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Inngangur
Árið 2003 fóru forsvarsmenn SL og fulltrúar aðildarfélaga í 
stefnumótunarvinnu um framtíðarsýn sjálfstæðra atvinnu-
leikhópa. Afrakstur þeirrar vinnu var stefnumótunarskjalið 
Sjálfstæðu leikhúsin, Framtíðarsýn 2003 – 2010. Á aðalfundi SL 
2004 tók ný stjórn við í SL og hóf að starfa samkvæmt gerðri 
stefnumótun. Strax um haustið var ráðinn framkvæmdastjóri 
og skrifstofa SL opnuð. Nú við lok þeirrar stefnu  er tilvalið að 
líta yfir farinn veg og sjá hvaða markmiðum hefur verið náð og 
hvað hefur áunnist í framhaldi stefnumótunarvinnunnar 2003. 
Jafnframt var ákveðið að vinna nýja stefnumótun í takt við 
síbreytilegt umhverfi sjálfstæðra hópa. Ákveðið var að boða 
félagsmenn SL til fundar í Tjarnarbíó þann 29. janúar 2011 til að 
ræða stöðu og framtíðarsýn SL til ársins 2020. Hluti af stjórn SL 
ásamt Sævari Kristinssyni frá Netspor vann síðan úr afrakstri 
þessa fundar og setti saman í Framtíðarsýn SL 2011-2020 sem 
hér fylgir á eftir. 

Framtíðarsýn
Árið 2020 verði sviðslistahópar SL viðurkenndir bæði faglega og fjárhagslega í hugum 
almennings sem og opinberra aðila, sem forsenda í menningarlegum fjölbreytileika lands-
manna.

Helstu niðurstöður
Sjálfstæðu leikhúsin  telja lykilatriði að bæta rekstarumhverfi sviðslistahópa, meðal annars 
með því að úthlutunum til sviðslista á Íslandi verði safnað saman á einn stað og aðgengi að 
styrkjum og upphæð þeirra verði í samræmi við þarfir sjálfstæðra sviðslistahópa. SL vilja 
auka samfellu í rekstrarumhverfi enda er það forsenda fyrir því að efla grósku í greininni. 

Samtökin stefna að því að Tjarnarbíó verði kraumandi af lífi og sviðslistamenningu ásamt 
því að hýsa bakland sviðslista. Tjarnarbíó á einnig þátt í því að skapaður verði grundvöllur 
að auknu erlendu samstarfi fyrir sviðslistahópa.

Sjálfstæðu leikhúsin vilja vera leiðandi afl,slagkraftur fyrir bættri sjálfsmynd sviðslistahópa 
og að aukin gæði og fagmennska hópa innan SL leiði til framþróunar sviðslista. Stefnt 
verður að því að sú starfsemi sem SL og aðildarfélagar þess halda úti verði þekkt og hafi 
jákvæða ímynd meðal landsmanna.

Staðan hjá Sl
Starfsumhverfi SL hefur tekið töluverðum breytingum síðan að stefnumótun var fyrst gerð 
árið 2003. Skrifstofa SL hefur starfað undanfarin sex ár og er orðin eina skrifstofa landsins 
sem sinnir markvisst upplýsingaveitu, þekkingarsöfnun og alþjóðlegu samstarfi í sviðs-
listum. Jafnframt hefur skrifstofa SL staðið fyrir fræðslu undanfarin ár með fundum, aðstoð 
við umsóknir, útgáfu á viðmiðunartölum vegna umsókna o.s.frv. Hægt er að fullyrða að aðal 
markmið með rekstri skrifstofu sé hagsmunagæsla og upplýsingaveita ásamt því að efla 
alþjóðleg tengsl. 
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Árið 2006 lagði SL fram tillögu til Reykjavíkurborgar um gagngerar endurbætur á Tjarnarbíó 
en SL hefur verið rekstaraðili þess húss í nær 20 ár.  Í apríl 2008 var svo húsinu lokað og fram-
kvæmdir hófust og áttu að taka eitt ár.  Rúmlega tveimur og hálfu ári síðar eða 1. október 
2010 opnaði nýtt og endurbætt Tjarnarbíó. Leikhúsið hefur möguleika á að festa sig í sessi 
sem mikilvæg miðstöð fyrir SL en ljóst er að ekki verður hægt að koma starfseminni þar á 
flug  nema að til komi rekstrarstyrkur frá hinu opinbera. 

Auk Tjarnarbíós hafa mörg ný leikhús litið dagsins ljós árið 2010. Norðurpóllinn á 
Sel-tjarnarnesi hóf starfsemi í byrjun árs 2010 og Austurbær er opinn á ný. Hafnarfjarðar-
leikhúsið hefur hætt starfsemi í Hafnarfirði en í staðinn hefur Gaflaraleikhúsið opnað. Þrátt 
fyrir aukið framboð á sýningarhúsnæði og fjölgun sjálfstætt starfandi listamanna í greininni 
hefur fjármagn til sviðslista ekki aukist til að mæta þessari stækkun. 
Vegna samdráttar í efnahagslífinu er erfitt fyrir hópa að sækja fjármagn í einkageirann, því 
eru opinberir styrkir lífæð fyrir sjálfstæða sviðslistastarfsemi. Því miður hefur ekki náðst það 
markmið að fjárframlög til sjálfstæðrar atvinnustarfsemi í leiklist sé í samræmi við styrkveit-
ingar stofnanaleikhúsa. Hækkun í sjóð til starfsemi atvinnuleikhópa nam að nafnvirði 31.1 
milljón kr frá 2004 til 2009 og er þá verðlagsþróun ekki tekin inn í upphæðirnar. Þess má 
geta að raunvirði upphæðanna hefur lækkað töluvert ef mið er tekið af vísitölubreytingum 
frá 2006. Árið 2010 tók sjóðurinn 15% niðurskurð í kjölfar efnahagslægðar í landinu. 

Ljóst er að í erfiðara efnahagsumhverfi leitast hópar við að taka sem minnsta fjárhagslega 
áhættu og meðal annars hefur það sýnt sig að fleiri hópar en áður fara í samstarf við 
stofnanir, Þjóðleikhúsið er byrjað að taka við samstarfssýningum líkt og Borgarleikhúsið 
hefur gert. Þessi þróun þýðir að leikhópar tapa ákveðnu sjálfstæði og eignarhaldi á sínum 
sýningum en þeir gera þetta til að lágmarka útlagðan kostnað þar sem 50% fjármögnun 
verkefna með opinberum styrkjum dugar sjaldnast til. 

