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Greinargerð þjóðleikhússtjóra
Fjölbreytni og gott framboð sýninga einkenndi starfsemina á árinu, en í boði voru
samtals þrjátíu ólík verk á sviðum Þjóðleikhússins. Leikið var á Stóra sviðinu, í
Kassanum og Kúlunni, auk þess sem Leikhúsloftið var gert að brúðuleikhúsi og fékk þar
með nýtt nafn, Brúðuloftið. Leikhúskjallarinn var einnig nýttur sem vettvangur
uppistands og smærri viðburða.
Af heildarframboði var yfir helmingur sýninga ársins innlend verk og er það í samræmi
við yfirlýst markmið í árangursstjórnunarsamningi Þjóðleikhússins við
Menntamálaráðuneytið. Um helmingur var eigin sýningar Þjóðleikhússins, annað voru
samstarfsverkefni Þjóðleikhússins og sjálfstæðra leikhópa og gestasýningar.
Nokkur listræn áhætta var tekin, bæði með tilliti til verkefnavals og vals á listrænum
stjórnendum. Þannig komu nokkrir nýliðar að starfinu á árinu, meðal þeirra tvær ungar
konur sem þreyttu frumraun sem leikskáld, þær Kristín Eiríksdóttir og Kari Ósk Ege, auk
þess sem fyrsta leikrit Mikaels Torfasonar í fullri lengd var á verkefnaskránni.
Tvær ungar konur leikstýrðu einnig sinni fyrstu sýningu í Þjóðleikhúsinu, þær Charlotte
Bøving og Una Þorleifsdóttir, auk þess sem Þorleifur Örn Arnarsson, sem verið hefur
mikilvirkur sem leikstjóri í hinum þýskumælandi leikhúsheimi á umliðnum árum,
leikstýrði sinni fyrstu sýningu fyrir Þjóðleikhúsið.
Allar þessar sýningar tókust með miklum ágætum en þar sætti sviðsetning Þorleifs á
Englum alheimsins mestum tíðindum. Englar alheimsins voru frumsýndir í aprílmánuði
og í lok desember var enn ekkert lát á aðsókn eftir ríflega 60 sýningar. Það er sérstakt
þegar dramatísk verk ná slíkri hylli, en nálgun Þorleifs og hans samverkamanna að
þessu ástsæla skáldverki Einars Más Guðmundssonar þótti bæði nýstárleg og vel
heppnuð og fékk afbragðs umfjöllun. “Leikhús á öðru plani“ var meðal umsagna sem
sýningin fékk.
Sviðsetning Benedicts Andrews á Macbeth í lok ársins 2012 telst einnig til viðburða á
síðasta leikári en Macbeth og Englar alheimsins hlutu flestar tilnefningar til Grímunnar Íslensku leiklistarverðlaunanna og flest verðlaun á Grímuhátíðinni í júní. Þar voru
Englar alheimsins meðal annars valdir leikrit ársins og Macbeth sýning ársins.
Barnastarf í leikhúsinu var öflugt sem aldrei fyrr, en á árinu var opnað sérstakt
brúðuleikhús á leikhúsloftinu, Brúðuloftið í samstarfi við Bernd Ogrodnik
brúðugerðarmeistara. Brúðuleikhússýningar verða nú reglulegir viðburðir í
Þjóðleikhúsinu, auk stærri barnasýninga á Stóra sviðinu og smærri sýninga fyrir yngstu
leikhúsgestina í Kúlunni. Á yfirstandandi leikári eru samtals tíu mismunandi
barnasýningar sýndar í Þjóðleikhúsinu, eða þriðjungur þess sem boðið er uppá á
verkefnaskrá leikhússins. Starfið í Kúlunni fékk á árinu viðurkenningu IBBY á Íslandi
fyrir öflugt starf og markvisst leikhúsuppeldi.
Danslist og dansleikhús eiga nú í auknum mæli athvarf í Þjóðleikhúsinu, en rík áhersla
hefur verð lögð á nýsköpun á því sviði í samstarfi við sjálfstæða sviðslistahópa.
Þjóðleikhúsið bauð Kassann á sumarleyfistíma undir vinnustofu í dansi og hýsti viðburði
á Reykjavík Dance Festival (RDF) bæði í Kassanum og Kúlunni í lok ágúst.
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Þjóðleikhúsið heimsótti Leikfélag Akureyrar með sýningar á árinu auk þess að standa að
öflugu starfi í þágu ungmenna á landsbyggðinni, með samstarfsverkefninu Þjóðleik.
Þjóðleikur hefur aldrei verið stærri en á þessu ári, en fjórir landshlutar tóku þátt og
stórar lokahátíðir voru haldnar í hverjum landshluta. Þjóðleikur fékk
menningarverðlaun Sambands sveitarfélaga á Austurlandi fyrir árið 2013.
Aðsókn í Þjóðleikhúsið var með allra besta móti, en á þessu ári voru sýningargestir í
Þjóðleikhúsinu um hundrað og ellefu þúsund, sem er enn aukning fá fyrra ári, sem var
metár. Það má því til sanns vegar færa að Þjóðleikhúsið eigi erindi við fólkið í landinu.
Rekstrarleg markmiðssetning tók mið af þeirri menningarskyldu að standa fyrir öflugu
listrænu starfi samfara því að starfa innan fjárheimilda og leitast við að halda góðu
jafnvægi í rekstri stofnunarinnar. Fjárveiting til leikhússins hélst í horfinu milli ára, sem
var ánægjuefni eftir endurtekna skerðingu umliðinna ára, en leikhúsið er í dag rekið
fyrir um þriðjungi minna opinbert fjármagn að raunvirði en fyrir 2008.
Leikhúsreksturinn er þar með að mati stjórnenda hússins verulega undirfjármagnaður
og því stöðug og viðvarandi áskorun að nýta opinbera fjármuni og mannafla
stofnunarinnar sem allra best, samfara því að leita allra leiða til að auka aðsókn og
sjálfsaflatekjur. Við þessar aðstæður var það sérstakt ánægjuefni að reksturinn skilaði
hagnaði á árinu sem gekk upp á móti lítilsháttar halla síðasta árs, sem kom til vegna þess
að ófyrirséðri greiðsluskyldu stofnunarinnar vegna kjarasamninga umfram viðmið, var
ekki mætt eins og væntingar stóðu til.
Á árinu voru nokkrar framkvæmdir í húsinu. Þar munaði mestu um skemmu sem reist
var á palli við leikhúsið til austurs. Skemman kemur sem viðbót við hliðarsviðið og bætir
til muna geymsluaðstöðu við aðalsviðið. Framkvæmdir hófust í ágúst og var fyrsta
áfanga lokið í desember og skemman þar með tekin í notkun, þótt enn eigi eftir að ljúka
nokkrum verkþáttum.
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Markmið ársins 2013
Listræn markmið
 Að standa að öflugu listrænu starfi með því að bjóða upp á fjölbreytt úrval
áhugaverðra leiksýninga fyrir leikhúsunnendur á öllum aldri.
 Leggja áherslu á innlenda leikritun með flutningi á nýjum og eldri innlendum
verkum.
 Stuðla að framþróun og endurnýjun í listgreininni með því að veðja á ungt og efnilegt
leikhúslistafólk og gefa því færi á að sanna sig.
 Stuðla að jafnrétti og jafnri skiptingu tækifæra milli kynja með því að leitast við að
örva konur til skapandi starfa innan leikhússins og fela þeim aukna ábyrgð.
 Leita leiða til að viðhalda öflugu starfi í þágu barna og efla leikhúsuppeldi.
 Halda áfram menningarsamstarfi í þágu ungs fólks á landsbyggðinni.
 Efna til samstarfs við sjálfstæða sviðslistahópa og áhugaverð verkefni í sviðslistum
og veita þeim aðstoð og aðstöðu innan leikhússins eftir því sem við verður komið og
um semst milli aðila.
 Efla tengsl við erlent leikhúsfólk og sérfræðinga, leikhús og hátíðir með gagnkvæman
ávinning í huga.
 Vinna með áhugaleikfélögum á landsbyggðinni að vali á athyglisverðustu
áhugasýningunni.
 Sýna að minnsta kosti eitt verk á árinu utan höfuðborgarsvæðisins.
 Efna til samstarfs við Listahátíð um að bjóða áhugaverðum gestasýningum að sýna í
leikhúsinu.
Rekstrarleg markmið:
 Gæta hagsmuna Þjóðleikhússins og fylgja eftir áherslum og rekstrarlegum þörfum
gagnvart yfirvöldum menningarmála.
 Starfa innan fjárheimilda og standa vörð um fjármuni Þjóðleikhússins og eigur.
 Leitast við að auka aðsókn að leikhúsinu með markvissri markaðsvinnu.
 Stuðla að góðu jafnvægi í rekstri leikhússins með hagkvæmni í ákvarðanatöku og
virkri eftirfylgni.
 Eiga í góðum og skilvirkum samskiptum við starfsmannaskrifstofu
Fjármálaráðuneytisins og fag- og stéttarfélög starfsmanna vegna kjarasamninga og
annarra álitamála.
 Leitast við að stuðla að góðum starfsanda og virku jafnrétti með tiltækum ráðum.
 Eiga í virkum samskiptum við Fasteignir ríkissjóðs og fylgja eftir þeim þörfum sem
snúa að viðhaldi, endurnýjun og bættri aðstöðu.
Þjóðleikhúsráð 2013

Ingimundur Sigfússon, formaður,
Helga Vala Helgadóttir, varaformaður
Lísa Kristjánsdóttir, skipuð án tilnefningar.
Randver Þorláksson, tilnefndur af FÍL,
Rúnar Guðbrandsson, tilnefndur af FLÍ,
Hallur Helgason, áheyrnarfulltrúi starfsmanna.
Til vara: Illugi Gunnarsson, Felix Bergsson,
Andri Snær Magnason, Edda Arnljótsdóttir og Eva
Rún Snorradóttir.
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Greinargerð framkvæmdastjóra
Í fjárlögum ársins 2013 fékk Þjóðleikhúsið óbreytt rekstrarframlag milli ára að teknu
tilliti til verbólgu og launahækkunum og lauk þar með samfelldu niðurskurðartímabili
frá árinu 2005, en á þeim tíma hefur verið skorið niður gagnvart leikhúsinu um þriðjung
á föstu verðlagi.
Á sama tíma fengust fjármunir til að hefja endurnýjun ljósdeyfa og þráðlausra hljóðnema
um leið og gefið var vilyrði fyrir áframhaldandi fjárveitingu á árinu 2014 sem væri þá
nýrrar ríkisstjórnar að efna.
Rekstur ársins 2013
Rekstrarhagnaður ársins 2013 er 20,5 millj.kr. og er það verulega góður árangur á
erfiðum tímum. Þessi rekstrarhagnaður gengur á móti lítilsháttar uppsöfnuðum halla
frá fyrra ári sem mátti rekja til þess að gerðir voru kjarasamningar við þrjá hópa
starfsmanna árið 2012 sem voru þó nokkuð umfram forsendur fjárlaga. Einungis fékkst
brot af viðbótarkostnaði vegna kjarasamninganna bætt eða 4 millj.kr. af 20 millj.kr. sem
þessir kjarasamningar kostuðu umfram forsendur fjárlaga. Þjóðleikhúsinu var ekki
heldur bættur ófyrirséður kostnaður sem féll á leikhúsið við úrskurð Kjararáðs frá 21.
desember 2011 þó teknir hafi verið frá fjármunir með fjáraukalögum ársins 2012 til að
mæta þeim kostnaði. Rekstraráætlun ársins 2013 varð þó að taka mið af því að ná til
baka þessum halla og vegna hans sýna aukið aðhald í rekstri, enda ber leikhúsinu að fara
að fjárlögum sem og öðrum lögum.
Rekstrarhagnaður ársins var eins og áður sagði 20,5 millj.kr.
Fjárlög og forsendur fjárhagsáætlunar
Fjárveiting til Þjóðleikhússins árið 2014 verður samkvæmt fjárlögum 751,1 m.kr. Þetta
þýðir að leikhúsið fær sömu fjárveitingu og á árinu 2013, þegar gert hefur verið ráð fyrir
ætlaðri verðbólgu og launahækkunum m.v. forsendur fjárlaga.
Mikilvægt er því að þau verkefni sem lagt verður af stað með haldist innan fjárheimilda
og aðsókn verði í samræmi við væntingar.
Gera verður ráð fyrir að:








Launahækkanir verði í samræmi við forsendur fjárlaga.
Verðbreytingar aðrar verði 3% á milli ára í samræmi við forsendur fjárlaga.
Launakostnaður aukist lítillega milli ára, eða um 1,9%, og er það að mestu vegna
launahækkana sem gert er ráð fyrir í forsendum fjárlaga.
Annar rekstrarkostnaður aukist um 14%, og ráða þar annars vegar
verðlagsbreytingar og hins vegar stórar sýningar að hausti.
Sértekjur aukist um 1% milli ára.
Ekki komi til tækjakaupa sem ekki fáist fjárveiting á móti.
Að fjárveiting fáist á móti kaupum á nýju miðasölukerfi, a.m.k. að hluta.

