðurljósum og Kínversk íslenska menningarfélaginu fyrir fyrirlestraröð í há degin u 
á þriðjudögum um samskipti Íslands og Kína. Fyrirlestraröðin tengist sýningu í Þjóðarbókhlöðu. 

31. janúar kl. 12-13: 
Hjálmar W. Hannesson fyrsti sendiherra Íslands með aðsetur í Kína segir frá 
starfsemi sendiráðsins 1995-1998.
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7. febrúar kl. 12-13: 
Ólafur Egilsson sendiherra í Beijing 1998-2002 flytur erindið 
„Tengsl Íslands og Kína í gegnum tíðina“.
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14. febrúar kl. 12-13: 
Arnþór Helgason, formaður Kínversk-íslenska menningarfélagsins og vináttu-
sendiherra, segir frá starfsemi KÍM.
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28. febrúar kl. 12-13: 
Magnús Björnsson forstöðumaður Konfúsíusarstofnunarinnar Norður ljósa 
segir frá starfi stofnunarinnar.
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7. mars kl. 12-13: 
Unnur Guðjónsdóttir flytur erindi um “Kína, land í breytingu”.       
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14. mars kl. 12-13:  Oddný Sen kvikmyndafræðingur og rithöfundur segir frá 
ömmu sinni Oddnýju Erlendsdóttur Sen, sem dvaldi í Kína á 3. áratug síðustu 
aldar og skrifaði bók um Kína. 
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28. mars kl. 12-13: Zhang Weidong sendiherra Kína á Íslandi flytur lokaerindi fyrirlestraraðar-
innar: “How to drink Chinese Tea and Tea ceremony “. Erindið verður flutt á ensku. Sýnd 
verður stutt heimildarmynd um kínverska te-menningu og tveir listamenn munu fram kvæma 
te-athöfn í lok fyrirlestursins.  Gestir fá tækifæri til að smakka te lagað af listamönnunum. 
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