Erfiðlega hefur gengið að koma stjórnvöldum í skilning um mikilvægi tilvistar sjálfstæðra 
leikhópa, það er eins og SL sé sífellt á byrjunarreit í að fræða starfsmenn í ráðuneytum og 
stofnunum um að það séu einstaklingar og hópar sem að kjósa að starfa sjálfstætt og það 
sé ekki til marks um skort á metnaði eða  fagmennsku. Jafnframt hefur SL þurft  að standa 
vörð um fagmennsku og gæði sviðslistageirans.
Markaðsmál eru ennþá fremur veik hlið á starfsemi hópa SL og væri æskilegt ef að skrifstofa 
SL væri farvegur til að auka tengsl hópa um markaðsstarf og tæknilegar upplýsingar. SL 
hefur ekki selt áskriftarkort og vegna þess hve sýningar SL félaga eru ólíkar er ekki víst að 
áskriftarkort sé heppileg leið, meðan að stóru húsin hafa vald til að undirbjóða leikhúsmiða 
í áskrift vegna stærðar. Lítið fjárhagslegt úthald leikhópa kemur í veg fyrir að hægt sé að 
gera langtímasamninga í kynningum (t.d. með föstum auglýsingum). Vegna skorts á fjárma-
gni var kynningarhluti og auglýsingahluti SL dræmur leikárin 2009-2011.  Verið er að leita 
ódýrari leiða í kynningar-starfi svo sem á samfélagsmiðlum eða með vefbæklingi. Mikilvægt 
er að halda jöfnum dampi í kynningum og auglýsingum þar sem að öðrum kosti eiga    
atvinnuleikhóparnir til að gleymast eða týnast í sviðslistaflórunni. Við þurfum nýja nálgun     
í markaðsmálum fyrir SL. Auka þarf framboð af fólki sem vinnur í kringum sviðslistir, í 
markaðsmálum, framleiðslu og slíku.  
Á undangengnum sex árum hafa tvær nýjar námsbrautir í sviðslistum litið dagsins ljós en 
það eru samtímadans og Fræði og framkvæmd báðar undir leiklistardeild Listaháskóla 
Íslands. Fyrstu nemendurnir voru útskrifaðir fyrir árið 2008. Með tilkomu þessara náms-
brauta hefur samsetning leikhópa innan SL breyst, fleiri hópar en áður blanda saman listfor-
mum og færri setja upp hefðbundin leikverk en áður. 
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Frá upphafi hafa aðildarfélög SL sem skapa sýningar ætlaðar börnum og ungu fólki verið 
nær fjórðungur meðlima SL. Þessir hópar hafa átt undir högg að sækja undanfarin ár því 
verulega hefur dregið úr kaupum á leiksýningum til grunnskóla og leikskóla. Árangurs-
stjórnunarsamningur menntamálaráðuneytisins og Þjóðleikhússins frá 2005 hefur ekki 
auðveldað sjálfstæðum hópum róðurinn en þar er Þjóðleikhúsinu gert skylt, í krafti opin-
berra fjárframlaga, að niðurgreiða miðaverð til ungs fólks. Slíkt er ógerlegt fyrir sjálfstæða 
atvinnuleikhópa vegna skorts á fjármagni til starfseminnar. 

Í maí 2011 kom út skýrsla um hagræn áhrif skapandi greina, þar kom meðal annars fram að 
velta af starfsemi í skapandi greinum nam 189 milljörðum króna árið 2009. Hlutur hins opin-
bera er um 12,5% af heildarveltu greinanna. Ársverk sama ár voru 9371. Útflutningstekjur 
skapandi greina voru um 24 milljarðar árið 2009 eða um 3% af heildarútflutningstekjum 
þjóðarinnar. Velta skapandi greina hefur haldist nokkuð stöðug þrátt fyrir efnahagslega 
lægð í öðrum atvinnugreinum og ársverkum hefur fjölgað. Skapandi greinar hafa ótvírætt
hagrænt gildi, en einnig er vert að minna á að þær hafa jafnframt menningarlegt gildi, auka 
áhuga á ferðamennsku og bæta lífsgæði landsmanna. 

Þegar skýrslan var kynnt fyrir sviðslistamönnum kom fram að skortur á tölulegum gögnum 
gerir það að verkum að einungis lítill hluti af raunverulegri starfsemi SL og sviðslistafólks er 
í skýrslunni. Nauðsynlegt er að koma á betri gagna- og upplýsingasöfnun til að tryggja að 
umfang starfsemi SL hópa sé sýnilegt út á við og til sem heimild fyrir framtíðina. Þá þarf að 
vinna með Hagstofunni til að laga tvítalningu í áhorfendatölum sjálfstæðra leikhópa í sam-
starfi við stofnanir. Það er þó ljóst að skýrslan um hagræn áhrif skapandi greina hefur 
markað tímamót í að breyta orðræðunni í samfélaginu og því ljóst að ráðamenn geta ekkert 
annað en horfst í augu við staðreyndir um mikilvægi lista og menningar fyrir samfélagið í heild.

Fjöldi leikhúsagesta hjá atvinnuleikhópum og áhugaleikféff lögum
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Leikhúsaðsókn hefur aukist jafnt og þétt undanfarin ár hjá sjálfstæðum atvinnuleikhópum, 
þrátt fyrir efnahagsþrengingar í kjölfar hruns 2008. Sýningar ætlaðar erlendum ferða-
mönnum hafa verið að færast í aukana og standa vonir til að þær verði enn stærri hluti af 
starfsemi atvinnuleikhópa í farmtíðinni með tilkomu Tjarnarbíós. 

Fjöldi sýninga sem sýndar eru erlendis hefur aukist gríðarlega undanfarin ár. Á síðustu 
tveimur árum hafa sjálfstæðir leikhópar sýnt erlendis fyrir meira en 100 þúsund áhorfendur 
og ljóst að þeir skila gríðarlegum gjaldeyristekjum til landsins með þessari útrás. Stóru 
fréttirnar í þessari útrás eru þær að leiklistarhópurinn Vesturport hlaut evrópsku leiklistar-
verðlaunin árið 2011  sem er mikið afrek fyrir íslenskan leikhóp. 

Meðal áhorfendafjöldi 2002-2010 var 201.500 á ári hjá sjálfstæðum atvinnuleikhópum  og 
gerir það um 350 mkr. í seldum aðgöngumiðum (Skv. Hagstofunni er meðalmiðaverð kr. 
2.500 á miða með afsláttarmiðum.  Líklegt er að sýningar SL séu undir meðalmiðaverði m.a. 
vegna mikils fjölda barnasýninga og er hér stuðst við töluna kr. 1.740 á hvern miða).

2006-2007 voru 4,2 leiksýningar sýndar daglega hjá aðildarfélögum SL allt árið. 
Árið 2009-2010 voru að meðaltali 5 sýningar á dag.

Stefna, markmið og leiðir
Eftirfarandi er nánari útlistun meginþátta stefnumótunarinnar.  
Þessir þættir eru:
 
1. Sviðslistaráð
2. Fagmennska og alþjóðasamstarf
3. Ímynd / sjálfsmynd
4. Rekstrar- og lagaumhverfi
5. Aðal-námsskrá
6. Tjarnarbíó

Sviðslistaráð

Staðan:
Sviðslistahópar geta sótt um opinbert fjármagn til leiklistarráðs og til sviðslistasjóðs um 
listamannalaun. Árið 2010 úthlutuðu þessar tvær nefndir í ólík verkefni og vakti það mikla 
óánægju hjá sjálfstæðum hópum, enda gerði þetta hópum erfitt um vik að fá aðeins brot af 
uppsetningarkostnaði verkefna. Ljóst er að samræmi þarf að vera milli sjóða í úthlutunum 
til verkefna og hópa.  Einnig geta sjálfstæðir hópar sótt um í menningarsjóði sveitarfélaga 
og fyrirtækja en upphæðirnar sem verið er að veita úr þeim sjóðum ná sjaldnast upp fyrir 
1-5% af heildar uppsentingarkostnaði.

Stefna:
Úthlutunum til  sviðslista á Íslandi verði safnað saman á einn stað til að efla skilvirkni en jafn-
framt grósku í greininni.