Ekki séu gerðar væntingar til annarra sýninga sem ófrumsýndar eru umfram það sem
sambærilegar sýningar hafa skilað í aðsókn í fortíðinni.
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Sýningar ársins 2013 voru 572 og er það nokkru fleiri en árin þar á undan.

Gestum fjölgaði einnig milli ára og eru fleiri en undanfarin mörg ár, eða tæplega 111.000. Þannig
má sjá að gestum leikhússins hefur fjölgað um 60% frá árinu 2006.

Sértekjur drógust lítillega saman milli ára, en þess ber að geta að milli áranna 2011 og 2012
jukust þær verulega. Hér er þetta sýnt á föstu verðlagi.
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Starfsmannamál
Þjóðleikhúsið hélt áfram að hlúa að innra starfi leikhússins með reglulegum
starfsmannafundum, endurmatsfundum eftir frumsýningar sýninga og
samverustundum starfsmanna. Einnig heldur þjóðleikhússtjóri, ásamt
framkvæmdastjóra og leiklistarráðunauti, reglulega fundi með leikarahópi hússins.
Ásamt leiklistarráðunauti tekur þjóðleikhússtjóri viðtöl árlega við hvern leikara hússins.
Starfsmannastefna Þjóðleikhússins var síðast uppfærð árið 2010 og er aðgengileg
starfsfólki á innra neti leikhússins.
Teknar voru saman leiðbeiningar fyrir nýja starfsmenn, sem eru uppfærðar reglulega.
Sjá nánar í viðauka 5.
Jafnréttisstefna
Jafnréttisáætlun Þjóðleikhússins var uppfærð á árinu og sett inn aðgerðaáætlun með
markmiðum og tímamörkum.
Jafnréttisstefnan er aðgengileg starfsfólki á innra neti leikhússins.
Aðgerðaáætlun með viðbrögðum við einelti og kynferðislegri áreitni var einnig uppfærð
á árinu. Aðgerðaáætlunin er aðgengileg starfsfólki á innra neti leikhússins.

Starfsfólk Þjóðleikhússins við setningu leikársins þann 1. september 2013
Listráð 2013
Listráð vinnur að verkefnavali með þjóðleikhússtjóra og leiklistarráðunaut
Þjóðleikhússins, auk þess sem listrænar áherslur og ákvarðanir eru ræddar þar.
Listráðið fundar reglulega frá því í byrjun október og fram í mars á hverju leikári við
undirbúning þess næsta. Í listráði Þjóðleikhússins á síðasta leikári sátu, auk Tinnu
Gunnlaugsdóttur þjóðleikhússtjóra og Melkorku Teklu Ólafsdóttur leiklistarráðunautar,
þau Rúnar Guðbrandsson leikstjóri, Kristín Jóhannesdóttir leikstjóri og Atli Rafn
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Sigurðarson leikari. Frá því í október haustið 2013 sátu þau Una Þorleifsdóttir leikstjóri,
Atli Rafn Sigurðarson leikari og Eggert Þorleifsson leikari í listráði.
Markaðs- og kynningarstarf
Kynning á nýju leikári fór fram með hefðbundnu sniði í ágúst með útgáfu
leikársbæklings. Bæklingurinn var veglegri en áður og talsvert lagt í gerð hans. Þrátt
fyrir veglegan bækling og hefðbundna upphafskynningu fjölgaði áskriftargestum ekki á
milli ára. Hringt var í alla fyrri áskrifendur og þeim kynnt leikárið sérstaklega og þeim
boðið að endurnýja kort sín. Viðbrögðin við þeirri þjónustu voru góð og flestir okkar
fyrri kortagestir endurnýjuðu kortin sín.
Eins og undanfarin ár var efnt til samstarfs við Arion-banka um sölu á áskriftarkortum.
Viðskiptavinir bankans fengu 2000 króna afslátt af kortum og greiddi bankinn 1000
krónur fyrir hvern af sínum viðskiptavinum.
Fyrir jólin var efnt til söluátaks á gjafakortum og mikið lagt í beina markaðssetningu á
gjafakortunum. Niðurstaða þess átaks var enn frekari söluaukning frá fyrra ári, en þá
hafði orðið mjög mikil aukning í sölu gjafakorta.
Kortasala
Leikhúskort Þjóðleikhússins 4 sýningar á 13. 900
Leikhúsgesturinn velur sér fjórar sýningar á leikárinu um leið og hann tryggir sér sæti á ákveðnar
sýningar. Sala leikhúskorta var svipuð og í fyrra.
Frumsýningarkort 4 sýningar á 22.000
Leikhúsgestir tryggja sér fast sæti á frumsýningar á Stóra sviðinu.
Ungmennakort 4 sýningar á 7.900
Sambærilegt og Leikhúskort Þjóðleikhússins, leikhúsgestir yngri en 25 ára tryggja sér sæti á fjórar
sýningar á leikárinu. Verulegur afsláttur var að þessu sinni veittur af ungmennakortum, en á móti
gilda þau aðeins á sýningar á miðvikudögum.
Kúlukort 3 sýningar á 5.000
Kort sem gildir á smærri barnasýningar sem sýndar eru leikárið 2012-2013.

