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Skýrsla stjórnar SL 2020 
 
Bandalag sjálfstæðra leikhúsa (SL) eru hagsmunasamtök allra sjálfstætt starfandi 
sviðslistamanna- og hópa og hafa starfað óslitið frá stofnuð árið 1985. Félagið er rekið fyrir styrk 
frá Menningarmálaráðuneytinu sem nú hljóðar uppá 6 milljónir króna árlega, auk félagsgjalda. 
SL rekur Tjarnarbíó í gegnum dótturfélag sitt MTB, er aðili að Sviðslistasambandi Íslands (SSÍ), 
ICE HOT Reykjavik, IETM og European Association of Independent Performing Arts (EAIPA). 
Árið 2019 greiddu alls 40 hópar og/eða einstaklingar félagsgjöld til SL en óvirkir félagar innan 
SL eru þó nokkru fleiri. Frá árinu 2004 hafa samtökin haft framkvæmdastjóra á launum og hefur 
Friðrik Friðriksson hefur gegnt því embætti frá því í mars 2015. Hann er ráðinn í 30% starf til að 
sinna helstu verkefnum félagsins og daglegum rekstri í samræmi við stefnu og fyrirmæli stjórnar, 
hafa umsjón með skrifstofu SL og sinna samskiptum við félagsmenn, opinbera stjórnsýslu og 
erlenda aðila í samvinnu við formann auk þess sem hann sér um samantekt á gögnum um 
sýningar og áhorfendafjölda sjálfstæðra sviðslistahópa fyrir Hagstofu Íslands. Félagið heldur úti 
síðunni leikhopar.is ásamt umræðuvettvangi á Facebook þar sem birtast fréttir af starfseminni 
sem og upplýsingar um félagið og sviðslistahópana.  

Almenn starfsemi 
Stjórn fundar að jafnaði einu sinni í mánuði yfir veturinn, auk þess sem mikil samskipti fara fram 
á netinu og í formi tölvupósta. Á liðnu starfsári voru haldnir 9 stjórnarfundir, auk þess sem stjórn 
fundaði á Zoom og átti samskipti rafrænt. Formaður SL situr auk þess í stjórn MTB með 
tillögurétt án atkvæðis og sitja núverandi formaður og gjaldkeri SL í stjórn SSÍ (formaður) og 
fulltrúaráði (gjaldkeri). En formaður SL sat 13 fundi á vegum SSÍ á árinu, þmt. 3 fulltrúaráðsfundi 
og aðalfund, auk rafrænna samskipta. 

Félagsfundir 
Félagsfundir eru haldnir þegar þurfa þykir og auglýstir sértaklega. Þann 7. Apríl sl. var t.a.m. 
haldinn góður netfundur um stöðu sjálfstæðra sviðslista vegna COVID. 

Morgunspjallið 
Morgunspjallið var tilraun til að halda reglulega morgunverðarfundi þar sem SL bauð 
félagsmönnum í léttan morgunverð og spjall. Þeim var haldið úti frá vori 2018, vikulega fyrst um 
sinn en svo hálfsmánaðarlega. Tilgangur Morgunspjallsins var að efla félagsanda, hvetja til 
samskipta og örva tengslamyndun félaga SL. 5 fundir voru haldnir frá október 2019 fram til 
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febrúar 2020 en vegna dræmrar þátttöku eftir áramót var morgunspjallið lagt niður um tíma. Það 
verður skoðað hvort ástæða er til að endurvekja slíka spjallfundi í einhverri mynd næsta haust. 

Alþjóðlegt samstarf 

EAIPA 
SL gerðist meðlimur samtaka sjálftæðra leikhúsa í Evrópu (EAIPA) í nóvember. EAIPA starfa að 
sameiginlegum hagsmunum sjálfstætt starfandi sviðslistafólks í Evrópu og miða að því að 
styrkja og styðja aðila sína í lobbíisma heima fyrir með upplýsingagjöf. Friðrik sótti aðalfund 
samtakanna í janúar og tók að sér stöðu ritara EAIPA.  Samtökin eru ung en í örum vexti og 
sækja um stuðning til EES.  EAIPA hefur auk þess sótt um Erasmus+ styrk fyrir verkefninu 
“Train the trainers” sem miðar að því að auka sjálfbærni og hæfni sjálfstætt starfandi 
sviðslistafólks.  Mikil samskipti og upplýsingagjöf hefur verið í stjórn samtakanna vegna COVID.  