Markmið:
Komið verið á laggirnar sviðslistaráði sem verði komið með 350 mkr. til úthlutunar árið 2020 
(á verðlagi 2010)

Leiðir:
Í náinni framtíð verði Leiklistaráði breytt  að fyrirmynd Kvikmyndasjóðs Íslands, sem hefur á 
sinni könnu að úthluta því fjármagni sem til ráðstöfunar er  til málaflokksins. 

Leiklistaráð og sviðslistasjóður verði sameinuð og breytt í Sviðslistaráð og starfsemi þess 
flutt úr ráðuneytinu yfir í Tjarnarbíó.  Úthlutunarkerfi til sviðslista (handritastyrkir, þróunar-
styrkir, uppsetningarstyrkir, ferðastyrkir, vinnustofustyrkir og fl.) verði fært undir Sviðslistaráð.  

Kynningarmiðstöð íslenskra sviðslista (KÍS) verði komið á fót og hýst í Tjarnarbíó. 

Sjálfstæðu leikhúsin verði áfram hýst í Tjarnarbíó. Þannig gæti sameinast undir einu þaki 
starfsemi leiklistaráðs, sviðslistasjóðs og kynningarmiðstöðvar leiklistar, sem hefur verið í 
undirbúningi hjá Leiklistarssambandi Íslands

Fjöldi leikhúsgesta í leikferðum leikhúsa og atvinnuleikhópa 
innanlands á árunum 2004–2010. 

Fjöldi leikhúsgesta í leikferðumff leikhúsa og atvinnuleikhópa innanlands
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Tjarnarbíó

Staðan:
Tjarnarbíó í núverandi mynd tók til starfa 1. Okt. 2010.  Reykjavíkurborg á húsið og leigir það 
til SL til næstu þriggja ára.  Tjarnarbíó er rekið af Menningarfélagi Tjarnarbíós sem er í eign 
SL.   Áhorfendur geta verið frá 100 til 310.  Bókanir í húsinu hafa verið mjög góðar, þar sem 
boðið hefur verið upp á leiklist, dans, tónleika, fyrirlestra, fundarraðir og kvikmynda-
sýningar. Aðstaða til veitingarekstrar er í húsinu. Fjárhagslegur rekstrargrundvöllur er 
erfiður sökum leigukostnaðar, samninga við borgina og skorts á rekstrarstyrk. 

Stefna:
Tjarnarbíó verði kraumandi af lífi og sviðslistamenningu ásamt því að hýsa bakland sviðslista.

Markmið
Tjarnarbíó búi við ásættanlegt rekstrarumhverfi. Samstarf verði við erlend sviðslistafélög 
um skiptikerfi á húsum Tjarnarbíó verði heimili allra sviðslistafélaga, bæði í hug og hjarta.

Leiðir:
Innri leiga Reykjavíkurborgar verði felld niður og styrkur fáist frá til að gera reksturinn sam-
keppnishæfann við aðrar sviðslistastofnanir. 
Bakland sviðslista verði staðsett í Tjarnarbíó – með fjölda aðila sem tengjast innbyrðis faglega.
Í Tjarnarbíó verði reglulega málþing og fundir til að efla innra starf SL.

Rekstrar- og  lagaumhverfi

Staðan:
Rekstrarumhverfið er ótryggt.  Lagaumhverfið er gamaldags og heftandi.  Leiklistalögin eru 
óskýr og í raun aðeins ein grein þar sem fjallar um SL. Skortur er á upplýsingagjöf um út-  
hlutanir og umsóknir.  Lítið styrkjafjármagn orsakar það að erfitt er að halda uppi samfellu í 
starfi hópa innan SL og margir detta því út. Styrkhlutfall v/s raunkostnaður er ekki nægjan-
lega raunsætt og leiklistaráð gerir ekki nægjanlega ráð fyrir stjórnunarkostnaði 
(framkv.stjórn og markaðsmál) við úthlutanir til SL.

Úthlutanir miðast annars vegar við 50% verkefnastyrki (sem oft eru vanáætlaðir) og eins 
launastyrki sem koma frá sviðslistasjóði (til að mæta launum fyrir listamennina en ekki aðra 
starfsmenn við sýninguna).
Önnur fjármögnun er aðgöngumiðasala, sveitarfélagastyrkir, Evrópu- og Norrænir styrk-
tarsjóðir, samfélagssjóðir og fyrirtækjastyrkir.

Stefna:
Aðgengi að styrkjum og upphæð þeirra verði í samræmi við þarfir sjálfstæðra sviðs-
listahópa. Samfella aukist í rekstrarumhverfi SL gagnvart stjórnvöldum.

Markmið:
Úthlutanir til SL þurfa að dreifast yfir árið og úthlutunarreglur verða að vera skýrar, gagn-
sæjar og aðgengilegar. Opinberir styrkir til sviðslista verði a.m.k. 50% af framlagi til 
Þjóðleikhússins. Styrkveitingar frá sveitafélögum verði ekki lægri en opinberir styrkir. Hópar 
geti fengið 3-5 ára styrki til starfsemi með möguleika á framlengingu.

Leiðir:
Aðferðafræði kvikmyndasjóðs verði nýtt til styrkúthlutana og þróunar.
Sviðslistasjóður og leiklistaráð verði sameinaðir í eina stjórn.
Rökstuðningur fylgi niðurstöðum fyrir úthlutanir. 
Atvinnuleikhópar verði starfræktir í hverjum landsfjórðungi og menningarsamningar hvers 
landsfjórðungs geri þeim kleyft að starfa til langs tíma. 
Faghópur ráðuneytis og listamanna með aðkomu SL  vinni að endurskoðun leiklistalaga.

Alþjóðasamstarf

Staðan:
Sviðslistastarf á Íslandi hefur á margan hátt verið þjóðernislega miðað.  Mikilvægt er fyrir 
listamenn að tengjast alþjóðlegum straumum, bæði til að læra af öðrum og ekki síður til að 
koma íslenskri listsköpun á framfæri.  Lókal og Reykjavík dans festival eru alþjóðlegar 
sviðslistahátíðir sem haldnar eru árlega hérlendis. Art fart er alþjóðleg nemendahátíð 
sviðslista sem einnig er haldin árlega.

Stefna:
Skapaður verði grundvöllur að auknu erlendu samstarfi fyrir sviðslistahópa.

Markmið:
Reglulegar alþjóðlegar sviðslistahátíðir á Íslandi verði efldar og þeim fjölgað. Fjöldi erlendra 
áhorfenda að íslenskum sviðslistaverkum verði sá sami og fjöldi innlendra áhorfenda. Að 
minnsta kosti 5 sviðslistahópar séu á hverjum tíma að starfa í alþjóðlegu umhverfi. 

Leiðir:
SL vinni með sviðslistahópum að uppbyggingu nýrra sviðslistahátíða.
KÍS verði virkjuð til að efla alþjóðlegar sviðslistahátíðir. SL kynni fyrir félagsmönnum sínum 
þá möguleika sem til staðar eru í erlendum styrkjum til að sýna erlendis.  Kerfisbundið verði 
unnið að því að koma innlendum verkum á framfæri í gegnum þau sambönd sem SL hafa.  
Netið verði nýtt til að kynna íslenska sviðslistahópa og þau verk sem þeir bjóða.

Talía – loftbrú verði endurvakin til að styrkja leikhópa til að fara erlendis í sýningarferðir.