Ný heimasíða
Þjóðleikhúsið opnaði nýja heimasíðu að hausti. Nýja heimasíðan er skalanleg og á því að
vera hægt að skoða hana í flestum gerðum af snjalltækjum og tölvum. Einnig eiga
upplýsingar að vera aðgengilegri fyrir gesti leikhússins. Ávinningurinn er því helst betri
þjónusta við leikhúsgesti og væntingar eru um að hægt verði að draga verulega úr
prentuðu kynningarefni með tilkomu nýs vefs.
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Nýtt miðasölukerfi - Audience View
Um nokkurt skeið hefur leikhúsið haft hug á að skipta um miðasölukerfi, en
Þjóðleikhúsið hefur til þessa aðeins nýtt sér þjónustu Miða.is. Afnotagjöld af því kerfi eru
nokkuð há auk þess sem það býður ekki upp á þá möguleika og þjónustu sem leikhúsið
telur æskilega með tilliti til samskipta við viðskiptavini. Eftir að hafa skoðað nokkur kerfi
var ákveðið að semja við kanadíska fyrirtækið Audience View.
Í lok árs 2013 var undirritaður samningur og um 5,5 m.kr. leyfisgjald greitt. Vinna við
innleiðingu á nýju kerfi hófst eftir áramót en innleiðingarkostnaður fellur á rekstrarárið
2014. Stofnkostnaður við nýtt kerfi í heild er samtals um 12,7 m.kr., en til lengri tíma
kemur sá kostnaður til með að skila sér í lægri afnotagjöldum. Árlegur kostnaður
greiddur til Miða.is er um 5,0 m.kr., en árlegur kostnaður vegna nýja kerfisins er um 2,4
m.kr.
Audience View er keypt til 5 ára til að byrja með og áætlað að á þeim tíma náist sú
hagræðing að jafna að mestu þann kostnað sem fellur til við kerfið í upphafi. Eftir það
skili hagræðingin sér.
Audience View er ekki einungis öflugt miðasölukerfi heldur að auki öflugt CRM
(Customer Relationship Management) kerfi sem mun gera leikhúsinu kleift að vera í
betri samskiptum við viðskiptavini, en sárlega hefur skort að hafa greiðan aðgang að
viðskiptamannaupplýsingum í fyrra kerfi. Í gegnum Audience View er hægt að selja
fleiri vörur en aðgöngumiða, svo sem veitingar, leikskrár og fleira. Mikilvægar
markaðsupplýsingar verða aðgengilegri en áður sem gerir alla markaðssókn
markvissari. Vonir standa til þess að með Audience View verði þjónusta við gesti
leikhússins aukin, markaðsupplýsingar verði notaðar til að nýta markaðsfé leikhússins
betur og einnig megi draga úr vinnu við uppgjör og bæta aðhald við miðasölustarfsfólk
og jafnvel starfsmenn framhúss.
Nokkur leikhús á Norðurlöndunum hafa þegar innleitt Audience View og var rætt við
forsvarsmenn þeirra áður en ákvörðun var tekin. Ef að líkum lætur mun Audience View
breiðast út á Norðurlöndunum og jafnvel á Íslandi. Áætlað er að taka kerfið í notkun í
upphafi leikársins 2014-2015.
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Leiksýningar í Þjóðleikhúsinu á árinu 2013
Tilgreindur er áhorfendafjöldi og sýningafjöldi hverrar sýningar á almanaksárinu 2013.
Frumsýningar á eigin sýningum Þjóðleikhússins:
1. Karíus og Baktus eftir Thorbjörn Egner í leiksjórn Selmu
Björnsdóttur. Frumsýning í Kúlunni 5. janúar. Sýningar 103
og áhorfendur 8.346.
2. Fyrirheitna landið eftir Jez Butterworth í leikstjórn Guðjóns
Pedersen. Frumsýning á Stóra sviðinu 23. febrúar. Sýningar 18
og áhorfendur 4.406.
3. Karma fyrir fugla eftir Kristínu Eiríksdóttur og Kari Ósk
Grétudóttur í leikstjórn Kristínar Jóhannesdóttur. Frumsýning
í Kassanum 1. mars. Sýningar 14 og áhorfendur 1.550.
4. Kvennafræðarinn eftir Kamillu Wargo Brekling í leikstjórn
Charlotte Böving. Frumsýning í Kassanum 18. apríl. Sýningar
20 og áhorfendur 1.932.
5. Englar alheimsins eftir Einar Má Guðmundsson í leikgerð
Þorleifs Arnar Arnarssonar, sem einnig leikstýrði verkinu og
Símonar Birgissonar. Frumsýning á Stóra sviðinu 20. apríl.
Sýningar 60 og áhorfendur 21.856.
6. Maður að mínu skapi eftir Braga Ólafsson í leikstjórn Stefáns
Jónssonar. Frumsýning á Stóra sviðinu 14. september.
Sýningar 17 og áhorfendur 4.676.
7. Harmsaga eftir Mikael Torfason í leikstjórn Unu
Þorleifsdóttur. Frumsýning í Kassanum 20. september.
Sýningar 17 og áhorfendur 1753.
8. Óvitar eftir Guðrúnu Helgadóttur í leikstjórn Gunnars
Helgasonar. Frumsýning á Stóra sviðinu 13. október. Sýningar
26 og áhorfendur 9.665.
9. Pollock? eftir Stephen Sachs í leikstjórn Hilmis Snæs
Guðnasonar. Frumsýning í Kassanum 30. október. Sýningar 25
og áhorfendur 2.752.
10. Þingkonurnar eftir Aristófanes í leikstjórn Benedikts
Erlingssonar. Frumsýning á Stóra sviðinu 26. desember.
Sýningar 5 og áhorfendur 1.962.
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Frumsýningar á samstarfsverkefnum:
1. Segðu mér satt eftir Hávar Sigurjónsson. Í samstarfi við
Leikfélagið Geirfugl. Frumsýning í Kúlunni 7. febrúar. Sýningar
6 og áhorfendur 221.
2. Gilitrutt eftir Bernd Ogrodnik. Í samstarfi við Brúðuheima.
Frumsýning (í Þjóðleikhúsinu) á Brúðuloftinu 13. apríl.
Sýningar 7 og áhorfendur 459.
3. Hvörf eftir Rúnar Guðbrandsson, Sjón, Stefán Hall Stefánsson
og leikhópinn. Í samstarfi við Lab Loka. Frumsýning í Kúlunni
og Dómhúsinu 4. maí. Sýningar 12 og áhorfendur 577.
4. Skemmtiþátturinn Inn að beini eftir Ernu Ómarsdóttur og
Valdimar Jóhannsson. Í samstarfi við Shalala. Frumsýning í
Kassanum á Reykjavík Dance Festival 23. ágúst. Sýningar 2 og
áhorfendur 254.
5. Hættuför í Huliðsdal eftir Sölku Guðmundsdóttur. Í samstarfi
við Soðið svið. Frumsýning í Kúlunni 8. september. Sýningar 13
og áhorfendur 1.028.
6. Skrímslið litla systir mín eftir Helgu Arnalds og Charlotte
Böving. Í samstarfi við Leikhúsið 10 fingur. Sögustund
Þjóðleikhússins í Leikhúskjallaranum frá 14. september og
almennar sýningar. Almennar sýningar 7 og áhorfendur 601.
Sögustundarsýningar 23 og áhorfendur 3.212. Samtals 30
sýningar og áhorfendur 3.813.
7. Aladdín eftir Bernd Ogrodnik. Í samstarfi við Brúðuheima.
Frumsýning á Brúðuloftinu 6. október. Sýningar 15 og
áhorfendur 1.207.
8. Sveinsstykki eftir Þorvald Þorsteinsson. Í samstarfi við Hið
lifandi leikhús. Frumsýning á Stóra sviðinu 7. nóvember.
Sýningar 5 og áhorfendur 1.068.
9. Fetta bretta eftir Tinnu Grétarsdóttur. Í samstarfi við Bí bí og
blaka. Frumsýning í Kúlunni 9. nóvember. Sýningar 10 og
áhorfendur 382.
10. Lúkas eftir Guðmund Steinsson. Í samstarfi við Aldrei
óstelandi. Frumsýning í Kassanum 28. desember. Sýningar 2 og
áhorfendur 240.
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Sýningar frá fyrra ári:
(Sýningar leikhússins og samstarfsverkefni):
1. Macbeth eftir William Shakespeare. Sýningar
hófust að nýju á Stóra sviðinu 3. janúar. Sýningar 13
og áhorfendur 4.391.
2. Dýrin í Hálsaskógi eftir Thorbjörn Egner. Sýningar
hófust að nýju á Stóra sviðinu 5. janúar. Sýningar 47
og áhorfendur 18.701.
3. Já elskan eftir og í samstarfi við Steinunni
Ketilsdóttur. Sýningar hófust að nýju í Kassanum 5. janúar. Sýningar 4 og
áhorfendur 243.
4. Jónsmessunótt eftir Hávar Sigurjónsson. Sýningar hófust að nýju í Kassanum 12.
janúar. Sýningar 8 og áhorfendur 962.
5. Uppistand Mið-Íslands. Sýningar hófust í Kjallaranum 12. janúar. Sýningar 41 og
áhorfendur 7.257.
6. Með fulla vasa af grjóti eftir Marie Jones. Sýningar hófust að nýju á Stóra sviðinu
31. janúar. Sýningar 9 og áhorfendur 2.654.
7. Homo Erectus - Pörupiltar standa upp. Í samstarfi við Pörupilta. Sýningar
hófust að nýju í Leikhúskjallaranum 2. mars. Sýningar 3 og áhorfendur 78.
8. Leitin að jólunum eftir Þorvald Þorsteinsson og Árna Egilsson. Sýningar hófust á
Leikhúsloftinu 30. nóvember. Sýningar 22 og áhorfendur 2.059.
Gestaleikir
1. Hvað ef? eftir Gunnar Sigurðsson og Guðmund Inga
Þorvaldsson. Gestaleikur frá 540 Gólf. Sýningar
hófust að nýju í Kassanum 7. janúar. Sýningar 12 og
áhorfendur 2.775.
2. Hundalógík eftir Jón Stefán Sigurðsson o.fl.
Frumsýning í Kjallaranum 3. mars. Sýningar 3 og áhorfendur 165.
3. Um sköpunarkraftinn, fyrirlestradagur Hönnunarmiðstöðvar á HönnunarMars
á Stóra sviðinu 14. mars. Áhorfendur 402.
4. Grande eftir Tyrfing Tyrfingsson. Frumsýning í Kjallaranum 23. mars. Sýningar 2
og áhorfendur 67.
5. Uppistand - Kanda, Ísland, Noregur í Kjallaranum 5. apríl. Áhorfendur 198.
6. Ég var einu sinni frægur eftir Jón Gunnar, Gest Einar Jónasson, Þráin Karlsson
og Aðalstein Bergdal. Sýningar í Kassanum frá 3. maí. Sýningar 2 og áhorfendur
181.
7. Fyrirlestur Patch Adams í tilefni af 10 ára afmæli Hugarafls á Stóra sviðinu 6.
júní. Áhorfendur 503.
8. Gríman - Íslensku leiklistarverðlaunin, verðlaunaafhending á Stóra sviðinu 12.
júní. Áhorfendur 456.
9. Athyglisverðasta áhugasýning ársins, Stöngin inn eftir Guðmund Ólafsson frá
Leikfélagi Siglufjarðar og Leikfélagi Ólafsfjarðar, á Stóra sviðinu 16. júní.
Áhorfendur 501.
10. Menn - skemmtikvöld eftir Völu Höskuldsdóttur. Sýningar hófust í Kjallaranum
11. október. Sýningar 4 og áhorfendur 206.
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11. Aumingjakynslóðin. Ásrún Magnúsdóttir, Kara Hergils, Védís Kjartansdóttir.
Sýningar hófust í Kjallaranum 23. október. Sýningar 2 og áhorfendur 190.
12. 350 ára afmæli Árna Magnússonar, hátíðardagskrá á Stóra sviðinu 13.
nóvember. Áhorfendur 449.
Leikferðir
1. Með fulla vasa af grjóti eftir Marie Jones.
Gestasýningar í samkomuhúsinu hjá Leikfélagi
Akureyrar frá 26. janúar. Sýningar 2 og áhorfendur
359.
2. Sindri silfurfiskur eftir Áslaugu Jónsdóttur.
Gestasýningar í Rýminu hjá Leikfélagi Akureyrar frá
16. mars. Sýningar 5 og áhorfendur 335.
Viðburðir (áhorfendafjöldi ekki talinn):
1. Leiklestrar úr verkum eftir Ingibjörgu Magnadóttur, Símon Birgisson og Tyrfing
Tyrfingsson í Kjallaranum 24. janúar.
Áhorfendur alls á árinu 2013: 111.279
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Nánari flokkun sýninga á leikárinu

Íslensk leikverk frumsýnd í Þjóðleikhúsinu árið 2013:
(Sýningar Þjóðleikhússins og samstarfsverkefni)
1. Segðu mér satt eftir Hávar Sigurjónsson. Í samstarfi við Leikfélagið Geirfugl.
Frumsýning í Kúlunni 7. febrúar.
2. Karma fyrir fugla eftir Kristínu Eiríksdóttur og Kari Ósk Grétudóttur. Frumsýning í
Kassanum 1. mars.
3. Gilitrutt eftir Bernd Ogrodnik. Í samstarfi við Brúðuheima. Frumsýning (í
Þjóðleikhúsinu) á Brúðuloftinu 13. apríl.
4. Englar alheimsins eftir Einar Má Guðmundsson í leikgerð Þorleifs Arnar Arnarssonar og
Símonar Birgissonar. Frumsýning á Stóra sviðinu 20. apríl
5. Hvörf eftir Rúnar Guðbrandsson, Sjón, Stefán Hall Stefánsson og leikhópinn. Í samstarfi
við Lab Loka. Frumsýning í Kúlunni og Dómhúsinu 4. maí.
6. Skemmtiþátturinn Inn að beini eftir Ernu Ómarsdóttur og Valdimar Jóhannsson. Í
samstarfi við Shalala. Frumsýning í Kassanum á Reykjavík Dance Festival 23. ágúst.
7. Hættuför í Huliðsdal eftir Sölku Guðmundsdóttur. Í samstarfi við Soðið svið.
Frumsýning í Kúlunni 8. september
8. Skrímslið litla systir mín eftir Helgu Arnalds og Charlotte Böving. Í samstarfi við
Leikhúsið 10 fingur. Frumsýning (í Þjóðleikhúsinu) í Leikhúskjallaranum 14. september.
9. Maður að mínu skapi eftir Braga Ólafsson. Frumsýning á Stóra sviðinu 14. september.
10. Harmsaga eftir Mikael Torfason. Frumsýning í Kassanum 20. september.
11. Aladdín eftir Bernd Ogrodnik. Í samstarfi við Brúðuheima. Frumsýning á Brúðuloftinu 6.
október.
12. Óvitar eftir Guðrúnu Helgadóttur. Frumsýning á Stóra sviðinu 13. október.
13. Sveinsstykki eftir Þorvald Þorsteinsson. Í samstarfi við Hið lifandi leikhús. Frumsýning á
Stóra sviðinu 7. nóvember.
14. Fetta bretta eftir Tinnu Grétarsdóttur. Í samstarfi við Bí bí og blaka. Frumsýning í
Kúlunni 9. nóvember.
15. Lúkas eftir Guðmund Steinsson. Í samstarfi við Aldrei óstelandi. Frumsýning í Kassanum
28. desember.

Verk fyrir börn og unglinga:

1. Karíus og Baktus eftir Thorbjörn Egner. Frumsýning í Kúlunni 5. janúar.
2. Dýrin í Hálsaskógi eftir Thorbjörn Egner. Sýningar hófust að nýju á Stóra sviðinu 5.
janúar.
3. Sindri silfurfiskur eftir Áslaugu Jónsdóttur. Gestasýningar í Rýminu hjá Leikfélagi
Akureyrar frá 16. mars.
4. Gilitrutt eftir Bernd Ogrodnik. Í samstarfi við Brúðuheima. Frumsýning (í
Þjóðleikhúsinu) á Brúðuloftinu 13. apríl.
5. Hættuför í Huliðsdal eftir Sölku Guðmundsdóttur. Í samstarfi við Soðið svið.
Frumsýning í Kúlunni 8. september.
6. Skrímslið litla systir mín eftir Helgu Arnalds og Charlotte Böving. Í samstarfi við
Leikhúsið 10 fingur. Sögustund Þjóðleikhússins í Leikhúskjallaranum frá 14. september
og almennar sýningar.
7. Aladdín eftir Bernd Ogrodnik. Í samstarfi við Brúðuheima. Frumsýning á Brúðuloftinu 6.
október.
8. Óvitar eftir Guðrúnu Helgadóttur. Frumsýning á Stóra sviðinu 13. október.
9. Fetta bretta eftir Tinnu Grétarsdóttur. Í samstarfi við Bí bí og blaka. Frumsýning í
Kúlunni 9. nóvember.
10. Leitin að jólunum eftir Þorvald Þorsteinsson og Árna Egilsson. Sýningar hófust á
Leikhúsloftinu 30. nóvember.
14