IETM 
SL er meðlimur í samtökum IETM (International network for contemporary performing arts). 
Samtökin halda vor- og haustþing ár hvert þar sem boðið er upp á námskeið, fyrirlestra og 
umræður tengdar sjálfstæðum sviðslistum. Fundirnir eru kjörinn vettvangur til að víkka út 
sjóndeildarhringinn og skapa tengsl við sambærileg félagasamtök og stofnanir.  Innan IETM 
starfa um 500 félög og/eða einstaklingar.  Því miður reyndist ekki hagkvæmt að sækja 
haustþing IETM í haust í Rijeka í Króatíu.  Í vor ætluðu formaður og framkvæmdastjóri að sækja 
vorþingið í Tromsö en vegna COVID var fundurinn felldur niður.  Haustþingi 2020 sem átti að 
halda í Belgrað hefur sömuleiðis verið fellt niður en verður þess í stað á netinu.  

Helstu verkefni starfsársins 2019 - 2020 

Styrkir til atvinnuleikhópa og listamannalaun 
Mikilvægur hluti af starfi framkvæmdarstjóra SL er að veita stuðning við umsækjendur um styrki 
til leiklistarráðs og listamannalauna. Friðrik veitti ráðgjöf eins og áður í gegnum tölvupóst og 
síma en einnig með beinni viðveru á kaffihúsi Tjarnarbíós síðustu vikurnar fyrir umsóknarskil. 
 
Í janúar 2020 var tilkynnt um úthlutun úr sjóðum og hlutu 20 verkefni styrki og listamannalaun. 
Alls bárust 105 umsóknir frá 97 atvinnuleikhópum þar sem sótt var um ríflega 625 milljónir, en til 
úthlutunar voru einungis 94 milljónir. Styrkir til atvinnuleikhópa lækkuðu um 5 milljónir í ársbyrjun 
2020 og voru áður 99 milljónir. Ástæða lækkunar var sú að láðst hafði að draga frá 
umsýslukostnað leiklistarráðs árið 2019 sem var dreginn af nær tvöfalt í upphafi árs. Hvort þetta 
stenst lög er óvíst, en lögum samkvæmt skal kostnaður af rekstri ráðsins greiddur í ríkissjóði. 
 
Sjálfstætt starfandi sviðslistahópar fá einungis tæp 8% af öllu opinberu framlagi ríkis og 
sveitarfélaga til sviðslista þrátt fyrir að sjálfstæðar sviðslistir setji á svið nær helming allra 
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sviðsverka á landinu.  Kjör sjálfstætt starfandi sviðslistafólks eru langt undir kjörum 
sambærilegra listamanna í stofnanaleikhúsunum. Þetta þarf að leiðrétta. Vandinn er að hluta til 
vegna þess hversu lág listamannalaun eru, en þau eru greidd sem verktakagreiðslur auk þess 
sem þau eru skilgreind sem ⅔  hlutar af fullu starfi. 

COVID-19 
Eitt viðamesta verkefni alls sviðslistafólks síðastliðinn vetur var heimsfaraldur COVID-19 og því 
miður eigum við enn eftir að bíta úr nálinni með það. Formaður og framkvæmdastjóri sátu 
nokkra netfundi með samráðshópi ráðherra menningarmála í skapandi greinum. Þá fundaði 
stjórn líka rafrænt á meðan faraldurinn stóð sem hæst. SL vann í samráði við SSÍ könnun á 
afleiðingum faraldursins á sjálfstæðu senuna. Úr þeirri könnun mátti lesa skýrt það sem var 
tilfinning fólks, að skellurinn væri gífurlegur. Sviðlistafólk ásamt tónlistarmönnum og aðilum í 
ferðaþjónustu voru þau fyrstu til að fá skellinn og þessir hópar verða hugsanlega líka þeir 
síðustu til að rísa upp úr öskunni. Það sem hefur verið gott að finna er ákveðin samþjöppun 
listafólks. Kerfislægir gallar sem snúa að einyrkjum í skapandi greinum þegar kemur að t.a.m. 
atvinnuleysisbótum hafa verið afhjúpaðir embættismönnum skýrar en áður og með 
áframhaldandi samstöðu listafólks getum við vonandi þrýst á löngu tímabærar kerfisbreytingar, 
ef ekki annað. 

