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Skýrsla stjórnar MTB starfsárið 2018 - 2019 

Skipan stjórnar 
Í stjórn Menningarfélagsins Tjarnarbíó leikárið 2018- 2019, sátu Ólöf Ingólfsdóttir, sem kosin var í stjórn 

á síðasta aðalfundi og kosin formaður á fyrsta fundi stjórnar, Anna Bergljót Thorarensen, kosin ritari og 

Bergdís Júlía Jóhannesdóttir, kosin meðstjórnandi. Varamaður Sveinn Óskar Ásbjörnsson. Orri Huginn 

Ágústsson, formaður SL, var áheyrnarfulltrúi í stjórn MTB.  

 

Stjórn hélt alls 6 fundi frá síðasta aðalfundi sem haldinn var 18. desember til loka leikárs í júní 2019. 

Sökum anna stjórnarmeðlima við önnur störf hefur reynst erfitt að finna hentugan fundartíma þar sem 

allir komast. Hins vegar hefur stjórnin nýtt samskiptamiðilinn fésbók til samtala og upplýsingagjafar. 

Fjárhagur 
Rekstarreikningur almanaksársins 2018 verður kynntur hér á eftir og borinn upp til samþykktar. Helstu 

tölur hans sýna að rekstrartekjur, miðasala og leigutekjur, aukast mikið milli áranna 2017 og 2018 sem 

og opinberir styrkir. Gjöld aukast einnig að sama skapi. Aukning tekna og gjalda kemur mikið til bæði af 

auknum leigutekjum af viðburðum sem og kaffihúsarekstri en MTB tók yfir rekstur kaffihúss alfarið 1. 

mars 2018. 

Aðsókn og miðasala 
Sé velta og áhorfendafjöldi skoðaður sést að  Leikárið 2018 – 2019 var miðasöluvelta alls 43.067.640  kr. 

sem er 7,2 % samdráttur frá leikárinu 2017 – 2018.  Fjöldi útgefinna miða í gegnum miðasölukerfi tix var 

alls 18.010 sem er 8,6% fækkun frá fyrra leikári. En gestir Tjarnarbíós voru  alls 24.170 en sumir viðburðir 

í Tjarnarbíó voru ókeypis eða fóru í gegnum aðra söluaðila.   Samtals voru 240 viðburðir á árinu þar af 

104 leiksýningar, 43 barnasýningar, 35 danssýningar, 19 tónleikar, 10 spunasýningar, 11 

uppistandsviðburðir,  6 óperur, 2 kvikmyndasýningar og 10 ráðstefnur eða fyrirlestrar. 
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Viðburðir ársins 
Samstarfsverkefni 2018 - 2019 voru 15 talsins og verkefnavalið fjölbreytt úrval af sviðsverkum, 

dansverkum og  verkum fyrir börn  

 

Verkefnin voru: 

Svartlyng í flutningi GRAL -  alls 19 sýningar og 1.633 áhorfenur 

Griðastaður eftir Matthías Tryggva Haraldsson - alls 11 sýningar og 1.196 áhorfendur 

Skýjaborg frá Bíbí og Blaka - alls 4 sýningar og 228 áhorfendur. 

Trouble in Tahiti á vegum Óperudaga í Reykajvík - alls 3 sýningar og 375 áhorfendur 

Rejúníon eftir Sóley Ómarsdóttur í flutningi Lakehouse - alls 9 sýningar og 686 áhorfendur 

Ævintýrið um Augastein eftir Felix Bergsson - alls 6 sýningar og 1.036 áhorfendur 

Jólasýning Svansins - alls 2 sýningar og 325 áhorfendur 

Jólaævintýri Þorra og Þuru - alls 2 sýningar og 172 áhorfendur 

Gísli Súrsson í flutningi Komedíuleikhússins - alls 4 sýningar og 36 áhorfendur 

Rauðhetta í flutningii Leikhópsins Lottu - alls 33 sýningar og 5.009 áhorfendur 

Það sem við gerum í einrúmi frá Smartíab - alls 9 sýningar og 734 áhorfendur 

Ég býð mig fram Sería 2 eftir Unni Elísabetu - alls 6 sýningar og 621 áhorfendur 

Istan eftir Pálma Frey Hauksson - alls 3 sýningar og 144 áhorfendur 

Í hennar sporum eftir Svanlaugu Jóhannsdóttur - alls 3 sýningar og 284 áhorfendur 

Iður efrir Gunnar Karel Másson - alls 4 sýningar og 197 áhorfendur 

 

Ahh eftir Ratatam var tekin upp frá fyrra ári og sýnd 4 sinnum með alls 272 áhorfendur 

 

Tjarnarbíó stóð aftur fyrir sviðslistahátíðinni Vorblót i apríl og voru alls 8 mismunandi sýningar í boði og 

komu alls 581 gestir á hátíðina. 

 

Gestasýningar og önnur verkefni: 

Tjarnarbíó tók á móti 3 erlendum sviðslistahópum með sýningarnar White Beauty - norrænt 

samstarfsverkeni,  Ukiumi Uloriaq frá Grænlandi og Stöv / Dust frá Danmörku í tengslum við Óperudaga í 

Reykjavík. 