Annað listrænt starf
Gríman - Íslensku leiklistarverðlaunin 2013
Sýningar Þjóðleikhússins voru sigursælar á Grímunni, og hlutu alls átta Grímuverðlaun,
þar af verðlaun fyrir sýningu ársins og leikrit ársins.
Sýning leikhússins á Macbeth eftir William Shakespeare í
leikstjórn Benedicts Andrews var valin besta leiksýning
ársins. Macbeth hlaut alls fern Grímuverðlaun, Halldór Örn
Óskarsson hlaut Grímuna fyrir lýsingu, Oren Ambarchi fyrir
tónlist og þeir Kristinn Gauti Einarsson og Oren Ambarchi
fyrir hljóðmynd ársins.
Englar alheimsins í leikstjórn Þorleifs Arnar Arnarssonar hlaut
þrenn verðlaun. Leikgerðarhöfundarnir, þeir Þorleifur Örn
Arnarsson og Símon Birgisson, ásamt Einari Má Guðmundssyni
höfundi skáldsögunnar, hlutu verðlaunin fyrir leikrit ársins, Vytautas
Narbutas fyrir leikmynd og
Filippía I. Elísdóttir fyrir búninga.
Kristbjörg Kjeld var valin
leikkona ársins í aðalhlutverki
fyrir leik sinn í leiksýningu
Þjóðleikhússins Jónsmessunótt
eftir Hávar Sigurjónsson í leikstjórn Hörpu
Arnardóttur.
Gunnar Eyjólfsson hlaut heiðursverðlaun Leiklistarsambands Íslands 2013 fyrir ævistarf
í þágu sviðslista á Íslandi, en Gunnar hefur átt langan og farsælan starfsferil við
Þjóðleikhúsið.
Sýningar Þjóðleikhússins hlutu einnig fjölmargar tilnefningar til Grímunnar, eða alls 29:
Sýning ársins
•Englar alheimsins
•Macbeth
Leikrit ársins
•Englar alheimsins eftir Einar Má Guðmundsson í leikgerð
Þorleifs Arnar Arnarssonar og Símons Birgissonar
• onsmessunott eftir avar igurjonsson
•Karma fyrir fugla eftir Kari Ósk Grétudóttur og Kristínu
Eiríksdóttur
• orleifur rn rnarsson - Englar alheimsins
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Leikari ársins í aðalhlutverki
• tli Rafn igurðarson - Englar alheimsins
•Kristbjorg Kjeld - onsmessunott
•Margret ilhjalmsdottir - Macbeth
• orunn rna Kristjansdottir - Karma fyrir fugla
•Eggert orleifsson - veggja jonn
• ilmir Snær Guðnason - Macbeth
• almi Gestsson - Fyrirheitna landið
•Mar anna lara Luthersdottir - onsmessunott
• olveig rnarsdottir - Englar alheimsins
•Finnur rnar rnarson - Fyrirheitna landið
• ytautas Narbutas - Englar alheimsins
•Filipp a . El sdottir - Englar alheimsins
• elga . tefansdottir - Macbeth
• alldor rn skarsson - Englar alheimsins
• alldor rn skarsson - Macbeth
• lafur gust tefansson - Fyrirheitna landið
• jaltal n - Englar alheimsins
• ren mbarchi - Macbeth
• oley tefansdottir - Nyjustu frettir samstarfsverkefni
•Baldur Ragnarsson, Gunnar Ben, Kristinn Gauti Einarsson,
alldor . Bjarnason - yrin alsaskogi
•Bernd grodnik og alldor Bjarnason - Gamli maðurinn og
hafið
•Kristinn Gauti Einarsson, ren mbarchi – Macbeth
• a a oom fyrir Nyjustu frettir - samstarfsverkefni
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Leikhúsuppeldi og fræðsla
Mikill áhugi er hjá börnum og ungmennum á að koma í heimsókn í leikhúsið á skólatíma.
Fjölmargir skólahópar, allt frá leikskólabörnum til háskólanema, fengu að kynnast sögu
leikhússins og því sem unnið er á bak við tjöldin í tæknideildum. Nemendur koma líka í
starfskynningar og staldra þá lengur við og fá nánari innsýn í leikhússtarfið. Þau vinna
síðan verkefni í skólanum um heimsóknina. Það kemur flestum skemmtilega á óvart
hversu margbreytileg störfin eru í leikhúsinu, þessu fallega húsi sem þjóðin á.
Sögustund í Þjóðleikhúskjallara
Fimmta leikárið í röð bauð Þjóðleikhúsið öllum börnum í elstu
deildum leikskóla á höfuðborgarsvæðinu á Sögustund í
leikhúsinu til að fræðast og njóta leiksýningar. Sögustund hefur
mælst afar vel fyrir hjá leikskólunum, jafnt börnum, kennurum
sem foreldrum. Hugmyndin með Sögustund er að kynna
börnum leikhúsið og veita þeim þá einstöku reynslu sem
leikhúsferð er. Ekki búa öll börn við það að geta sótt leikhús með foreldrum sínum, og
vill leikhúsið með þessum hætti opna þennan reynsluheim
fyrir öllum börnum. Að þessu sinni var gerður samningur
við leikhús Helgu Arnalds , Tíu fingur, um að sýna leikritið
Skrímslið litla systir mín í leikstjórn Charlotte Böving. Sýnt
var í Þjóðleikhúskjallaranum og leikkona í gervi
"Batmanprinsessunnar" og forstöðumaður barnastarfs tóku
á móti börnunum við aðalinngang leikhússins.
Barnaleikhúsið í Kúlunni
Mikil velgengni sýningarinnar Karíus og Baktus mótaði starfið í Kúlunni þetta árið.
Á haustdögum voru frumsýnd þar tvö samstarfsverkefni, Hættuför í Huliðsdal eftir
Sölku Guðmundsdóttur í meðförum leikhópsins Soðið svið, fyrir aldurshópinn 6-14 ára,
og Fetta Bretta, danssýning fyrir smábörn eftir Tinnu Grétarsdóttur í meðförum
leikhópsins Bíbí og blaka. Í Kúlunni hafa verið sýnd fjölmörg ný íslensk leikrit.
Þjóðleikhúsið fékk Vorvindaviðurkenningu IBBY fyrir barnaleiksviðið Kúluna í maí sl.
Við það tækifæri sagði Arndís Þórarinsdóttir, formaður IBBY á Íslandi meðal annars:
"Í Kúluna koma börn bæði prúðbúin í fylgd með fjölskyldum sínum um helgar og svo koma þau
líka í strætisvögnum, íklædd pollabuxum, í fylgd með leikskólum á virkum dögum.
Rýmið sjálft er hannað fyrir unga áhorfendur, það er upplagt að sitja í fangi einhvers fullorðins
eða á gólfinu alveg upp við sviðið, í návígi við listina. Þarna eru sýndar brúðusýningar, sýningar
með söngvum, sýningar ætlaðar unglingum og algjört smábarnaleikhús. Maður er einhvern
veginn alltaf að flytja sömu ræðuna um mikilvægi fyrstu leikhúsupplifunarinnar. Hvað það skipti
miklu máli að börn læri að hlusta á sögur, að þau séu virkir þátttakendur í listinni frá unga aldri.
Að það verði eitthvað til að hlakka til að fara í leikhúsið. Af því að í leikhúsinu dragast þau inn í
annan heim, þar sjá þau hvernig þykjustuleikurinn þeirra getur haldið áfram, orðið eitthvað
stærra. Að það að búa til sögur, og að endurtaka sögur, sé einhvers virði.
Það er þakkarvert að Þjóðleikhúsið sýni yngstu áhorfendunum svo mikinn sóma að það helgi heilt
svið barnaleikritum og á undanförnum árum hafa ótal ógleymanlegar sýningar verið sýndar í
Kúlunni. Og sérstaklega er gaman að því að sennilega er ekki víða hærra hlutfall nýrra íslenskra
leikverka á fjölunum en einmitt í Kúlunni. Þórhallur Sigurðsson hefur verið listrænn stjórnandi
Kúlunnar frá upphafi eða frá árinu 2006 og hann og Þjóðleikhúsið
fá Vorvindaviðurkenninguna fyrir gott starf síðustu ára, með von um að næstu ár verði jafn
skemmtileg."
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Þjóðleikur á landsbyggðinni
Þjóðleikur er risavaxið leiklistarverkefni haldið að
frumkvæði fræðsludeildar Þjóðleikhússins í
samstarfi við fjölmarga aðila á landsbyggðinni.
Leikhópum ungs fólks á aldrinum 13-20 ára er
boðið að setja upp eitt af þremur nýjum leikverkum
sem skrifuð eru sérstaklega fyrir verkefnið. Við
uppsetninguna njóta þau stuðnings fagaðila í
Þjóðleikhúsinu í formi námskeiða (bæði í leikhúsinu
og í heimabyggð) og lýkur verkefninu með leiklistarhátíð í viðkomandi landshluta.
Vorið 2013 var Þjóðleikur haldinn í þriðja sinn. Nú stækkaði hátíðin til muna og
Suðurland bættist í hópinn. Þetta var því stærsta Þjóðleikshátíðin til þessa. Að þessu
sinni rituðu Hallgrímur Helgason, Hlín Agnarsdóttir og Salka Guðmundsdóttir verkin
sem tekin voru til uppsetningar.
Þjóðleikur fékk menningarverðlaun Sambands sveitarfélaga á Austurlandi fyrir árið 2013. Í
tilkynningu stjórnar SSA af því tilefni sagði meðal annars:
"Markmið verkefnisins er skýrt, þ.e. að tengja Þjóðleikhúsið á lifandi hátt við ungt fólk á
landsbyggðinni og efla þannig bæði áhuga þeirra og þekkingu á listforminu. Það er gott dæmi um
hvernig má með tiltölulega einföldum hætti nýta starfsemi og þekkingu þjóðmenningarstofnunar á
landsbyggðinni.
Ávinningur Þjóðleiks hingað til hefur verið fjölþættur. Hann hefur haft mælanleg áhrif á áhuga ungs
fólks og afstöðu til leikhúss á þeim landsvæðum sem verkefnið hefur náð til. Eftir að Þjóðleikur hóf
göngu sína hafa skólar sums staðar boðið upp á valáfanga í leiklist og orðið hefur til nýr og frjór
vettvangur til samvinnu fyrir kennara og aðra sem áhuga hafa á að vinna að leiklist með ungu fólki. Í
því samhengi má t.d. nefna að haustið 2012 var ráðinn sérstakur verkefnisstjóri sviðslista við
Menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs sem hefur m.a. það hlutverk að undirbúa sviðslistabraut við
Menntaskólann á Egilsstöðum.
Auk þess að virkja hundruð ungmenna til þátttöku í uppsetningu leikverka hefur aðsókn á sýningar
og lokahátíð Þjóðleiks verið einstaklega góð. Þannig hefur hann einnig stuðlað að auknu læsi á
listformið langt út fyrir þann hóp sem tekur beinan þátt í verkefninu.
Skapandi hugsun og hugmyndavinna er lögð til grundvallar á námskeiðum sem Þjóðleikhúsið býður
fullorðnum leiðbeinendum verkefnanna á. Áhersla er lögð á að fá þátttakendur til að ögra sjálfum
sér sem listamenn og fara ekki endilega augljósu leiðina að uppsetningum. Með því að leita út fyrir
ramma hins augljósa og hugsa um hvert smáatriði sem listræna ákvörðun má gefa hverju leikverki
nýjar víddir og undirtexta sem gera nálgunina miklu áhugaverðari fyrir áhorfandann.
Á lokahátíðum Þjóðleiks blasir við hversu ólíkar leiðir er hægt að fara að einum og sama textanum.
Það er engu líkt að fylgjast með ungu leikhópunum horfa á aðrar uppsetningar en þeirra eigin á
sama verki og heyra þau svo tala saman af ástríðu og þekkingu um hinar mismunandi
túlkunarleiðir, persónusköpun og stíl. Reynslan hefur gefið þeim aðgang að orðræðunni og þau hafa
fengið lykla í hendurnar sem opna dyrnar að virkri þátttöku í menningarlegri samræðu í miklu
víðara samhengi."
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Thorbjörn Egner og Egner-sjóðurinn
Í árinu 2012 var haldið upp á aldarafmæli Thorbjörns Egners í Þjóðleikhúsinu með
margvíslegum hætti. Tvö af leikritum hans voru frumsýnd á leikárinu 2012-2013, Dýrin
í Hálsaskógi á Stóra sviðinu, (frumsýnt í september 2012, síðasta sýning í september
2013) og Karíus og Baktus (frumsýnt í Kúlunni í janúar 2013 og enn í fullum gangi um
áramótin, tæpu ári síðar). Í anddyri leikhússins var komið upp sýningu á teikningum og
myndum sem tengjast verkum Egners sem sett hafa verið upp í Þjóðleikhúsinu allt frá
árinu 1960.
Egner-sjóðurinn var stofnaður árið 1975 á 25 ára afmæli Þjóðleikhússins. Þá heimsótti
Thorbjörn Egner leikhúsið og gaf því sýningarrétt og höfundarlaun verka sinna á Íslandi.
Tekjur sjóðsins hafa verið notaðar til að veita viðurkenningar og styrki til leikhúsfólks og
til að efla leikhússtarf í þágu barna.
Allmargir listamenn Þjóðleikhússins hafa hlotið viðurkenningu sjóðsins í gegnum tíðina,
en á árinu voru tvær úthlutanir úr sjóðnum, sú fyrri var 20. janúar á 50. sýningu á
Dýrunum í Hálsaskógi og sú síðari þann 9. maí á 75. sýningu á sama verki.
Styrkþegar á árinu voru: Jóhannes Haukur Jóhannesson, Friðrik Friðriksson, Trygve J. Eliassen,
Bernd Ogrodnik, Ágústa Skúladóttir, Lilja Guðrún Þorvaldsdóttir, Ólafía Hrönn Jónsdóttir og
Ragnheiður Steindórsdóttir. Að auki var ákveðið að styrkja sérstaklega tvo verkefni í þágu barna
og barnastarfs á vegum Þjóðleikhússins, svo sem útgáfu á hljómdiski með lögum úr sýningunni á
Dýrunum í Hálsaskógi.