Sjálfsmynd / fagmennska

Staðan:
Sjálfsmynd hópa innan SL er óljós, hana þarf að styrkja og gæði íslenskrar sviðslistar þarf að auka. 
Sjálfstæðir hópar sem búa til betri sýningar og komast inn á A-hátíðir erlendis eru frekar 
skilgreindir sem „alvöru“. Umræða innan SL um gæði þarf að vera opinská og takmarkast 
ekki við þá skilgreiningu að sýning inni í stofnanaleikhúsi fái gæðastimpil, aðrar ekki.

Fagmennska byggist ekki bara á listrænum gæðum – heldur heildarupplifun, kynningu, 
væntingum og framsetningu. 

Búið að lyfta sviðslistunum upp í námsumhverfinu, m.a. eru tvær nýjar brautir innan leiklistar-
deildar Listaháskólans til BA gráðu. Fjöldi sjálfstæðra listamanna hefur aukist með auknu 



STEFN
U

M
ÓTU

N
 SL

STEFN
U

M
ÓTU

N
 SL

starfi háskólanna en vantað hefur að þessum aðilum sé sköpuð aðstaða og möguleikar til að 
vinna við sitt fag. Sviðslistahópar innan SL starfa að meðaltali í 4-5 ár og þessi stutti líftími 
hindrar alla uppbyggingu í fagmennsku og gæðum. Enginn sviðslistahópur er með fastan 
samstarfssamning við ríkisvaldið árið 2011.
 
Stefna:
Aukin gæði og fagmennska hópa innan SL leiði til framþróunar sviðslista. SL þarf að efla sig 
sem slagkraftur fyrir bættri sjálfsmynd sviðslistahópa.

Markmið:
8 hópar verði komnir með fasta samninga til lengri tíma. Sviðslistir öðlist þann sess að vera 
skyldufag í aðalnámsskrá eins og aðrar listgreinar. SL veiti ráðgjöf til hópanna á sviðum 
rekstrar, markaðsmála og framsetningar til að efla fagmennsku og gæði sjálfstæðra sýninga. 
SL stuðli að opinni umræðu um gæði, bæði innávið og út á við og verði vettvangur fyrir 
skapandi umræðu.
Farið verði í samstarf við háskólana um eflingu umræðu um sviðslistir. Meðlimir SL verði 
þjálfaðir til að kynna og koma rituðu máli á framfæri. Börn og unglingar á grunnskólaaldri 
hafi árlega aðgengi að leiksýningum (ríkið borgi 50% í sýningum á móti 50% framlagi sveit-
arfélaga).  Öll börn fái a.m.k. eina sýningu á ári sem þau fá að fara á – eða komi í skólana. 

Leiðir: 
SL þarf að sanna gildi þess að hafa langtíma samninga og halda því að stjórnvöldum 
og opinberum aðilum. 
Byggður verði upp gagnagrunnur til að styðja við faglega framsetningu á kröfum SL (bæði 
gagnvart opinberum aðilum og stjórnvöldum). 
Stefnt verði saman listamönnum og áhorfendum (spurningar og svör).
„Prototype“ - opið hús þar sem höfundar, skáld og listamenn mæti og bjóða áhorfendum að 
vera með og ræða um það sem borið er á borð.
Halda málþing um stöðu og framþróun innan SL

SL byggi upp innri samstöðu um þessi mál – afli upplýsinga líkt og kvikmyndageirinn hefur 
gert. SL vinni ásamt öðrum fagfélögum sviðslista að því að fá stjórnvöld til að setja kennslu 
í sviðslistum í aðalnámsskrá. Haldin verði regluleg námskeið um það hvernig eigi að tjá sig 
um sviðslist – bæði að tala og skrifa. Allir sviðslistahópar (opinberir sem SL aðilar) hafi árlega 
möguleika á að kynna og koma sýningum sínum á framfæri við skólana.

Ímynd og markaðsmál

Staðan:
Ímynd SL er óljós – samtökin eru ekki mjög þekkt út á við.  Sjálfstæðir leikhópar eru í vaxandi 
mæli komnir í samstarf við stofnanahúsin þannig að ljóst er að almenningur og eins stjórn-
völd greina gjarnan ekki að þau séu hluti af SL. Samtökin hafa átt erfitt með að vera með 
eina stefnu í markaðsmálum vegna fjölbreytileika þeirra sýninga sem aðildarfélagar (félög?) 
standa fyrir.  Lítil sameiginleg kynning hefur verið hjá aðildarfélögunum og samtakamáttur 
SL því  ekki verið sem skildi.

Stefna:
Sú stafsemi sem SL og aðildarfélagar (félög?) þess halda úti verði þekkt og hafi jákvæða 
ímynd meðal landsmanna.

Markmið:
Markaðsmálum aðildarfélaga SL verði sinnt af fagmennsku og nýtt til þess þau tæki og tól 
sem þarf. SL skapi sér og aðildarfélögum sínum jákvæða ímynd með stöðugri umfjöllun og 
kynningu á starfsemi þeirra.

Leiðir:
SL hópar nýti sér að staðaldri framleiðendur (e.producers) og/eða framkvæmdastjóra með 
sérþekkingu á markaðsmálum til að vinna við uppsetningu sinna verka.  Samtökin hvetji til 
samstarfs aðildarfélaga við markaðs- og meistaradeildir háskólanna bæði um rannsóknir og 
eins til að skapa gagnkvæman skilning.  Kerfisbundið verði unnið með fjölmiðlum að bættri 
og aukinni umfjöllun um verk aðildarfélaga SL.
Fjármögnunaraðilar sviðslista verði upplýstir reglulega um nauðsyn fjármagns til kynn-
ingar- og markaðsmála.
Heimasíður leikhópanna verði bættar.

Endurskoðun

Ljóst er að stefnumótun sem þessi þarf að taka mið af þeim árangri sem náðst hefur ásamt 
breytingum í því umhverfi sem félagið býr við.  Því er stefnt að reglulegri endurskoðun 
stefnunnar, eigi sjaldnar en annað hvert ár.



STEFN
U

M
ÓTU

N
 SL

STEFN
U

M
ÓTU

N
 SL

Viðauki
Eftirtalin atriði voru sett á oddinn í Framtíðarsýn 2003-2010 
sem stjórn SL hefur unnið eftir:

 Sjálfstæð atvinnustarfsemi í leiklist öðlist viðurkenningu í hugum 
 almennings, fyrirtækja og opinberra aðila sem mikilvæg atvinnugrein.

Ein af þeim leiðum sem SL fór til að efla sýnileika sjálfstæðra atvinnuleikhúsa og festa í sessi 
tilveru þeirra í hugum almennings og ráðamanna var útgáfa á bæklingum þar sem leikár 
sjálfstæðra atvinnuleikhópa var kynnt, auglýsingar í fjölmiðlum og tilboð á sýningar atvinnu-
leikhópanna auk greinarskrifa. Auglýsingahlutinn var unninn í náinni samvinnu við aðildar-
félög SL en kostnaðinn bar SL að fullu. Undanskilið er þó Morgunblaðssamstarfið sem 
komið var á milli allra leikhúsanna í landinu haustið 2007. Í því tilfelli var SL samningsaðili 
sjálfstæðra atvinnuleikhópa og ábyrgðist fjárhagslegan hlut þeirra en rukkaði hlutfallslega 
hvern þann leikhóp sem auglýsa vildi dagskrá sína í dálkinum. Hlutur sjálfstæðra atvinnu-
leikhópa var í upphafi samstarfsins mjög hár, sem vakti úlfúð stofnanaleikhúsanna, en 
minnkaði jafnt og þétt yfir árið sem varð til þess að kostnaður SL var bandalaginu 
óviðráðanleg og var nauðbeygt til að segja sig frá því. Þrátt fyrir þann mikla kostnað sem SL 
greiddi í Morgunblaðssamstarfið mat stjórn SL að samstarfið hefði skilað góðum árangri í 
þeirri viðleitan að festa tilveru sjálfstæðra atvinnuleikhópa í sessi í hugum almennings sem 
og ráðamanna. Matið var fólst meðal annars í því að fjölmiðlar leituðu í auknum mæli til 
skrifstofu SL með fyrirspurnir og upplýsingar sem og að stjórnin þurfti ekki að byrja á að 
kynna hvað sjálfstæðir atvinnuleikhópar væru þegar fundað var með ráðamönnum. 