Tjarnarbíó var líka einn af helstu sýningarstöðu á danshátíðinni Ice hot - Reykjavík og voru alls 7 verkefni 

sýnd í Tjarnarbíó nánast alltaf fyrir fullu húsi. 

Tjarnarbíó hýsti einnig 3 sýningar á Spectacular hátíðina í nóvember og voru alls 242 áhorfendur þar. 

 

Þá var uppistand og spuni einnig áberandi á leikárinu.  
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Viðtökur við sýningum, tilnefningar og verðlaun 
Samstarfssýningar Tjarnarbíós hafa vakið verðskuldaða athygli og jákvæða umfjöllun í 
fjölmiðlum og þá hafa sumir fjölmiðlar imprað á mikilvægi Tjarnarbíós í sviðslistaumhverfinu sbr. 
Þessi skrif: 
 
„Tjarnarbíó heldur áfram að standa fyrir sínu sem miðpunktur sjálfstæðu sviðslistasenunnar á landinu. 

….Þetta hús þarf Reykjavíkurborg að styðja miklu betur fjárhagslega enda hefur það margsannað sig að í 

leikhúsinu við Tjörnina er frjó jörð fyrir sviðslistaframtíðina.“ 

– Sigríður Jónsdóttir, Fréttablaðið, 12. janúar 2019 

 

„ Ég vil fullyrða það að það eru bara tvö lifandi leikhús í borginni og það eru Tjarnarbíó og 

Borgarleikhúsið “ 

- María Kristjánsdóttir, Víðsjá, 12. júní.  

 

„Á undanförnum árum hefur gamla Tjarnarbíó orðið æ fyrirferðarmeira í íslensku menningarlífi. …. 

aðsóknin hefur aldrei verið meiri. Sannkallaður vaxtarsproti íslenskrar leiklistar. Alltaf skrefinu á undan.“  

– Bryndís Schram, DV, 22. janúar 2018.  

 
Samstarfssýningar Tjarnarbíós hafa einnig verið áberandi í tengslum við svislistaverðlaun 
Grímunnar.  Samstarfssýningar Tjarnarbíós 2018 - 2019 fengu samtals 13 tilnefningar en hlutu 
á endanum tvenn Grímuverðlaun þ.e. 
 

Sólveig Guðmundsdóttir leikkona ársins í aðalhlutverki í Rejúníon 

Matthías Tryggvi Haraldsson sproti ársins fyrir Griðastað 

 

En sýningin The Lover sem var sýnd í Tjarnarbíói í samstarfi við Listahátíð í Reykjavík hlaut 6 tilnefningar 

og tvenn verðlaun. 

Starfsmannamál 
Alls voru  5 starfsmenn á launaskrá hjá félaginu á leikárinu  2018 - 2019 

Friðrik Friðriksson, framkvæmdastjóri í 75% starfshlutfalli 

Sunna Ástþórsdóttir, markaðsstjóri í 75% starfshlutfalli 

Hafliði Emil Barðason, tæknistjóri í 60% starfshlutfalli 

Bryndís Ósk Ingvarsdóttir, sviðsstjóri í 50% starfshlutfalli 

Marta Kolbuzewska, vaktstjóri á kaffihúsi í fullu starfi. 

Starfsfólk í vaktavinnu á bar og miðasölu er á hverjum tíma um  15 - 20 manns. 

  

Síða 3 af 5 



Skýrsla stjórnar Menningarfélagsins Tjarnarbíó 2019  

Í haust urðu talsverðar breytingar á starfsliði Tjarnarbíós.  Hafliði Emil Barðason sagði upp starfi sínu í 

haust eftir 2 ½  árs starf.  Ástæða uppsagnar voru breyttar heimilisaðstæður og álag í starfi.  Það er mikil 

krafa um viðveru utan hefðbundins dagvinnutíma á kvöldin og um helgar.  

Sunna Ástþórsdóttir markaðsstjóri lét svo að störfum 1. september eftir eitt ár í starfi.  Tjarnarbíó þakkar 

þeim báðum fyrir gott starf. 

  

Búið er að ráða í bæði störfin og gekk það hratt og vel fyrir sig. Sindri Þór Sigríðarson var ráðinn í starf 

markaðsstjóra og hóf störf 1. september. Starfi tæknistjóra er nú skipt milli þeirra Arons Martins 

Ásgerðarsonar og Stefáns Ingvars Vigfússonar en báðir hafa starfað mikið í húsinu að allskyns viðburðum 

í gegnum tíðina. 

 

Í haust ákvað framkvæmdastjóri að hætta verktöku miðasölu- og kaffihússstarfsmanna og greiða 

launþegalaun skv. lágmarkskjörum í kjarasamningum Eflingar. Nú stimpla starfsmenn sig inn í 

stimpilklukku félagsins. 