Samstarf við Endurmenntun HÍ
Þjóðleikhúsið hélt á árinu áfram að eiga samstarf við Endurmenntun HÍ um námskeið
fyrir almenning í tengslum við sýningar leikhússins. Námskeiði um Macbeth lauk á
árinu, en auk þess var boðið upp á námskeið í tengslum við Engla alheimsins.
Samstarf við RÚV
Sjónvarpið sýndi upptöku á sýningu Þjóðleikhússins
Litla skrímslið og stóra skrímslið eftir Áslaugu
Jónsdóttur þann 25. maí. Ýmis önnur samstarfsverkefni
voru rædd við dagskrárstjóra RÚV, þótt ekki yrði af
frekara samstarfi á árinu.
Samstarf við Listahátíð í Reykjavík
Ekki varð af samstarfi við Listahátíð í Reykjavík á árinu, en ráðgert hafði verið samstarf
um danssýninguna H, an incident, í samstarfi við Kris Verdonk og Ernu Ómarsdóttur.
Ástæðan var ófyrirséður kostnaðarauki sem ekki var unnt að mæta.
Umræður eftir 6. sýningu
Þjóðleikhúsið bauð leikhúsgestum upp á umræður með þátttöku listrænna stjórnenda
og leikenda sýninga eftir 6. sýningu á hverju verki. Þessar umræður, sem nú eru haldnar
þriðja leikárið í röð, hafa tekist afar vel og reynst frjór vettvangur skoðanaskipta milli
sviðs og salar.
Samstarf við Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra.
Boðið var upp á táknmálstúlkun fyrir heyrnarlausa og heyrnarskerta á sýningu á Karíusi
og Baktusi annarsvegar og Óvitum hinsvegar í samvinnu við Samskiptamiðstöð
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heyrnarlausra og heyrnarskertra með aðkomu Félags heyrnarlausra og Foreldrafélags
heyrnalausra.
Athyglisverðasta áhugasýning ársins
Athyglisverðasta áhugasýning ársins var valin og sýnd í Þjóðleikhúsinu að vanda. Að
þessu sinni sóttu alls sautján leikfélög um að koma til greina við valið, með jafn margar
sýningar. Fyrir valinu varð Stöngin inn eftir Guðmund Ólafsson í uppsetningu Leikfélags
Siglufjarðar og Leikfélags Ólafsfjarðar. Nefnd á vegum Þjóðleikhússins skoðaði margar
sýningar sem sótt höfðu um, og gaman var að verða vitni að frjóu starfi
áhugaleikfélaganna í landinu og tengjast því með þessum hætti.
Samstarf við erlenda aðila
Það að fá erlenda leikhúslistamenn hingað til samstarfs er
Þjóðleikhúsinu, listamönnum þess og áhorfendum afar mikilvægt,
því að þeir geta veitt ferskum straumum inn í leikhúslífið og veitt
nýja sýn á leikhúsið.
Þjóðleikhúsið átti viðræður við Stefan Metz sem setti hér upp
Krítarhringinn í Kákasus árið 1999 og var ákveðið að hann myndi
setja upp nýja sýningu á Eldrauninni eftir Arthur Miller vorið
2014.
Þjóðleikhúsið bauð til Íslands Kamillu Wargo-Brekling, höfundi
Kvennafræðarans, í tengslum við frumsýningu verksins.
Dómhúsið
Þjóðleikhúsið hefur nú um nokkurt skeið haft afnot af gamla Dómhúsinu við Lindargötu
3, en þar er æfingasalur og geymslur. Leikhópurinn Lab Loki óskaði eftir að fá afnot af
Dómhúsinu til sýninga á verki sem tengist sögu hússins, Hvörfum, sem fjallar um
Guðmundar- og Geirfinnsmálið svokallaða. Leikhópurinn hafði aðstöðu í
húsinu til undirbúnings sýningarinnar, og hluti leiksýningarinnar fór fram í dómsalnum,
en hluti hennar fór fram í Kúlunni. Gera þurfti nokkrar lagfæringar á húsinu, m.a. vegna
brunavarna, áður en sýningar fóru fram. Það þótti heppnast vel að sýna verkið á þessum
stað, en salurinn er almennt ekki hentugur til sýningahalds vegna smæðar og með tilliti
til brunavarna.
Leikprufur fyrir Óvita
Haldnar voru opnar leikprufur um vorið fyrir börn á aldrinum 8-14 ára fyrir
leiksýninguna Óvita. Um fjórtán hundruð börn tóku þátt í prufunum og voru 30 af þeim
valin til að fara með hlutverk í Óvitum. Prufurnar tókust afar vel og öll börn sem tóku
þátt fengu viðurkenningarskjöl og boðsmiða á forsýningar sýningarinnar.
Leikritunarsjóðurinn Prologos
Leikritunarsjóðurinn Prologos var stofnaður við Þjóðleikhúsið í júní árið 2008 með
fjárframlagi frá einkaaðilum og starfaði fram til ársins 2011, eða þar til stofnfjárframlag
var uppurið og sýnt var að ekki yrði unnt að fjármagna starfsemi sjóðsins áfram, meðal
annars vegna mikilla breytinga í efnahagslífi landsmanna.
Tilgangur Prologos var að efla íslenska leikritun og hvetja til nýsköpunar í leikhúsinu.
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Óhætt er að segja að sjóðurinn hafi boðið íslensku leikhúsfólki mikilsverð tækifæri til að
vinna að list sinni, en alls hlutu 16 leikskáld og 13 leiksmiðjuverkefni styrk úr sjóðnum,
auk þess sem útgáfa á leikritum og þýðingar á leikritum hlutu styrk. Gífurlegur fjöldi
umsókna barst í sjóðinn, en alls urðu umsóknir um þrjú hundruð á starfstímanum, og
voru verkefnin afar fjölbreytt. Enn þann dag í dag er verið að frumsýna verkefni sem
hlutu á sínum tíma styrk úr sjóðnum, og er því ástæða til þess að taka saman nú yfirlit
yfir styrkveitingar sjóðsins og hvaða verkefni hafa verið sýnd.
Styrkhafar Prologos
Handritsstyrkir
1. Auður Ava Ólafsdóttir: Svartur hundur prestsins.
(Frumsýnt í Kassanum í Þjóðleikhúsinu í september 2011.)
2. Bjarni Jónsson: Nýja íslenska leikritið.
3. Didda Jónsdóttir: Vonska.
4. Einar Þór Gunnlaugsson: Pinsilon.
5. Friðgeir Einarsson: Hreindýr.
6. Guðmundur Kr. Oddsson: Blindhríð.
7. Hjálmar Hjálmarsson: Útlagar.
8. Hlín Agnarsdóttir: Flóttamenn.
9. Hrafnhildur Hagalín: Sek. (Frumsýnt hjá Leikfélagi
Akureyrar 4. október 2013.)
10. Illugi Jökulsson: Þorlaug.
11. Jón Atli Jónasson: Útlendingabók. (Flutt í nýrri gerð undir
heitinu Viskí tangó, hjá RÚV í mars 2013).
12. Margrét Örnólfsdóttir: Og hvernig líður þér?
13. Sigurður Pálsson: Segulsvið.
14. Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir: Ást.
15. Þórdís Elva Þorvaldsdóttir Bachmann: Fyrirgefningin.
(Frumsýnt undir heitinu Fyrirgefðu ehf. af
Málamyndahópnum í Tjarnarbíói 14. febrúar 2014).
16. Úlfur Eldjárn: Söngleikurinn um dauðann.
Styrkir vegna leiksmiðju- og tilraunaverkefna:
1. 16 elskendur (Aðalbjörg Þóra Árnadóttir, Karl Ágúst
Þorbergsson, Friðgeir Einarsson, Ylfa Ösp Áskelsdóttir, Davíð Freyr
Þórunnarson, Eva Rún Snorradóttir, Sunna María Schram, Hlynur Páll
Pálsson, Brynja Björnsdóttir, Lovísa Elísabet Sigrúnardóttir):
Nígeríusvindlið. (Frumsýnt í Kassanum í Þjóðleikhúsinu haustið
2010).
2. Bakaríð (Eva Signý Berger, Helga Arnalds, Högni Sigurþórsson,
Karolina Boguslawska, Katerina Fojtikova, Rene Baker,
Sigríður Sunna Reynisdóttir): Hlustað á efnið. (Sýnt sem
verkefni í vinnslu undir heitinu Með berum augum í Kúlunni
í Þjóðleikhúsinu í september 2001).
3. Ég og vinir mínir (Álfrún Helga Örnólfsdóttir, Dóra
Jóhannsdóttir, Friðrik Friðriksson, Friðgeir Einarsson, Gísli
Galdur Þorgeirsson, Jörundur Ragnarsson, Margrét
Bjarnadóttir, Rósa Hrund Kristjánsdóttir, Saga
Sigurðardóttir): Verði þér að góðu! (Frumsýnt í Kassanum í
Þjóðleikhúsinu í maí 2011).
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4. Ilmur Stefánsdóttir, Kristján Ingimarsson, Ólafía Hrönn
Jónsdóttir og Valur Freyr Einarsson: Af ástum manns og
hrærivélar. (Frumsýnt í Kassanum í Þjóðleikhúsinu í maí
2010).
5. Íslenska hreyfiþróunarsamsteypan (Ásgerður Guðrún
Gunnarsdóttir + Katrín Gunnarsdóttir, Melkorka Sigríður
Magnúsdóttir, Ragnheiður Sigurðard. Bjarnarson, Vigdís Eva
Guðmundsdóttir, Víkingur Kristjánsson, Hannes Óli
Ágústsson, Gjörningaklúbburinn (Sigrún Hrólfsdóttir, Jóní
Jónsdóttir og Eirún Sigurðardóttir), Hallur Ingólfsson):
Kandíland. (Frumsýnt í Kassanum í desember 2010).
6. Íslenska hreyfiþróunarsamsteypan (Ásgerður Guðrún
Gunnarsdóttir, Katrín Gunnarsdóttir, Melkorka Sigríður
Magnúsdóttir, Ragnheiður Sigurðard. Bjarnarson, Vigdís Eva
Guðmundsdóttir): Shake me/Hristu mig. (Frumsýnt í
Hafnarfjarðarleikhúsinu á RDF árið 2009).
7. Kristín Eysteinsdóttir, Ólafía Hrönn Jónsdóttir, Ólafur
Darri Ólafsson, Þórarinn Eldjárn: Er ekki allt í lagi?
8. Krummafótur kompaní (Katrín Gunnarsdóttir + Saga
Sigurðardóttir, Sigríður Soffía Níelsdóttir, Snædís Lilja
Ingadóttir, Karen María Jónssdóttir, Nína Óskarsdóttir, Sólrún
Sumarliðadóttir): Nú skal ég muna þér kinnhestinn.
(Frumsýnt á RDF 2010).
9. Kviss búmm bang (Eva Rún Snorradóttir, Vilborg Ólafsdóttir,
Eva Björk Kaaber): Get a Life! (Sýnt í Þjóðleikhúsinu og víðar
árið 2010).
10. Leifur Þór Þorvaldsson: Ubermarionettes. (Frumsýnt í
nýrri gerð undir heitinu Stundarbrot í Borgarleikhúsinu í
janúar 2013).
11. Pálína Jónsdóttir: Völva. (Frumsýnt í Kassanum í
Þjóðleikhúsinu í október 2009).
12. Shalala (Valdimar Jóhannsson + Erna Ómarsdóttir, Sjón,
Karen María Jónsdóttir, Sigríður Soffía Níelsdóttir, Flosi
Þorgeirson, Óttar Proppe, Sigtryggur Berg Sigmarsson, Ólafur
Darri Ólafsson, Jón Þór Þorleifsson, Páll Einarsson, Esther
Welger- Barboza): Inn að beini, dansleikhússpjallþáttur.
(Frumsýnt á Reykjavík Dance Festival í Kassanum í
Þjóðleikhúsinu 23. ágúst 2013).
13. Sigríður Soffía Níelsdóttir: Reykjavík – Bruxelles.
(Frumsýnt hjá Íslenska dansflokknum undir heitinu White for
Decay í mars 2011).
Útgáfustyrkir vegna leikrita:
1.
G
:F
2. Sigurður Pálsson: Utan gátta.