Hins vegar var kynningarhluti og auglýsingahluti SL dræmur allt síðastliðið ár og er verið að 
leita ódýrari leiða í kynningar-starfi svo sem á facebook eða með vefbæklingi. Mikilvægt er 
að halda jöfnum dampi í kynningum og auglýsingum þar sem að öðrum kosti eiga atvinnu-
leikhóparnir til að gleymast eða týnast í sviðslistaflórunni. 

Heimasíða SL www.leikhopar.is var endurunnin og þangað eru settar allar nýjustu fréttir af 
sviðsverkum aðildarfélaganna sem og tilkynningar um námskeið, fundi ofl. sem viðkemur 
sviðslistum. Vefurinn er hugsaður sem fagvefur fyrir sviðslistafólk. Heimsóknir á síðuna hafa 
stóraukist og gefur til kynna að margir nýti sér þjónustu hans.

 Framlög til sjálfstæðra atvinnustarfsemi í leiklist aukist margfalt og 
 verði í samræmi við styrkveitingar stofnanaleikhúsa.

Því miður hefur ekki náðst það markmið að fjárframlög til sjálfstæðrar atvinnustarfsemi í 
leiklist sé í samræmi við styrkveitingar stofnanaleikhúsa. Samfylkingin einn stjórnmálaflok-
kanna hafði það í menningarstefnu sinni fyrir kosningar 2007 að fjárveitingar til atvinnu-
leikhópa ættu að nema þriðjungi þess sem varið er til Þjóðleikhússins. Enn er þó langt í land 
að svo verði. 

Hækkun í sjóð til starfsemi atvinnuleikhópa nam að nafnvirði 31.1 milljón kr frá 2004 til 2009 
og er þá verðlagsþróun ekki tekin inn í upphæðirnar. Þess má geta að raunvirði 
upphæðanna hefur lækkað töluvert ef mið er tekið af vísitölubreytingum frá 2006. Árið 
2010 tók sjóðurinn 15% niðurskurð í kjölfar efnahagslægðar í landinu. 
Árið 2008 fékkst mesta hækkun í sjóð til starfsemi atvinnuleikhópa. Að tillögu menningar-
skrifstofu menntamálaráðu-neytisins nam hækkun um 9 millj.kr til verkefna en að auki náði 
stjórn fram 6 millj. kr framlagi til reksturs skrifstofu SL

 Árið 2010 verði reglulegar leikhúsferðir hluti af lífstíl landsmanna 
 jafnt sem erlendra ferðamanna. Árið allt verði nýtt til sýningahalds.

Leikhúsaðsókn hefur aukist jafnt og þétt hjá sjálfstæðum atvinnuleikhópum.  Það var met ár 
2006-2007 þegar 255 þúsund áhorfendur jafnt innanlands sem og erlendis sáu sýningar 
atvinnuleikhópa. Það kom bakslag í áhorfendafjölda í kjölfar kreppunnar 2008 en á því 
leikári sýndu leikhópar fyrir fleiri erlenda áhorfendur en innanlands sem verður að teljast 
merkilegt.  SL hefur séð um öflun upplýsinga um áhorfendatölur fyrir Hagstofu Íslands og 
m.a. hefur verið komið á þeirri nýbreytni að safna saman áhorfendafjölda erlendis.  Þetta 
frumkvæði SL hefur orðið til þess að þessi grunnur er nýttur til að kortleggja og hanna 
módel að leikferðum sviðslistamanna í Evrópu en IETM hefur verið að vinna að slíku í sam-
tarfi við SL, ÍD og MMRN. Sýningar ætlaðar erlendum ferðamönnum hafa verið að færast í 
aukana og standa vonir til að þær verði enn stærri hluti af starfsemi atvinnuleikhópa í fram-
tíðinni með tilkomu Tjarnarbíós.

 Íslensk leikhúsverk verði skilgreind sem ein af útflutningsvörum landsins.

Fjöldi sýninga sem sýndar eru erlendis hafa aukist gríðarlega undanfarin ár. Á síðustu 
tveimur árum hafa sjálfstæðir leikhópar sýnt fyrir meira en 100 þúsund áhorfendur og ljóst 
að þeir skila gríðarlegum gjaldeyristekjum til landsins með þessari útrás. 

Stóru fréttirnar í þessari útrás eru þær að leiklistarhópurinn Vesturport hlaut evrópsku 
leiklistarverðlaunin. Verðlaunin verða afhent í apríl 2011 en þau  eru ein virtustu leiklistar-
verðlaun heims.  

Það er ljóst að skýrslan um hagræn áhrif skapandi greina hefur markað tímamót í að breita 
orðræðunni í samfélaginu og því ljóst að ráðamenn geta ekkert annað en horfst í augu við 
staðreyndir og mikilvægi lista og menningar fyrir samfélagið í heild.
  
SL hefur unnið markvist að því að efla alþjóðleg tengsl.  Í dag er SL aðili að tveimur alþjóð-
legum samtökum sjálfstætt starfandi sviðslistamanna, IETM og EON. Þeim er ætlað að skapa 
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tengslanet og efla útrás fagmenntaðs sviðslistafólks.  Skrifstofa SL er tengiliður sjálfstætt 
starfandi sviðslistamanna við mörg spennandi verkefni er miða að alþjóðlegu samstarfi.  
Með því að efla þetta starf skapast möguleiki á aðgangi að erlendu fjármagni í formi sjóða á 
vegum Norden og EU. Skrifstofa SL er vettvangur til að hrinda þeim markmiðum enn frekar 
í framkvæmd og að efla alþjóðlegt samstarf sviðslistafólks.

SL hefur skuldbundið sig til þáttöku í alþjóðlegum verkefnum sem fjármögnuð eru með 
erlendu fé, framlag SL til verkefnanna er í formi starfskrafts. Verkefnin eru atvinnuskapandi 
fyrir sjálfstætt starfandi sviðslistamenn og tækifæri fyrir þá til að kynna verk sín erlendis og 
koma þeim á framfæri.

 Rekstrargrundvöllur sjálfstæðra leikfélaga verði tryggur. Komin verði 
 miðasala þar sem hægt er að nálgast miða og gjafakort á allar sýningar SL.