Aukaúthlutun leiklistarráðs og listamannalauna 
Viðbrög ríkisstjórnar við COVID19 voru m.a. að veita 500 milljónum til menningarstarfs  og 
skapandi greina. Þann 21. Apríl var opnað fyrir umsóknir til leiklistarráðs og framlög til starfsemi 
atvinnuleikhópa alls 99 milljónir. Forseti SSÍ fór þess á leit við SL að við skrifuðum minnisblað til 
leiklistarráðs vegna aukaúthlutunar viðlagafjármuna.  Í minnisblaðinu lagði SL lagði áherslu á að 
sértaklega væri sjónum beint að rannsóknar- og undirbúningsvinnu, handritsskrif og þróun 
verkefna. Formaður leiklistarráðs var lítt hrifinn af þessari sendingu og bauð ekki upp á það 
samtal sem forseti SSÍ og formaður SL vonuðust eftir. Þann 26. Maí var tilkynnt um úthlutun og 
var að veitt 95 milljónum kr. til alls 30 verkefna sem skiptust þannig: níu leikverk, fjögur 
sviðsverk fyrir börn, þrjú söngverk, fimm dansverk, tvær sirkussýningar, tvær hátíðir og fimm 
rannsóknar- & námskeiðsverkefni.   
  
Þá kom einnig til 40% aukning á fjölda listamannalauna. Mikillar óánægju gætti meðal sviðslista- 
og tónlistarfólks um ráðstöfun aukaúthlutunar listamannalauna en sú leið var farin að halda þeim 
hlutuföllum sem þegar voru milli listgreina. Það þótti sýnt og sannað að þessi hópur listamanna 
varð fyrir hvað mestum skakkaföllum á tímabilinu en ekki var tekið tillit til þessa þrátt fyrir fögur 
fyrirheit.  Sviðslistafólk fékk samtals 71 mánuð úthlutaðan á móti 208 mánuðum til rithöfunda. 
Einhver huggun er kannski fólgin í því að starfslaun voru að hugsanlega veitt til þróunarvinnu í 
meiri mæli en við hefðbundna úthlutun t.a.m. má þar sjá nöfn 13 höfunda sem hafa skrifað fyrir 
leikhúsið. 
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Ný sviðslistalög 
Ný sviðslistalög voru loksins samþykkt á Alþingi 17. Desember, en þann 19. Nóvember gengu 
formaður og framkvæmdastjóri SL á fund allsherjar- og menntamálanefndar í annað sinn vegna 
laganna. Formaður skilaði skriflegum athugasemdum um frumvarpið og er hægt að lesa 
umsagnir okkar á vef Alþingis. Það var ánægjulegt við þennan fund að nefndarmenn virtust 
undirbúnir og hlustað var á sjónarmið okkar sem mörg hver skiluðu sér í breytingum á texta 
frumvarpsins. Þessi lög bíða staðfestingar á þinginu en vinna við framkvæmd þeirra er þegar 
hafin, s.s. með skipan í nýtt sviðslistaráð o.fl. 

Gríman 
Ákveðið var að halda Grímuverðlaunin nú í vor venju samkvæmt, þrátt fyrir COVID. Er það ekki 
síst fyrir tilstilli stjórnar SL sem talaði fyrir því þegar til umræðu var innan SSÍ að fresta eða 
jafnvel fella niður með öllu verðlaunin í ár. Sjálfstætt sviðslistafólk var enda áberandi á 
sviðslistaverðlaunum Grímunnar í ár en sjálfstæða senan hampaði 33 tilnefningum. Til 
samanburðar má geta þess að Þjóðleikhúsið hlaut 25 tilnefningar fyrir eigin framleiðslu að 
viðbættum 16 fyrir samstarfsverkefni og Borgarleikhúsið 12 auk 2 fyrir samstarfsverkefni, en eðli 
málsins samkvæmt voru nær allar sjálfstæðar sýningar samstarfsverkefni við stofnanir eða 
sýningarstaði. Af 6 verðlaunum sem runnu í skaut sjálfstæðs sviðslistafólks vakti sérstaka 
athygli að Reykjavík Dance Festival hlaut verðlaun sem Sproti ársins. 
 