…

.

Þýðingarstyrkir:
1. "Stücke aus Island". Sigtryggur Magnason, Jón Atli
Jónasson, Bragi Ólafsson. Henschel Schauspiel, 2011.
(Styrkur vegna þýðingar leikrita Sigtryggs Magnasonar og
Jóns Atla Jónassonar á þýsku).
2. Svartur hundur prestsins eftir Auði Övu Ólafsdóttur. (Styrkur vegna
kynningarþýðingar á ensku)
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Húsnæði Þjóðleikhússins
Öryggismál
Öryggismál í leikhúsinu eru yfirfarin reglulega og gætt að bilunum og endurnýjunarþörf í
samvinnu við Fasteignir ríkissjóðs. Öryggiskerfi eru yfirfarin af sérfræðingum, sem og
eigin eldvarnareftirliti leikhússins.
Framkvæmd var rýmingaræfing 28. október. Æfingin var framkvæmd við raunaðstæður
á eðlilegum vinnutíma, sem er breyting frá fyrri árum, þar sem aðrar æfingar hafa verið
skipulagðar og tilkynntar áður og æfðar eins og um sýningu væri að ræða. Í
desembermánuði voru svo haldin tvö skyndihjálparnámskeið, eitt fyrir starfsfólk í
gestamóttöku og annað fyrir starfsfólk í tæknideildum. Námskeiðin voru sérsniðin fyrir
hvorn hóp og að auki var kennsla og fræðsla um notkun slökkvitækja fyrir tæknimenn.
Aðgengismál
Aðgengi að Þjóðleikhúsinu er að flestu leyti í
viðunandi horfi en þó eru þeir annmarkar á
stigalyftu við austurinngang í aðalbyggingu að hún
tekur aðeins 250 kíló, sem er þá samanlögð þyngd
hjólastóls og farþega. Þetta er eina leið gesta í
hjólastólum inn á gestasvæði, bæði við Stóra sviðið
og í Leikhúskjallara. Það hefur komið fyrir að vísa
hefur þurft gestum á þungum rafmagnsstólum frá.
Þetta er í skoðun þar sem það er ekki ásættanlegt.
Framkvæmdir á árinu.
Í byrjun ársins 2013 var hafist handa og unnið að framkvæmdum á Leikhúsloftinu, efstu
hæð í aðalbyggingu framhússins. Þar voru settir upp áhorfendapallar, rýmið málað,
raflagnir endurnýjaðar og komið var fyrir tækniaðstöðu fyrir ljós og ljóð. Þetta rými
hefur verið nýtt fyrir jólasýningu síðustu níu árin, upptökur hjá hljóðdeild eða samlestra.
En frá og með 8. mars hófust þar brúðusýningar Bernds Ogrodniks og kallast
Leikhúsloftið nú einnig Brúðuloftið.
Í anddyri Þjóðleikhússins voru gólfflísar lagaðar og skipt var út lýsingu í framhúsi,
annarri hæð, þar sem farið var úr glóperum yfir í led lýsingu. Verkið var tímafrekt og
einungis er hægt að framkvæma slíkt verk yfir sumartímann þegar húsið er lokað, og því
var ákveðið að fresta breytingum á lýsingu í áhorfendasal þar sumarið 2014.
Einnig voru ýmsar aðrar framkvæmdir á árinu. Stúkur í áhorfendasal fengu
andlitslyftingu þar sem viðarklæðning var endurnýjuð. Lýsing í förðunardeild og
raflagnir og lýsing í Leikhúskjallara var endurnýjuð. Gerðar voru tilraunir með
málningaraðferð til að ná fram upprunalegri áferð en stefnt er því að mála anddyri og
framhús Þjóðleikhússins á næstu árum. Snjóbræðslukerfi var yfirfarið, enda farið að
virka illa og skapa hættu fyrir aðkomu gesta.
Skemman, ný leikmunageymsla við Þjóðleikhúsið.
Í byrjun október hófust framkvæmdir við byggingu leikmyndageymslu við austurhlið
leikhússins ofan við Smíðaverkstæðið. Samhliða voru hleðsludyr inn í leikhúsið
stækkaðar, en þær eru nú innandyra, milli leikmyndageymslu og leikhúsbyggingarinnar.
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Leikmunageymslunni, eða Skemmunni, var skilað til leikhússins laust fyrir jól, en þá var
fyrsta áfanga lokið og hægt að taka geymsluaðstöðuna í notkun. Stórar hleðsludyr eru á
skemmunni til suðurs og þar fyrir innan verður komið upp skæralyftu sem gengur á milli
hæða, bæði upp í sviðshæð og niður á verkstæðið og auðvelda þannig bæði aðkomu
eininga að utan og af verkstæði. Skæralyftan er hluti af næsta áfanga og verður komið
upp í byrjun þessa árs.
Með þessari bættu aðstöðu mun Þjóðleikhúsinu geta keyrt allt að þrjár sýningar
samhliða og jafnvel fleiri, en til þessa hafa sýningar gjarnan þurft að víkja fyrir nýjum
vegna plássleysis, þótt tilefni hefði verið til að halda þeim inni á dagskránni. Það liggur
einnig fyrir að með þessari bættu aðstöðu mun vinna við leikmyndaskipti verða
skilvirkari og handtökum fækka, þar sem nú rúmast stærri einingar og ekki verður jafn
rík þörf til að hluta þær niður í smáar einingar til að koma þeim fyrir.

Skemman séð frá Lindargötu, en þaðan er
aðkoma og stór hurð sem snýr í norður.

Skemman er ekki sýnileg frá Hverfisgötu, þar
sem Hverfisgata 21 skyggir á bygginguna, nema
frá Aldamótagarði á horni Smiðjustígs og
Hverfisgötu.
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Viðaukar
Viðauki 1 - drög að rekstrarreikningi ársins 2013

Tekjur:

2013

Framlag ríkissjóðs
Önnur framlög
Miðasölutekjur
Aðrar tekjur

725.000.000
28.900.000
266.895.775

56.127.215
Samtals tekjur

Gjöld:
Laun og launatengd gjöld
Önnur gjöld

1.076.922.990

647.941.662
408.578.800
Samtals gjöld

1.056.520.462

Rekstrarafgangur

20.402.528

Eigið fé:
Eigið fé 01.01.2013
Rekstrarafgangur 2013

-20.211.290
20.402.528
Eigið fé
31.12.2013

191.238

1

Viðauki 2 - brýn viðhaldsverkefni í Þjóðleikhúsinu.
Lýsing utanhúss - Bæta þarf lýsingu við og í kringum Þjóðleikhúsið, bæði svo húsið njóti sín betur og eins
vegna aðkomu gesta.
Merkingar við húsið - Koma þarf upp merkingum við húsið.
Aðaldyr - Útihurðir að framanverðu þarfnast lagfæringar og stöðugt brotnar upp úr tröppum og stéttum
við húsið.
Bílastæði - Malbika þarf bílastæði austanvert við leikhúsið.
Hjólastólaaðgengi - Þarfnast endurskoðunar. Aðkoma að utan og lyfta upp í framhús og niður í kjallara er
ekki að þjóna öllum gestum eins og skyldi vegna þyngdarmarka.
Innanhússrafmagn – lýsing innanhúss samræmist ekki að öllu leyti nýjum Evrópustaðli. Yfirfara þarf
tengla/rennur á sviði. Koma þarf gömlu spennustöðinni út úr húsi. Auka þarf loftræstingu/loftstreymi við
rafsuðuaðstöðu á smíðaverkstæði.
Málun /viðgerðir - Laga þarf skemmdir á veggjum og í lofti og ljúka málun í framhúsi og anddyri/
miðasölu. Einnig í bakhúsi á starfsmannagangi, í aðstöðu ljósamanna, gamla sminki og á skrifstofu
framkvæmdastjóra. Mála þarf salerni og sturtuklefa á starfsmannagangi. Teppi í áhorfendasal og í
framhúsi illa slitið / endurnýja þarf gólf í Græna herbergi. Raki er á milli glerja á stöku stað í gestasvæði
(suður).
Aðalbygging, annað – Endurnýja þarf sviðsgólf (það sama frá upphafi) og laga halla á sviðshring.
Endurnýja þarf einnig gólf á millidekki. Koma sem fyrst upp skæralyftu í nýrri leikmunageymslu. Koma
þarf upp upptökuklefa á hljóðdeild. Taka þarf hurðargat úr gömlu lyftunni/lyftuhurð/inn í anddyri
smíðaverkstæðis. Skipta þarf út plasti yfir gömlu miðasölu, plast / gler. Gamla miðasala, frágangur inni /
borð / kantur í kringum glugga / rafmagn og lýsing.
Lindargata 7, Kassinn / Kúlan - Laga þarf tröppur fyrir framan húsið.
Öryggismál - Neyðarútgang vantar enn í Kassann. Brunastöð í húsinu er gömul og þarfnast endurnýjunar.
Huga að tengingu við brunakerfi í aðalbyggingu.
Hreinlætisaðstaða starfsmanna - Endurnýja þarf sturtur í kjallara og koma upp skiptum klefum fyrir
karla og konur. Einnig endurnýja gamla gufubaðið.
Lindargata 3, Dómhúsið - Gera þarf við skemmdir á veggjum og í lofti, þegar utanhússviðgerðum er
lokið.
Hreinlætisaðstaða starfsmanna - Bæta þarf hreinlætisaðstöðu, koma upp fleiri salernum og sturtuklefa
á annarri hæð við æfingasal.
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Viðauki 3 – endurnýjunarþörf tæknideilda.
Áætla þarf fasta fjárveitingu í endurnýjun tækjabúnaðar árlega.

Ljósadeild
Stóra sviðið
Magn Einingaverð
Dimmar
625
59.000 kr.
Ljósaborð
1
5.500.000 kr.
Hreyfiljós (VL1000)
12
1.500.000 kr.
Hreyfiljós (TW1)
12
900.000 kr.
Hreyfiljós (DLS)
14
900.000 kr.
Hreyfiljós (Mac600)
8
1.000.000 kr.
Litaskiptar
10
400.000 kr.
Leikhúsljós (Niethammer) 150
350.000 kr.
Leikhúsljós (PAR)
200
30.000 kr.
Leikhúsljós (PC)
150
140.000 kr.
LED skjár
1
6.000.000 kr.
Effectar/ reykvélar
3
150.000 kr.
Kaplar
Uppfærsla hreyfiljósa

Samtals
36.875.000 kr.
5.500.000 kr.
18.000.000 kr.
10.800.000 kr.
12.600.000 kr.
8.000.000 kr.
4.000.000 kr.
52.500.000 kr.
6.000.000 kr.
21.000.000 kr.
6.000.000 kr.
450.000 kr.
5.000.000 kr.
5.000.000 kr.
191.725.000 kr.

Endurnýjunar Endurnýjunar
hraði (ár)
verð á ári Aldur (ár) Kaupár
15
2.458.333 kr
22
1992
8
687.500 kr
3
2011
7
2.571.429 kr
9
2005
7
1.542.857 kr
4
2010
7
1.800.000 kr
1
2013
7
1.142.857 kr
17
1997
7
571.429 kr
9
2005
10
5.250.000 kr
22
1992
10
600.000 kr
19
1995
10
2.100.000 kr
22
1992
5
1.200.000 kr
3
2011
5
90.000 kr
3
2011
10
500.000 kr
1
5.000.000 kr
25.514.405 kr

Kassinn
Dimmar
Ljósaborð
Leikhúsljós
Effectar/ reykvélar

120
1
120
1

40.000 kr.
1.000.000 kr.
140.000 kr.
150.000 kr.

4.800.000 kr.
1.000.000 kr.
16.800.000 kr.
150.000 kr.
22.750.000 kr.