Árið 2006 lagði SL fram tillögu til Reykjavíkurborgar um gagngerar endurbætur á Tjarnarbíó 
en SL hefur verið rekstaraðili þess húss í nær 20 ár.  Í apríl 2008 var svo húsinu lokað og fram-
kvæmdir hófust og áttu að taka eitt ár.  Rúmlega tveimur og hálfu ári síðar eða 1. október 
2010 opnaði nýtt og endurbætt Tjarnarbíó. Á þessari leið hefur margt farið öðruvísi en ætlað 
var, m.a. datt íslenskt efnahagslíf á rassinn.  Í upphaflegri skýrslu SL stóð m.a. um þá starf-
semi sem stefnt var að að yrði í nýju og endurbættu húsnæði: 

 Með breytingum á Tjarnarbíói þannig að húsið þjóni betur starfsemi sjálfstæðu 
 atvinnuleikhópanna mun SL slá nokkrar flugur í einu höggi. Sjálfstæðir atvinnu
 leikhópar hafa aðgang að tæknilega fullbúnu leikhúsi þar sem þeim gefst frelsi í 
 listsköpun sinni og tækifæri til að koma hugmyndum sínum í framkvæmd. Þar 
 með munu Íslendingar eignast langþráða leikhús sjálfstæðu atvinnuleikhópanna 
 þar sem í boði verða framsæknar nýjungar í sviðslistum. Tjarnarbíó mun verða 
 lifandi miðstöð þar sem framtíðarmótun í íslenskri  sviðslist getur átt sér stað.

Markmið;
- Vera sívirk kvika í íslensku listalífi.
- Finna kröftum fólks farveg í listsköpun sinni.
- Hafa vettvang til nýsköpunar í sviðslistum.
- Bjóða uppá framsæknar sýningar.
- Efla og auka menningarviðburði í miðborginni.
- Stuðla að öflugum framgangi atvinnuleiklistar og hlúa að vaxtarsprotum 
  sem þurfa tíma til að blómstra.
- Bjóða uppá alþjóðlegar sviðslistahátíðir.
- Vera miðstöð þar sem hægt er að nálgast upplýsingar um rekstur, uppsetningar 
  og fleira sem snýr að starfsemi sjálfstæðra atvinnuleikhópa.
- Hafa sameiginlega miðasölu fyrir alla sjálfstæða atvinnuleikhópa.
- Samhæfa kynningar á verkum sjálfstæðra atvinnuleikhópa.
- Leggja grunn að Sviðslistamiðstöð Íslands þar sem allir sviðslistahópar 
  hafa sameiginlega skrifstofuaðstöðu í nágrenni Tjarnarbíós.

Það er ljóst að hluti af þessum markmiðum munu ekki nást fram nema að til komi rekstrar-
styrkur frá hinu opinbera.  Eins og er verður reksturinn að standa algjörlega undir sér ásamt 
því að greiða leigu af húsnæðinu til Reykjavíkurborgar.  

 Aðgengi að sérmenntun í leikhússtörfum verði betra.
Á undangengnum sex árum hafa tvær nýjar námsbrautir í sviðslistum litið dagsins ljós en 
það eru samtímadans og Fræði og framkvæmd báðar undir leiklistardeild Listaháskóla 
Íslands. Fyrstu nemendurnir voru útskrifaðir fyrir þremur árum. 

 Reglulegar leikhúsferðir verði hluti af skólastarfi á öllum skólastigum.
Frá upphafi hafa aðildarfélög SL sem skapa sýningar ætlaðar börnum og ungu fólki verið 
nær fjórðungur meðlima SL Þessir hópar hafa átt undir högg að sækja undanfarin ár því 
verulega hefur dregið úr kaupum á leiksýningum til grunnskóla og ákvörðunarvald alfarið 
færst til foreldrafélaga í leikskólum. Árangursstjórnunarsamningur menntamálaráðu-
neytisins og Þjóðleikhússins sem undirritaður var í desember 2005 hefur ekki auðveldað 
sjálfstæðum hópum róðurinn en þar kemur m.a. fram að: 

,,Leiklistaruppeldi“ 
Sérstaklega skal lögð áhersla á samtímaleikritun fyrir börn og ungt fólk. Til að örva 
leikhúsaðsókn ungs fólks verði skólasýningar á minni sviðum leikhússins í miðri viku og 
nemendum í framhaldsskólum boðið að sækja þær á niðursettu verði (sambærilegu verði á 
bíómiða á íslenskri kvikmynd). Sæti á svölum aftan við fyrsta bekk verði einnig seld 
skólahópum á niðursettu verði á almennum sýningum í aðalsal. 

Farandsýningar 
Að jafnaði skal stefnt að því að bjóða upp á a.m.k. eina barna- og/eða unglingasýningu 
árlega sem fara má með út úr húsi og sýna í skólum og samkomuhúsum. Eins skal stefnt að 
því að farið verði með minnst eina almenna sýningu í leikferð árlega.“ 

Hér er Þjóðleikhúsinu gert skylt, í krafti opinberra fjárframlaga, að niðurgreiða miðaverð til 
ungs fólks. Slíkt er ógerlegt fyrir sjálfstæða atvinnuleikhópa vegna skorts á fjármagni til 
starfseminnar. Hins vegar á Þjóðleikhúsið að hasla sér völl á markaði sem hingað til hafði 
nær eingöngu verið sinnt af sjálfstæðum atvinnuleikhópum til fjölda ára en það eru farand-
sýningar fyrir börn og ungt fólk.

Í ályktun frá stjórn SL vegna þessa dagsettri 15.03 2006 segir: 
,,Varðandi niðurgreiðslu Þjóðleikhúss til ungs fólks vill stjórn SL ítreka að við á engan hátt 
erum mótfallin hugmyndum um ódýrari miða fyrir ungt fólk – þetta hefur verið gert víða um 
Evrópu með mjög góðum árangri og er kominn tími til að við gerum slíkt hið sama. 
Áhyggjuefni okkar er hinsvegar að sjálfstæðu leikhúsin hafa ekki fjárhagslega getu til að 
geta boðið samsvarandi tilboð til ungmenna og mun þetta því skapa samkeppni þar sem 
sjálfstæðu leikhúsin hljóta að lúta í lægra haldi. Þetta verður að líta á með gagnrýnum og 
raunsæjum augum og skapa umræðu um það hvernig hægt sé að koma auknu jafnvægi á 
þannig að ekki verði enn einu sinni vegið að sjálfstæðu leikhúsunum.”

 Komið verði upp fræðslu- og menningarsetri SL.
Skrifstofa SL hefur starfað undanfarin sex ár og er orðin eina skrifstofa landsins sem sinnir 
markvisst upplýsingaveitu, þekkingarsöfnun og alþjóðlegu samstarfi í sviðslistum.  Umfang 
starfseminnar hefur vaxið eftir því hvar þörfin liggur.  Jafnframt hefur skrifstofa SL staðið 
fyrir fræðslu undanfarin ár með fundum, aðstoð við umsóknir, útgáfu á viðmiðunartölum 
vegna umsókna o.s.frv. Hægt er að fullyrða að aðal markmið með rekstri skrifstofu sé hags-

5.

6.

8.

7.
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munagæsla og upplýsingaveita.  Skrifstofa SL sér um samhæfingu sjálfstæðu atvinnuleik-
hópanna ásamt því að standa fyrir stefnumótun og kynningarstarfsemi. Einn af mikilvægum 
þáttum í rekstri skrifstofu SL er að vera upplýsingaveita jafnt til leikhópa sem almennings. SL 
rekur öfluga heimasíðu (www.leikhopar.is) sem sinnir báðum þessum póstum. Að auki sér SL 
um kynningu á leikári sjálfstæðra leikhópa ár hvert. Markiðið er að Tjarnarbíó verði að 
fræðslu- og menningarsetri SL í framtíðinni en skrifstofa SL er þar til húsa. 