Ný Grímunefnd hefur verið skipuð enda Grímuárið frá 20. Maí ár hvert og mun næsta Gríma 
vera með sama móti og síðustu ár, þ.e. fámenn valnefnd sem er opinber og á í samræðum um 
verkefni leikársins. Þá er að störfum vinnuhópur á vegum SSÍ sem hefur það markmið að 
endurskoða reglur um Grímuna auk þess sem í burðarliðnum eru umræður um 
verðlaunahátíðina sjálfa, en ráðgert er í haust kalla saman fólk í nafni SSÍ til að ræða hvort 
ástæða sé til að endurskoða verðlaunahátíðina, verðlaunaflokka og umgjörð 
sjónvarpsviðburðarins. 

Tjarnarbíó 
Tjarnarbíó, heimili sjálfstæðra sviðslista, er helsti vettvangur sýninga sjálfstæðs sviðslistafólks. 
Starfsemi þess fellur undir SL á þann hátt að stjórn Menningarfélags Tjarnarbíós heyrir undir 
stjórn SL, en starfar sjálfstætt. Formaður SL situr eins og áður sagði í stjórn MTB sem 
áheyrnarfulltrúi auk þess sem Friðrik Friðriksson er framkvæmdastjóri bæði SL og Tjarnarbíós. 
Starfsemi Tjarnarbíós hefur haldið áfram að vaxa og bárust 20 umsóknir um samstarf á líðandi 
leikári en stjórn MTB valdi 11 verkefni til samstarfs.  Samningur MTB við Reykjavíkurborg til 
næstu þriggja ára var endurnýjaður í janúar 2020.  Framlög hækkuðu úr 15 milljónum í 20 
milljónir árið 2020, 21 milljón árið 2021 og 22 milljónir árið 2022. 
 
Eins og allir vita skall á skall á samkomubann vegna COVID-19 þann 16. Mars og var 
Tjarnarbíói gert að loka dyrum sínum og hélst lokað áhorfendum fram til 25. maí. Þrátt fyrir 
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þessa tveggja mánaða lokun var samdráttur í fjölda útgefinna miða á leikárinu einungis um 
8,5% miðað við fyrra leikár og miðasöluvelta rúmar 43,5 milljónir samanborið við 44,1 milljón 
leikárið 2018-19. Þessar tölur eru afar glæsilegar og sýna áframhaldandi vöxt hússins. 

Framtíðarverkefni 
Eitt stærsta verkefni SL er og verður áframhaldandi barátta fyrir hækkun á styrkjum til 
atvinnuleikhópa og, ásamt BÍL, að vinna í því að listamannalaun taki mið af eðlilegri launaþróun. 
Ráðherra menningarmála hefur ákveðinn vilja til að taka upp og endurskoða starfslaun 
listamanna og það er brýnt að við sem vinnum við sjálfstæðar sviðslistir sendum skýr skilaboð 
um það hvernig við viljum að þessum málum sé háttað í okkar þágu. Þetta er umræða sem 
verður tekin fyrir í stefnumótun SL næsta haust, en meira um hana síðar.  

Ferðasjóður innanlands & Talía 
Á síðsta aðalfundi voru kynntar hugmyndir um að koma á fót ferðaneti fyrir sjálfstæðar sviðslistir 
innanlands. Starfshópur var skipaður í vetur til að vinna hugmyndavinnu og SL sótti um stuðning 
við aukaúthlutun leiklistarráðs fyrir þróun á slíku ferðaneti og hlaut verkefnið 2 milljónir.  Sindri 
Þór Sigríðarson ásamt Orra Hugin, formanni SL, eru í forsvari fyrir verkefninu en starfshóp skipa 
auk þeirra þau Elfar Logi Hannesson, Eyrún Ævarsdóttir og Friðþjófur Þorsteinsson.  Vinna við 
þetta er á frumstigum en þungi vinnunnar fer fram á haustmánuðum. 
 
Talía loftbrú var endurreist þar síðasta vetur fyrir tilstilli SSÍ og Reykjavíkurborgar. Enn hefur 
ekki tekist að fá þriðja aðila til að setja fjármagn í sjóðinn, en hann var settur á stofn með 
aðkomu Glitnis og Icelandair á sínum tíma. Það verður að teljast ólíklegt á þessu ráðist bót á 
meðan heimsfaraldur COVID geysar en verkefnið er gríðarlega mikilvægt fyrir sjálfstæða 
sviðslistamenn. Hvort sem því verður framhaldið í núverandi mynd eða komið fyrir í öðru formi 
undir miðstöð í sviðslistum þegar hún hefur verið stofnuð þá má þessi stökkpallur ekki hverfa. 