15
8
10
5

320.000 kr
125.000 kr
1.680.000 kr
30.000 kr
2.155.000 kr

9
2
9
1

2005
2012
2005
2013

Kúlan
Dimmar
Ljósaborð
Leikhúsljós
Effektar/reykvélar

84
1
50
1

40.000 kr.
1.000.000 kr.
140.000 kr.
150.000 kr.

3.360.000 kr.
1.000.000 kr.
7.000.000 kr.
150.000 kr.
11.510.000 kr.

15
8
10
5

224.000 kr
125.000 kr
700.000 kr
30.000 kr
1.079.000 kr

11
1
29
1

2003
2013
1985
2013

Önnur svið
Dimmar
Ljósaborð
Leikhúsljós

24
1
40

40.000 kr.
1.000.000 kr.
140.000 kr.

960.000 kr.
1.000.000 kr.
5.600.000 kr.
7.560.000 kr.

15
8
10

64.000 kr
125.000 kr
560.000 kr
749.000 kr

11
1
29

2003
2013
1985

Samtals

233.545.000 kr.

29.497.405 kr

Dimmakerfi Stóra sviðs:

Stýringar fyrir dimmera hafa verið að bila reglulega og erfitt er orðið að fá varahluti.

Engir dimmerar eru til vara og sum númer óvirk eða með 70% virkni.

Möguleiki á alvarlegri bilun á sýningu.

Engin viðgerðarþjónusta er í boði hér á landi.

Ef stýringar dimma bila er ekki hægt að halda áfram sýningum á sviðinu.

Höfum nú keypt hreyfiljós til að minnka fjölda dimma sem þarf að nota.
Leikhúsljós Stóra sviðs:

Komin langt fram yfir endurnýjunartíma. Flest orðin um 21 árs gömul.

Búið að halda þeim við með því að skipta út glerjum og speglum sem er orðið mjög erfitt að fá í dag.
Varahlutir líka orðnir mjög dýrir.

Möguleiki á að skipta út eldri ljósum fyrir hreyfiljós og þannig smám saman fækka kösturum sem
sparar tíma á sviði við að stilla inn handvirkt.
Hreyfiljós:

Hluti kominn á endurnýjunartíma eða orðin ónýt.

Færri vinnustundir við innstillingar.

Færri kastarar sjá um vinnuna.
Kassinn:

Þar sem Kassinn þarf nú að vera tvísetinn að hluta, er mikilvægt að það sé til búnaður til þess að
mæta þeim kröfum.

3

Kúlan:

Dimmar Kúlunnar eru ónýtir og erum við að nota dimma sem notaðir voru til að bjarga
dimmabiluninni á Stóra sviði 2008.

Ljósabúnaður samanstendur af elstu tækjum hússins sem eru sum hver orðin hátt í 40 ára.
Leikhúskjallari:

Hér eru notaðir afgangs kastarar af öðrum sviðum.
Leikloftið/Brúðuloftið:

Vegna fjölda sýninga í Kassa og Kúlu er ekki hægt að nýta afgangsbúnað þaðan á Brúðuloftinu. Við
þurfum því að kaupa inn búnað til notkunar þar, eða í Kúlunni og færa eldri búnað yfir.

Starfsmenn deildarinnar hönnuðu lýsingu fyrir 15 leiksýningar á fjórum sviðum
leikhússins, ásamt því að aðstoða hópa sem koma með tilbúnar gestasýningar.
Starfsmenn sjá um allt viðhald á tækjabúnaði deildarinnar og stilla inn ljós fyrir sýningar
auk þess að annast keyrslu á sýningum.
Vegna þess samstarfs sem efnt hefur verið til við Brúðuheima á Leikhúsloftinu er nauðsyn fyrir
Þjóðleikhúsið að koma sér upp a.m.k. 36 rásum og ljósabúnaði þar.
Sá nýi búnaður sem ljósadeild fékk til starfseminnar var m.a.:
 Hreyfiljós á Stóra sviðið keypt í stað hluta fastra kastara sem voru komnir langt yfir
endurnýjunartíma.


Ljósaborð í Kúlunni gaf sig, og kaupa þurfti nýtt ljósaborð.

Hljóðdeild
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Stóra sviðið:
 Huga þarf að nýjum mixer. Mixerinn sem fyrir er var hugsaður sem bráðabirgðalausn og uppfyllir
hann alls ekki þær kröfur sem Þjóðleikhúsinu sæmir.
 Vantar 2 góða hátalara í turna (Meyer UPA1p, UPJ1p).
 Vantar 2 góða hátalara innst á sviði (Meyer UPA1p, UPJ1p).
 Þegar hafa verið settir upp móttakarar, loftnet og sendar vegna breytinga á tíðnisviði og er áætlaður
kostnaður um 9 milljónir króna.
Kúlan:
 Leysa arf hljóðkerfismál ar, ar sem hátalarar sem nú eru notaðir eru hugsaðir sem “lausir”
hátalarar til notkunar á einstökum viðburðum þegar þörf er á. Það vantar annað hvort hljóðkerfi fyrir
Kúluna eða hátalara í stað þeirra sem þar eru.
 Fjöllínukapall. Í Kúlunni hefur aldrei verið til staðar fjöllínukapall, en hann myndi einfalda mikið hluti
sem nú eru afar flóknir.
Stúdíó:
 Í smíðum er stúdíó með aðstöðu til upptöku á auglýsingum og almennri hljóðvinnslu, þar sem truflun
af umgangi, æfingum og viðburðum í húsinu er í algjöru lágmarki. Kaupa þarf eitthvað af tækjum til að
fullklára verkið.
Kassinn:
 Mixer í kassanum er orðinn gamall og úr sér genginn og nauðsynlegt er að fara að huga að nýjum.
 Fjöllínukapal vantar einnig í Kassann, þar sem aldrei hefur slíkur verið til staðar, en hann myndi
einfalda mikið hluti sem nú eru afar flóknir.
Leikhúskjallari:
 Hljóðkerfi og mixer vantar og monitora á svið. Þar er í notkun gamla hljóðkerfi Stóra sviðsins að
einhverju leyti, sem er gamalt og úr sér gengið.
 Keyptur var búnaður til hljóð-/ljósakeyrslu.
Almennt:
Sviðhlustun og sjónvarpskerfi hússins er orðið úrelt og hefur það legið fyrir frá árinu 2000. Þetta kerfi er
dýrt en mikilvægt fyrir alla starfsemi hússins og er staðan þannig nú að ekki er lengur tekin ábyrgð á að
kerfið virki vegna þeirra útbrunnu magnara, lagna og hátalara sem liggja út um allt hús, þótt allt sé gert til
þess að halda því gangandi. Ef kerfið gefur sig fyrirvaralaust einhvern daginn er spurning hvernig hægt er
að bregðast við. Þetta er kerfi sem verður ekki sett upp á einum degi eða einni viku heldur þarf að draga
nýja kapla og hátalara í öll rými. Því verður að gera ráð fyrir að þetta verði gert á tíma sumarlokunar eða
einfaldlega að húsinu verði lokað á meðan.
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Viðauki 4 – fjöldi starfsmanna eftir starfssviðum.
Fjöldi starfsfólks eftir deildum, fastráðið og (verkefna-/lausráðið)
Þjóðleikhússtjóri: 1
Framkvæmdastjóri: 1
Leiklistarráðunautur 1
Fræðsludeild og barnaleikhús: 1
Tæknistjórn 1
Fjármál/laun/bókhald : 4
Kynningardeild og miðasala: 4,5 ( 4 )
Sýningarstjórn/skipulag: 2,5
Ljósadeild: 4 ( 8 )
Hljóðdeild: 3 ( 5 )
Sviðsdeild: 7 ( 18 )
Búningadeild: 5 ( 5 )
Leikmunir: 3 ( 2)
Hárgreiðsla og förðun: 4 ( 8 )
Gestamóttaka: ( 27 )
Húsvarsla, ræsting, mötuneyti: 6
Þjóðleikhúsráð/listráð ( 10 )
Á árinu 2013 var skipting á milli hinna listrænu sviða með eftirfarandi hætti:
Leikstjórar: ( 10 )
Leikmynda- og búningahöfundar: ( 15 )
Tónlistastjórar: ( 2)
Aðstoðarmenn leikstjóra: ( 6 )
Leikarar: 22 ( 26 )
Aukaleikarar: (50)
Tónlistarmenn: (19)

6

Viðauki 5 - upplýsingar til nýrra starfsmanna í Þjóðleikhúsinu.
Við bjóðum þig velkominn / velkomna til starfa við Þjóðleikhúsið. Hér eru ýmsar upplýsingar um
starfsemi leikhússins sem gætu verið gagnlegar fyrir þig.
Starfsfólk
Í Þjóðleikhúsinu vinna vel á annað hundrað manns á hverju leikári. Hér er listi yfir ýmsa fastráðna
starfsmenn sem þú gætir þurft að leita til. Öll netföng í leikhúsinu enda á @leikhusid.is. Upplýsingar um
leikara og aðra listamenn er að finna á heimasíðu leikhússins.







Tinna Gunnlaugsdóttir, þjóðleikhússtjóri, tinna@, 585 1212
Ari Matthíasson, framkvæmdastjóri, ari@, 585 1241, (samningar, áætlanagerð, starfsmannamál,
fjármálastjórn o.fl.)
Melkorka Tekla Ólafsdóttir, leiklistarráðunautur, melkorka@, 585 1257, (verkefnaval og listræn
ráðgjöf, leikskrár o.fl.)
Þórunn Geirsdóttir, skipulagsstjóri, thorunn@, 585 1220, (bókun rýma, sýningaplön o.fl.)
Þórhallur Sigurðsson, forstöðumaður barnastarfs og safnstjóri, thorhallur@, 585 1268, (einnig
yfirumsjón með safni)
Hákon Örn Hákonarson, tæknistjóri, hakon@, 585 1258, (umsjón með útfærslu og uppsetningu
leikmynda o.fl.)

Markaðsdeild
 Sigurlaug Þorsteinsdóttir, markaðsstjóri, sigurlaug@, 585 1240, (yfirumsjón markaðs- og
kynningarmála, heimasíða o.fl.)
 Anna Bergljót Thorarensen, markaðs- og kynningarfulltrúi, annabegga@, 585 1235, (hópasala
o.fl.)
Fjármála- og launadeild
 Aðalheiður Rafnsdóttir, fjármálastjóri, heida@, 585 1226, (greiðsla reikninga o.fl.)
 Guðný Hólm Birgisdóttir, launafulltrúi, gudny@, 585 1225, (laun, vinnuskýrslur o.fl.)
 Guðrún Ingólfsdóttir, aðalbókari, runa@, 585 1252, (bókhald, kvittanir o.fl.)
 Tómas Zoega, tomas@, 585 1251, (áætlanir og eftirlit)
Sýningarstjóradeild, 585 1232
 Kristín Hauksdóttir, sýningarstjóri, kristinhauks@gmail.com
 María Dís Cilia, sýningarstjóri, maria@
 Þórunn Geirsdóttir, sýningarstjóri, thorunn@
Búningadeild, buningar@, 585 1227
 Berglind Einarsdóttir, deildarstjóri búningadeildar
 Ásdís Guðný Guðmundsdóttir, búningameistari
 Helga Lúðvíksdóttir, búningameistari
 Hjördís Sigurbjörnsdóttir, búningameistari
 Leila Arge, búningameistari
 Ingveldur E. Breiðfjörð, búningaumsjón
Sviðsdeild, 585 1239
 Viðar Jónsson, sviðsstjóri á Stóra sviði, vidar@
 Axel Cortes, sviðsmaður
 Hallur Helgason, sviðsmaður
 Jón Stefán Sigurðsson, sviðsmaður
 Michael John Bown, sviðsmaður
 Stella Björk Hilmarsdóttir, sviðsmaður
 Þórey Selma Sverrisdóttir, umsjónarmaður á minni sviðum, thorey@, (í Kassanum og Kúlunni)
Leikmunadeild, props@, 585 1255
 Trygve Jónas Eliassen, deildarstjóri leikmunadeildar
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Ásta Jónsdóttir, leikmunagerð
Guðni Gunnarsson, leikmunagerð
Högni Sigurþórsson, leikmunagerð