Kaffihúsareksturinn 
Menningarfélag Tjarnarbíó tók við rekstri kaffihússins 1. mars á síðasta ári.  Vörusala var rétt rúmar 15 

milljónir en vörukaup voru tæpar 7 milljónir.  Það er nokkuð ljóst að það er töluverður ávinningur af 

kaffihúsarekstrinum sérstaklega í tengslum við viðburði. Dagrekstur hefur ekki skilað hagnaði en nú 

stendur til að breyta vörúrvali bæði á matvöru og drykkjum og leggja meiri vinnu í markaðssetningu 

kaffihússins. 

 

Tækjabúnaður og viðhald 
Eftir að Hrólfur Jónsson skrifstofustjóri framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar lét af störfum hafa 

núverandi stjórnendur sviðsins ekki sýnt vilja til að endurnýja tækjabúnað hússins.  Eftir 

framúrkeyrslumál borgarinnar í ýmsum málum sem rötuðu í fjölmiðla virðast aðhaldsaðgerðir hafa 

bitnað á stuðningi við tækjakost hússins. Nú er veruleg þörf á því að endurnýja skjávarpa sem úreldist 

hratt í allri LED væðingunni enda orðinn nær 10 ára gamall. Virði tækjabúnaðar úreldist töluvert á hverju 

ári og það er brýnt að sú fjárfesting sem lagt var af stað í upphafi haldi virði sínu og því er brýnt að 

Reykjavíkurborg tryggi Tjarnarbíói árlega fjármagn til endurnýjunar á tækjabúnaði að fyrirmynd 

Borgarleikhúss sem fær verulegan stuðning á hverju ári. 

  

Allt viðhald Reykjavíkurborgar á húsinu hefur verið til fyrirmyndar og starfsmenn Reykjavíkurborgar 

fljótir að bregðast við viðhaldstilkynningum. Takmarkað geymslurými fyrir leikmyndir er og hefur verið 

áskorun í okkar starfi. Þau fáu rými innandyra eru iðulega fullnýtt og höfum við brugðið á það ráð að 

geyma leikmyndir við bakvegg á sviði. Það er ekki hentug lausn og takmarkar notkun listamanna á 

sviðinu. Við höfum nú í mörg ár bent á þörfina fyrir betri geymsluaðstöðu og óskað eftir byggingu á 

geymslurými í portinu í stað tjaldsins sem hefur staðið þar undanfarin 5 ár. Með upphituðu geymslurými 

í porti væri þannig hægt að geyma hluta leikmyndar og aðra muni. 

Síða 4 af 5 



Skýrsla stjórnar Menningarfélagsins Tjarnarbíó 2019  

Stuðningur Reykjavíkurborgar 
Um áramótin lýkur 3 ára samstarfssamningi Tjarnarbíós og Reykjavíkurborgar vegna áranna 2017 - 2019. 

Framlög Borgarinnar á því tímabili voru 14 milljónir árið 2017, 14,5 milljónir árið 2018 og 15 milljónir árið 

2019 auk niðurfellingar á leigu upp á tæpar 60 milljónir á ári hverju. Á fundum með stjórnendum 

menningarmála Reykjavíkurborgar hefur verið skýr ánægja með samstarfið og árangur þess og verður 

leitað leiða til að tryggja hækkað framlag til áranna 2020 - 2022. Nýr samstarfssamingur verður 

undirritaður fyrir árslok með sömu áherslum og áður á starfsemi sjálfstæðra sviðslistahópa. 

Framtíðin 
Það er mikil gæfa fyrir sjálfstætt sviðslistafólk að hafa Tjarnarbíó til ráðstöfunar. Með leikhúsinu  er 

greininni skapað ómetanlegt öryggi fyrir sína starfsemi og möguleikar til að skipuleggja leikhússtarfið í 

samræmi við þarfir sjálfstæða sviðslistageirans. Á undanförnum árum hefur ímynd hússins styrkts mikið, 

sem aftur styrkir ímynd og sýnileika sjálfstæðs sviðslistafólk. Þó ber nokkuð á því að sviðslistahópar telji 

hag sínum betur borgið með því að fara í samstarf við Borgarleikhúsið eða Þjóðleikhúsið og sýna innan 

þeirra veggja. Því er ljóst að Tjarnarbíó þarf að gera sig enn betur gildandi, bæði í huga sviðslistafólks og í 

samfélaginu.  

 

Á vefsíðu Tjarnarbíós má lesa hver hlutverk, gildi og stefna Tjarnarbíós eru. Sú vinna sem liggur að baki 

þeim skilgreiningum sem þar eru settar fram átti sér stað fyrir nokkrum árum og nú er orðið tímabært að 

taka þær  til endurskoðunar; staðfesta það sem enn á við og breyta því sem betur má fara. Jafnframt má 

setja ný markmið fyrir starfsemi hússins og vinna aðgerðaáætlun til næstu ára. 

 

Að lokum vil ég þakka frábæru starfsfólki Tjarnarbíós fyrir þeirra störf, því þau eru sál hússins og skapa 

þann góða starfsanda sem hér ríkir.  
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