Það má ljóst vera að ekki hefur náðst ásættanlegur árangur í sumum af þessum atriðum.  
Það er því nauðsynlegt að taka tillit til þeirra þátta sem félagsmenn SL telja að þurfi leið-
réttingar við þegar ný framtíðarsýn sjálfstæðra atvinnuleikhópa er mótuð og ákvarðanir 
teknar um þau verkefni sem sett verða á oddinn næstu árin. 

Vinnugögn frá stefnumótunarfundi SL
Staðan:
• Höfum ekki selt áskriftarkort
• Undirboð stofnanaleikhúsanna á áskriftarkortum
• Óvissa með sýningar SL (verða sýningarnar á þeim tíma sem stefnt var að)
• Fjármögnun er mesti óvissuþátturinn
• Opið áskriftarkort er spennandi kostur -væri hægt að selja á mism. árstímum
• Opinberar stofnanir selja kort á ákv. árstímum og húsnæði þeirra er lokað yfir sumarið
• Tveir hópar eiga inni hjá Borgarleikhúsi skv. samningum.
• Miðasala hefur aukist almennt í kreppunni

Styrkumsóknir:
• Umsóknir inn í sept og úthlutað í mars - þyrfti að vera oftar á árinu sbr. Kvikmyndasjóð
• Núverandi ferli takmarkar samkeppni
• Leyndarhyggja ríkjandi - slæm
• Leiklistarlög þarf að endurskoða

Markaðsmál:
• Skrifstofa SL þyrfti að vera farvegur til markaðsstarfs
• Þurfum nýja nálgun
• Tjarnarbíó getur boðið upp á ótrúleg tækifæri
• SL hefur ekki nýtt það sem skildi
• Líður fyrir skort á samfellu í starfi
• SL atvinnuleikhópar  ekki áhugahópar
• Reykjavík Dansfestival hefur gert mikið fyrir dansinn. Vantar slíkt fyrir SL
• Áhugahópar (menntaskólaleikrit og slíkt) fara nú í Loftkastalann og fl. staði
• Getur Tjarnarbíó borið margar sýningar á sama tíma?
• Talning (áhorfendatölur) leikhópanna hjá stofnannaleikhópunum eru rangt taldar – 
 orsakar tvítalningu. Þarf að vinna með Hagstofunni
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FRAMTÍÐARSÝN (Draumsýn 2020)

• Frábært danshús með stöðugum sýningum og aðstöðu
• Sjálfstæðir hópar setja upp sýningar með góðri aðstöðu
• Fjárveitingar til SL álíka og til stofnanaleikhúsanna
• Góð aðstaða til að setja upp sýningar
• Frelsi til sjálfstæðra athafna
• Grunnskólanemendur eigi skv. lögum rétt á að sækja 2 sýningar á ári
  A) Fastar sýningar
  B) Efling barnamenningarsjóðs
• Sveigjanlegt rekstrarumhverfi (umsóknaferli)
• Tjarnarbíó- miðstöð fyrir starf og leiksýningar SL
• Sjálfstæð leikhús viðurkennd af þjóðinni
• Leikhússtarfsemi 12 mán/ári
• Allur listageirinn settur undir einn hatt á Íslandi (stofnanaleikhús sem sjálfst. – 
 ekki föst á fjárlögum)
• Ný leiklistalög
• Danshús (sjálfst. og ID)
• Sjálfstæðu leikhúsin hafi aðgang að Borgarleikhúsinu
• Gæði sýninga í besta skala
• 8 hópar starfa á reglulegum grunni með 10 ára rekstrarsamninga
• Menningarfréttir á RÚV
• Afþreyingarhús sviðslista komið á -Samtal alla daga
• Æfingarsalir á efri hæðum + heitir pottar
• Öflug fræðslustafsemi SL
• Umræður um sýningar fyrir lærða og ólærða
• Starfandi framkvæmdastjóri hjá öllum leikhópum
• Kraftmikil sviðslistamiðstöð (sbr. Kvikmyndamiðstöð)
• Öflug rannsóknastofnun í listum (LHÍ)
• Þurfum að geta sett upp stórar dýrar sjálfstæðar sýningar
• Komin upp á næsta stig
• Menningarhús komin og virk á suður- og austurlandi
• Sviðslistir njóti sömu virðingar og tónlist
• Alþjóðleg sviðslistahátíð með alþjóðlegum kennurum og gestum

Markmið komandi ára geta verið:

1. 8 samstarfssamningar til 10 ára komnir árið 2013
2. Sjóður til listrænna verka kominn árið 2013 í 170 mkr.
3. Leiðandi í vel skilgreindu alþjóðlegu samstarfi (t.d. keðja, END etc.)
4. Leikhús SL  - Tjarnarbíó, helsti vettvangur nýsköpunar og framsýni
5. Starfsmaður sem einbeitir sér að uppbyggingu PRO-sviðslista á landsbyggðinni
6. Umræða um sviðslistir og hlutverk SL sé stöðug  í samfélaginu
7. Menningarfréttir á RÚV – 
8. Unnin verði úttekt á hópum  (félögum) SL og henni miðlað
9. Fyrir liggi framkvæmdaáætlun fyrir dans- og sviðslistahús og framkvæmd komin á
10. Sviðslistir verði hluti af aðalnámsskrá árið 2014
11. 2-4 ný æfingarými fyrir hópa árið 2014.
12. 2 ný „residency fyrir sviðslistir 2013-2015
13. Byggja upp metnað innan SL
14. Uppstokkun í dreifingu fjármagns til sviðslista
15. Stóraukin menningarfréttamennska og samtal lista og samfélags
16. Fræðsla fyrir sviðslistamenn
  – Audissjón
  – Festivöl
  – Resedency
  – Styrkir
17.Fræðslusetur um sviðslistir
  – Skólar
  – Tjarnarbíó
18. Tjarnarbíó í „full swing“
  – Fræðslusetur, sviðslistamiðstöð, leikhús starfrækt allan ársins hring
19. Sýningar 5 kvöld í viku í Tjarnarbíói
20. Tjarnarbíó 
  – Ímynd fjölbreytileika og fagmennsku
  – Samkomustaður fyrir sviðslistir
  – Samtal
21. Sviðslistamiðstöð verði komin 2015
22. Sameinaður sjóður Leiklistaráðs og listasjóðs á forræði sviðslistamiðstöðvar
23. Sýningar atvinnufólks í skólum á skólaskyldu
24. Fastir menningarfréttatímar í sjónvarpi RÚV
25. Endurmenntunarstofnun SL
26. Fjármagn SL meira:
  – Listamannalaun fleiri
  – Fjárveitingar +
  – Skrifstofa SL 10 mkr
27. Leiklistarlög og lög um starfslaun endurskoðuð 2012
28. Tvöföldun á fjárveitingu sem er samræmd og sveigjanleg
29. Umsóknafrestir til verkefnastyrkja a.m.k. 4 sinnum á ári
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Greining á helstu þáttum sem fundarmenn telja SL þurfa að vinna að á komandi árum fór 
fram með Air Opera aðferðafræði í vinnuhópum:

1. Sviðslistamiðstöð
2. Fagmennska og alþjóðasamstarf
3. Ímynd / sjálfsmynd
4. Rekstrar- og lagaumhverfi
5. Aðal-námsskrá
6. Tjarnarbíó

Í hópavinnu var unnið með nánari útfærslu á aðgerðum fyrir framangreinda áhersluþætti 
eru eftirfarandi:

  SVIÐSLISTAMIÐSTÖÐ / rekstrar- og lagaumhverfi

Uppstokkun á rekstrarumhverfi sviðslista
 • Listræn rökfærsla
 • Fjárhagsleg rökfærsla
 • Þarfagreining
 • Lýðræði í listum
 • Skoða fyrirmyndir erlendis

SL býður upp í dans
 • Fagfélög sviðslistafólks
 • Leiklistarsambandið
 • Samtal við stjórnvöld

Vinnan hefst í febrúar 2011
 • Greining á núverandi aðstæðum
 • Mótun nýrrar sýnar
 • Pólitískt fylgi við hugmyndirnar
 • Ný sviðslistalög samin
 • Nýsköpun sviðslista fest í sessi f. Janúar 2013

  Fagmennska og alþjóðasamstarf

A) Miðla áfram reynslu
Leiðir: 
Leiða saman hópa – læra hvert af öðru
Setja upp forum 
 • Hver sýning í TB þarf að hafa opnar umræður
 • t.d. Möguleikhúsið mætir Vesturporti
 • Opnar umræður um ferli sýninga
 • Ekkert leyndó
 • Úthald – ekki hætta í fyrstu tilraun
 • Fundarstjóri

B)  Miðlun upplýsinga
Leið:   Senda hóp-póst (meil) á liðsmenn SL
 • Festivöl, 
 • Audissjón) 
 • Residency 
 • Styrkir
 • Alþjóðasamstarf (vera á e-mail lista hjá samtökum erlendis)
 • Efla það
 • Kynna fyrir liðsmönnum SL möguleikanna sem fylgja alþjóðasamstarfi 
 • Lókal
 • Norræna húsið

C)  Fagmennska/ gæði
Leið:  Kennsla er ekki neikvæð - Samfélagsleg skylda sem listamaður/kona
Hugarfarsbreyting – umræða
Áhorfendur / listamenn framtíðarinnar eru mælikvarðar árangurs

  Ímynd og sjálfsmynd

 • Treysta á fagið og professionalisma
 • Ekki treysta á einstaklinga eingöngu
 • Búa til strúktúr sem virkar
 
A) Umræða útá við:
  – Gefa út fagtímarit um sviðslistir (t.d. einu sinni á ári)
  – Rannsóknarstofnun með LHÍ 
  – Greining, sviðslistin hefur hugmyndafræðilega þýðingu fyrir samfélagið

  Árangur:  útgáfa í a.m.k. 5 ár

B) Örverkakvöld (prototype)
  – hvetja til samstarfs meðal listafólks, umræður, deiglan-
  – reglulegur viðburður / samkoma í Tjarnarbíó

C) Koma á umræðu - inn á við 
  – Þriðja sýning SL hópa verði umræðusýning og fagfólkið 
     hvatt til að mæta og hafa skoðanir

Árangur:  Virk umræða sem smitar út

3.
1.

2.
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  Aðalnámskrá:

1. Listamenn taka frumkvæði (SL þjóni sem hvati /miðill)
 • Gera tillögur að listnámsskrá
 • Þarf:  Teymi af sviðslistafólki til að fara með leikrit inn í skóla (og aðrar listgreinar)
 • Þarf að kynna fyrir skólastjórnum og ráðuneyti ásamt borg og sveitarfélögum
  Árangur:  Fjöldi skóla sem taka inn listnámsskrá

2.  Stefnumót við skóla
 • Fá erlenda fyrirlesara og ráðstefnu um hlutverk menningar/sviðslista 
  í uppeldis og skólamálum
 • Bjóða skólastjórnum og öðrum hagsmunaaðilum 
 • Skipulagt af SL árið 2012
  Árangur:  Fjölmenn og velheppnuð ráðstefna

  Tjarnarbíó

  Slagorð:
 • Komdu – sjáðu – upplifðu
 • Fyrir þá sem hafa skoðun
 • Fagmennska og áræðni
 • Mátt fara út

 • Fjölbreytt listalíf
 • Grundvöllur samtals – fræðslusetur
 • Markaðspakki
 • Sýningar 5 kvöld í viku 
 • Starfrækt allt árið

Aðrar hugmyndir sem komu fram:  
 • Ímynd, sjálfsmynd, sjálfstraust.   
 • Endurbætur á rekstrarlegu umhverfi og lagaumhverfi sjálfstæðra sviðslistamanna.   
 • Aukið fjármagn til skrifstofu SL (þ.a.l. til Tjarnarbíós) 
  –nýjar markaðsleiðir, -stöðug dagskrá.    
 • Breyting á leiklistarlögum og skipting á ríkisfjárveitingum.   
 • Aukin umfæða um sjálfstæðu leikhúsin – sama sess í hugum almennings 
  og opinberu leikhúsanna , -virðing   
 • Dans- og leiklist standi á sama grundvelli SL.   
 • Verðleikar! – sjálfstæð listast. sé metin sem sjálfsögð í hugum ráðamanna.   
 • Ímynd og sýnileiki – sjálfstætt starfandi sviðlistahópa/-manna.  
 • Tjarnarbíó verði miðstöð „heimili“ sjálfstæðra hópa og sviðslistafólks.   
 • Öflug sviðslistamiðstöð, -erlent tengslanet, -sveigjanlegri úthlutunar, -opin ferli etc.   
 • Aukið fjármagn til SL.   
 • Ímyndaruppbygging sviðslista (leikhópa) virk markaðssetning  
 • Efla innviði – gæði, starfsemi (ekki steypa), rannsóknir, tilraunir,  óháð markaði.

4.

5.
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-Samskipti við stjórnvöld
-Fjórmögnunar módel
-Markaðssetningar-módel   
+ + + + +

Úttekt á hópum SL
-Hvað er SL?
-Ímyndaruppbygging
+++

Endurskoðun leiklistarlaga 
þannig að 4-8 sterkir hópar 
geti unnið í samfellu
+ +

Aðgengi  að skólum 
Sviðslistir verði sjálfsagður 
hluti af listnámi barna 
á skólaskyldualdri  +

Byggja upp öflugt og 
fjölbreytt listalíf í Tjarnarbíó
-Aukið æfingarými annars 
staðar (miðstöð)    + +

Aukin fagmennska
-Listrænt
-Rekstrar
-símenntun
+ + + +

Sviðslistamiðstöð í 
stækkuðu TB taki að sér 
hlutverk leiklistaráðs og 
listasjóðs  +

Ímynd - Virðing - Auka gæði
-Efla fagmennsku
-Tryggja sterka sjálfsmynd     
+

SSL hafi áhrif með virku 
samtali við stjórnvöld 
v/fjármagns og úthlutunar
+

Sviðslistir í aðalnámsskrá

+

Alþj. Rannsóknar- og 
sviðslistamiðstöð
Námskeið, hátíðir, 
smiðjur á alþj. grunni + + 

Aðstaða
– miðstöð sjálfstæðra hópa 
– alltaf til staðar.  
Val m.a. heppilegrar aðstöðu 
til æf/sýn.  +

SL vinni í þágu allra félags-
manna sinna og taki breyt-
ingum í samræmi við sviðs-
listaflóru hverju sinni.  +

Alþjóðleg miðstöð
Virkt samtal við 
umheiminn
+ + 

4

4

4

4

4

4

Alþjóðleg miðstöð
Virkt samtal við 
umheiminn
+ + 

Mikilvægustu þættirnir sem SL þyrfti að sinna 
á komandi árum (til ársins 2020) eru:
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