Miðstöð sviðslista 
Það grillir í stofnun miðstöðvar sviðslista. Áður hefur verið talað um þetta sem Kynningarmiðstöð 
Íslenskra Sviðslista en hvaða heiti sem miðstöðin skal bera þá verður hún stofnuð á árinu. Með 
nýjum sviðslistalögum var loks skapaður grundvöllur fyrir stofnun slíkrar miðstöðvar með 
fjárstuðningi frá ríkinu.  Vinnuhópur skipaður fulltrúum SL, SSÍ, Fagfélögum og SAVÍST hefur 
skilað inn tillögum að hlutverki, fjárhagsáætlun og samþykktum til ráðuneytisins.  Friðrik 
Friðriksson framkvæmdastjóri SL hefur setið í vinnuhópnum fyrir hönd SL.  Vinnuhópurinn hélt 
opinn fund með sjálfstæðu senunni 21. Febrúar í Tjarnarbíó en átti auk þess fjölda funda með 
fulltrúum stofnana og helstu hagsmunaaðila.  

Danshús 
Barátta fyrir bættum aðstæðum danshópa hefur verið háð lengi. Það er gleðilegt að finna hve 
nýju húsnæði Dansverkstæðisins hefur verið vel tekið af sviðslistafólki. Tjarnarbíó hefur staðið 
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sig vel í þjónustu við danslistina  en þörfin fyrir sérstakt Danshús er þó enn jafn rík og áður. 
Sýning Marmarabarna í Þjóðleikhúsinu hlaut mikla athygli og aukinn hróður RDF verða vonandi 
lyftistöng í þá átt. 

Heimasíða 
Á síðasta aðalfundi var boðað að vinna við nýja heimsíðu væri að fara í gang. Stjórn ákvað í 
haust að fresta þeirri vinnu þar til að vinna við stefnumótun væri vel á veg komin. Undirbúningur 
vegna stefnumótunar var kominn áleiðis og til stóð að fara af fullum þunga í stefnumótun á 
vormánuðum, en heimsfaraldur setti strik í reikinginn þar eins og annars staðar.  Á liðnu hausti 
var þó bætt við enskri þýðingu á síðunni. 

Stefnumótun SL 
Formleg vinna við stefnumótun með aðkomu félagsmanna hefst í september og ráðgert er að 
henni ljúki í nóvember. Ráðgjafi við þá vinnu verður Þröstur Olaf Sigurjónsson. Stór 
stefnumótunarfundur verður haldinn í Tjarnarbíói laugardaginn 12. september og í kjölfar hans 
send út könnun til félagsmanna og unnið í smærri hópum að enstökum málum. Kosið verður til 
Alþingis á næsta ári og vilji formanns er að stefnumótunarvinnu verði lokið tímanlega fyrir 
kosningar, hvort sem þær verða að vori eða hausti. 
 
Á síðasta aðalfundi var farið yfir tillögur til endurbóta á lögum félagsins sem til stóð að afgreiða á 
framhaldsaðalfundi. Vonir stóðu til að hægt væri að boða slíkan fund samhliða stefnumótun í 
vetur. Það hefur eins og áður var komið inn á frestaðist stefnumótun og það er bera að bíða 
með endurskoðun laga þar til sú vinna er afstaðin. 
 
Það hefur gengið á ýmsu á nýliðnum vetri og þeim verkefnum sem þurft hafa mesta athygli 
stjórnar eru hvergi nærri frá ennþá. Þó er ástæða til að fagna mikilli grósku meðal sjálfstæðra 
sviðslistahópa á leikárinu sem hafa aukið hróður sviðslista í landinu og munu gera það áfram. 
Við eigum eftir að sjá hvort og hvernig sviðlistaumhverfið breytist á Íslandi eftir heimsfaraldur og 
eins í hvaða mæli áhrif faraldursins ganga til baka þegar kemur að erlendu samstarfi. Það sem 
er deginum ljósara er að sviðslistafólkið okkar heldur áfram að skapa og það er jú það sem 
þetta snýst allt saman um. 
 
Orri Huginn Ágústsson, 
formaður bandalags sjálfstæðra leikhúsa-SL 
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