Leikgervadeild, smink@, 585 1229, 585 1250
 Guðrún Erla Sigurbjarnadóttir, deildarstjóri leikgervadeildar
 Ingibjörg G. Huldarsdóttir, hárkollu- og förðunarmeistari
 Silfá Auðunsdóttir, hárkollu- og förðunarmeistari
 Valdís Karen Smáradóttir, hárkollu- og förðunarmeistari
 Þóra Guðbjörg Benediktsdóttir, hárgreiðslumeistari
Ljósadeild, 585 1238
 Halldór Örn Óskarsson, deildarstjóri raftæknideildar/ljósameistari, halli@
 Lárus Björnsson, ljósameistari
 Magnús Arnar Sigurðarson
 Ólafur Pétur Georgsson
 Ólafur Ágúst Stefánsson, ljósameistari, oli@
Hljóðdeild, 585 1230, hljod@
 Halldór Snær Bjarnason, hljóðmeistari, dori@
 Kristinn Gauti Einarsson, hljóðmaður, kristinn@
 Kristján S. Einarsson, hljóðmaður, kristjan@
 Irma Þöll Þorsteinsdóttir, hljóðmaður
 Elvar Geir Sævarsson, hljóðmaður
Miðasala, midasala@, 551 1200
 Júlía Aradóttir, deildarstjóri, julia@, 585 1243
 Þuríður Árnadóttir
 Bergþóra Góa Kvaran
 Júlía Margrét Einarsdóttir
 Ragnheiður Ólafsdóttir
 Sumarliði V. Snæland Ingimarsson
Umsjón, Leikhúskjallari, mötuneyti og ræsting
 Ása Andrésdóttir, umsjónarmaður, Leikhúskjallari, asa@, 585 1269, (Kjallarinn, umsjón í
aðalbyggingu o.fl.)
 Askolds Selevskis, eldhús
 Ina Zorge, eldhús
 Helga Einarsdóttir, ræsting
 Ligita Gaidele, ræsting
Framhús - gestarými, vaktstjórar
 Þóra Björg Gígjudóttir, móttökustjóri og vaktstjóri í framhúsi, thora@
 Edda Sigríður Freysteinsdóttir, vaktstjóri í framhúsi, vakstjorar@
Bakhús
 Gunnar Ingi Jónsson, bakdyravörður
 Ragnar Ingi Magnússon, bakdyravörður
Húsnæði
Þjóðleikhúsið starfar í þremur húsum, auk þess sem leikhúsið leigir geymslur fyrir búninga, leikmuni
o.s.frv. annars staðar í borginni.
Aðalbygging
 Kjallari: Leikhúskjallarinn, Langibar, mötuneyti, smíðaverkstæði, Mánabar (samverustaður
starfsfólks leikhússins), þvottahús. Lyfta er á ganginum milli Leikhúskjallara og Mánabars.
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Jarðhæð: Millidekk (undir Stóra sviðinu), kaffihorn (yfir Mánabar), skrifstofur þjóðleikhússtjóra,
framkvæmdastjóra, leiklistarráðunautar, skipulagsstjóra, tæknistjóra og markaðsdeildar,
herbergi ljósamanna og hljóðmanna. Lyfta er af millidekki.
1. hæð. Stóra sviðið og inngangar á svið, græna herbergið (samverustaður leikara),
fundarherbergi, búningaherbergi, mækaherbergi hljóðmanna, afdrep sviðsmanna (messa),
leikmunadeild. Skrifstofa miðsölustjóra (forsetaherbergið). Framhús, inngangur gesta, barir
(Kaffibar vestan megin, Barbar austan megin), salur. Miðasala í anddyri. Lyfta er af Stóra sviðinu.
2. hæð. Hárgreiðslu- og förðunardeild, búningsherbergi leikara, stigi upp á Ballettsal (æfingasal).
Lyfta er úr Ballettsal. Í framhúsi: Kristalsalur, Kristalbar, ljósaklefi og gamli hljóðklefinn
(keyrslustaða deilda).
3. hæð. Búningadeild, búningsherbergi leikara, stigi upp á Málarasal (æfingasal á 4. hæð). Lyfta er
úr Málarasal. Í framhúsi: Stigi upp á Leikhúsloftið / Brúðuloftið.

Hús Jóns Þorsteinssonar, einnig kallað JÞ eða Kassinn, Lindargötu 7
 1. hæð: Kassinn, Jónsbar, gestarými, salerni fyrir fatlaða.
 2. hæð: Skrifstofur launafulltrúa og fjármála- og bókhaldsdeildar, leikstjóraherbergi, eldhús, lítið
fundarherbergi. Inngangur inn í klefa tæknistjóra sýningar.
 Kjallari: Kúlan, búningsherbergi leikara, förðunarherbergi, samverustaður leikara, salerni,
geymslur.
Dómhúsið
 2. hæð: Dómsalur (æfingasalur).
 3. hæð: Safn með bókum, handritum og leikskrám leikhússins. Fundar- og vinnuherbergi.
Laun og vinnuskýrslur
Nýr starfsmaður hittir launafulltrúa áður en hann hefur störf og fær upplýsingar um launamál.
Launafulltrúi upplýsir um vinnuskyldu, vinnuskýrslur, yfirvinnu, álag, biðtíma leikara o.s.frv. Launafulltrúi
er Guðný Birgisdóttir, gudny@leikhusid.is, s. 585 1225, skrifstofa hennar er á 2. hæð í JÞ.
Skilaboðaskjóðan - fjölpóstur
Starfsmenn leikhússins fá fjölpóst í gegnum Skilaboðaskjóðuna. Skrá þarf netfang sitt og síma hjá
markaðsdeild til að komast í Skilaboðaskjóðuna.
Innranetið
Þjóðleikhúsið er með innra net fyrir starfsmenn, þar sem má meðal annars nálgast sýningaplön.
Starfsmaður hefur samband við markaðsdeild til að fá úthlutað aðgangsorði, en komast má inn á
innranetið í gegnum heimasíðu Þjóðleikhússins.
Sýningaplön og æfingaboð
Sýninga- og æfingaplön hanga á gangi á jarðhæð í aðalbyggingu (hjá starfsmannainngangi). Einnig er
hægt að nálgast sýningaplön á innra neti leikhússins.
Æfingaboð koma frá sýningarstjóra viðkomandi sýningar, að jafnaði undir lok hverrar viku fyrir þá viku
sem á eftir kemur.
Búningsherbergi
Hver leikari á sér sitt búningsherbergi í aðalbyggingu, sem hann deilir með öðrum, og fær herbergi
úthlutað af sýningarstjóra.
Félög starfsmanna og viðburðir
Leikarafélag Íslands er stéttarfélag leikara við Þjóðleikhúsið. Formaður er Baldur Trausti Hreinsson,
baldur@mmedia.is.
Tæknimannafélag Þjóðleikhússins er starfsmannafélag tæknifólks og ýmissa annarra starfsmanna.
Formaður er Ása Andrésdóttir, asa@leikhusid.is.
Jólahlaðborð er haldið í desember.
Árshátíð er haldin að vori, gjarnan í apríl.
Vorferð er farin undir lok leikársins, í júní.
Ýmis skemmtikvöld eru haldin á Mánabar yfir leikárið.
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Matur og drykkur
 Í mötuneyti starfsmanna í kjallara er hægt að fá hádegisverð alla virka daga, sem kostar 600 kr.
 Á 1. hæð, í litlu afherbergi sem gengið er inn í af millidekki, er sjálfsali með samlokum, drykkjum
og sætindum.
Frímiðar fyrir starfsfólk
Starfsmenn við Þjóðleikhúsið fá 2 frímiða einu sinni á hvert leikverk. Miðarnir eru afgreiddir samdægurs,
ef laust er á sýningu.
Starfsmenn geta fengið 2 frímiða á aðalæfingu, og keypt aukamiða á lægra verði.
Að auki fá þeir frímiða þegar starfsmannasýningar eru auglýstar sérstaklega.
Starfsmenn njóta sérkjara á miðum og gjafakortum.
Eldvarnir
Ef rýma þarf húsið vegna hættuástands vinna lykilstarfsmenn (sem klæðast gulum vestum) samkvæmt
rýmingaráætlun. Umsjónarmaður rýmingar hefur yfirumsjón með samskiptum og skipulagi, en með
honum vinna rýmingarstjórar sem stjórna hver sínu föstu svæði. Mikilvægt er að starfsmenn kynni sér
neyðarútganga hússins. Umsjónarmaður rýmingar: Ása Andrésdóttir og/eða Hákon Örn Hákonarson.
Sjúkrakassar
Sjúkrakassar eru staðsettir á tæknideildum og hjá sviðsmönnum í rangala. Einnig hjá sýningarstjórum.
Þjóðleikhúsráð
Í þjóðleikhúsráði, sem er stjórnarnefnd Þjóðleikhússins, sitja nú Ingimundur Sigfússon formaður, skipaður
af menntamálaráðherra, Herdís Þórðardóttir varaformaður, skipuð af menntamálaráðherra, Ragnar
Kjartansson, skipaður af menntamálaráðherra, Agnar Jón Egilsson, fyrir Félag leikstjóra á Íslandi (FLÍ) og
Randver Þorláksson fyrir Félag íslenskra leikara (FÍL). Áheyrnarfulltrúi starfsmanna er Hallur Helgason.
Listráð
Listráð tekur þátt í verkefnavali ásamt þjóðleikhússtjóra og leiklistarráðunauti. Listráðið skipa nú Atli
Rafn Sigurðarson leikari, Eggert Þorleifsson leikari og Una Þorleifsdóttir leikstjóri
Reglulegir fundir:
 Þjóðleikhúsráðsfundir, einu sinni í mánuði.
(Þjóðleikhúsráð, leikhússtjóri og framkvæmdastjóri, auk áheyrnarfulltrúa starfsmanna).
 Listráðsfundir: reglulega á háannatíma (október – mars)
(Leikhússtjóri, leiklistarráðunautur, listráð)
 Samráðsfundir, mánudaga kl. 10:00
(Leikhússtjóri, framkvæmdastjóri, markaðsstjóri, leiklistarráðunautur, kynningarfulltrúi,
skipulagsstjóri og fræðslustjóri)
 Deildarstjórafundir, þriðjudaga kl. 9:00
(Framkvæmdastjóri, deildarstjóri sýningadeildar, sviðsstjóri, tæknistjóri, markaðsstjóri,
deildarstjórar tækni-, leikmuna, leikgerva og búningadeilda).
 Framkvæmdafundir, reglulega á undirbúnings - og æfingatíma sýninga.
(Sýningarstjóri, listrænir aðstandendur og deildarstjórar/ábyrgðamenn deilda, markaðsstjóri).
 Leikarafundir, mánaðarlegir samráðsfundir.
(Leikhússtjóri, leiklistarráðunautur og sviðslistamenn).
 Starfsmannafundir, einu sinni í mánuði.
(Allir starfsmenn).
 Endurmatsfundir, eftir hverja frumsýningu.
(Listrænir
stjórnendur, fulltrúi leikara og ábyrgðamenn deilda, auk leiklistarráðunauts, framkvæmdastjóra
og leikhússtjóra.)
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Myndir af fastráðnu starfsfólki

Tinna - leikhússtjóri

Ari - framkvæmdastjóri

Melkorka - dramatúrg

Sigurlaug - markaðsstjóri

´
Anna Begga - kynningarfulltrúi Rúna - bókhald

Guðný - laun

Þórunn - skipulags- og sýnstj. Kristín - sýningarstjóri

María Dís - sýningarstjóri

Hákon - tæknistjóri

Ása - umsjónarmaður

Ina - eldhús

Ligita - ræsting

Helga - ræsting

Askolds - eldhús

Þórhallur - fræðslustjóri

Heiða - fjármál
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Viðar - sviðsstjóri

Jón Stefán - svið

Mick - svið

Dóri - hljóð

Axel - svið

Stella - svið

Hallur - svið

Þórey - minni svið

Kristinn Gauti - hljóð

Kristján - hljóð

Lalli - ljós

Óli Á. - ljós

Irma - hljóð

Elvar - hljóð

Halli - ljós

Maggi - ljós
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Ásta - props

Högni - props

Berglind - saumastofu

Ásdís - saumastofu

Trygve - props

Hjördís - saumastofu

Helga - dresser

Ingveldur - dresser

Erla - hár

Þóra - hár

Inga - smink

Júlía – miðasala

Þuríður - miðasala

Ragnheiður - miðasala

Guðni - props

Leila - saumastofu

Silfá - smink

Dísa - smink
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