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Atvinnuleikhópar 2020

Umsókn: 000000-1061

1.1 Leikhópur

Leikhópur

Tengiliður umsækjanda

2.1 Lýsing

Tegund verkefnis

Kennitala 0000000000 Nafn Leikhópur

Heimilisfang Gata 1 Póstnúmer 101

Vefsíða Vefsíða leikhóps Tölvupóstfang Tölvupóstur leikhóps

Kennitala 0000000000 Nafn Friðrik Friðriksson

Heimilisfang Gata1 Póstnúmer 101

Sími 0000000 Tölvupóstfang Tölvupóstur tengiliðs

Heiti verkefnis Tilraun Kyn þátttakenda? Bæði kynin jafnt

Stutt lýsing á
verkefninu til
opinberrar
birtingar

Hér kemur stutt lýsing á verkefninu, hið svokallað "elevator pitch".  Stutt kynning
ætluð til opinberrar birtinga s.s. fréttatilkynningar.  Tækifæri til draga saman
aðalþætti verkefnislýsingar.

Lýsing og
markmið
verkefnisins

Hér kemur megintexti umsóknar, aðalpúðrið í þessari umsókn.
Setjið hugmyndir skýrt fram þannig að lesandi fái áhuga og trú á verkefninu.  Verið
nákvæm og sértæk þannig að lesandi sjái fyrir sér sviðsetningarmöguleika
verksins.
Forðist almennan texta sem hefur enga merkingu - "við ætlum að nota tækni
leikhússins til að sviðsetja hugmyndaheim verksins"  -  "leikarar munu leika
persónur verksins"
Forðist endurtekningar
Forðist að setja hér texta sem ætti td. heima í Samfélagslegt gildi verkefnisins eða
Verkáætlun
Ekki er nauðsynlegt að nýta öll 7500 stafabil heldur fókusa á skýra hugmynd.

Samfélagslegt
gildi verkefnisins

Hið samfélagslega gildi getur verið margþætt það getur snúið að stórum
samfélagslega mikilvægum þáttum eins og t.d. umhverfismálum, minnihluta- og
jaðarhópum, eða öðrum samfélagsefnum sem ber á góma.  Samfélagslegt gildi
getur einnig snúið að ná til nýrra áhorfendahópa, s.s.  sýningar fyrir eldri borgara,
innflytjendur, heyrnarskerta osfrv.  Það getur einnig snúið að t.d. nýrri tegund af
miðlun eða sviðsetningu sem hefur ekki verið áberandi.

Heiti verkefnis Tilraun

Leiklist
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Aldurskipting markhóps

2.2 Almennt 

2.3 Þátttakendur

Fullorðnir

Póstnúmer
101

Staður Bæjarfélag þar sem sýning fer
fram

Verk- og
tímaáætlun

Hér kemur skýr verkáætlun sem tekur fyrir alla þætti æfingaferlisins.  Hægt að raða
niður eftir vikum eða dagsetja.

Vika 1 - samlestur og greiningarvinna
Vika 2 - senuvinna ...

Æfingarými og
sýningarstaður

Hér eru tilgreindir allir þeir staðir sem teljast æfingastaðir og sýningarstaðir.
Residensíur og vinnustofur innanlands og utanlands.

Aðrir
samstarfsaðilar
innlendir/erlendir

Samstarfsaðilar geta verið félagasamtök, einstaklingar eða stofnanir.  Hér er þá
hægt að tilgreina í hverju samstarfið er fólgið.  Ef samstarfsaðilar leggja til
fjárhagsstuðning í einhverju formi þá er hægt að tilgreina það í styrkjaflipa 4.3.
Sömuleiðis er hægt að tilgreina vinnstofu (residensíu) samstarf

Kennitala 0000000000 Nafn Friðrik Friðriksson

Hlutverk
Leikstjóri

Mánaðarlaun
(upphæð í kr.) 723.841

Fjöldi mánaða 3

Ef umsóknin fyrir þennan einstakling á einnig að
gilda sem umsókn um listamannalaun, tilgreinið
þann fjölda mánaða sem sótt er um í launasjóð
sviðslistafólks. 3

Kennitala 0000000000 Nafn Jón Jónsson

Hlutverk
Leikari

Mánaðarlaun
(upphæð í kr.) 637.197

Fjöldi mánaða 2

Ef umsóknin fyrir þennan einstakling á einnig að
gilda sem umsókn um listamannalaun, tilgreinið
þann fjölda mánaða sem sótt er um í launasjóð
sviðslistafólks. 2

Kennitala 0000000000 Nafn Jóna Jónsdóttir

Hlutverk
Leikari

Mánaðarlaun
(upphæð í kr.) 637.197

Fjöldi mánaða 2

Ef umsóknin fyrir þennan einstakling á einnig að
gilda sem umsókn um listamannalaun, tilgreinið
þann fjölda mánaða sem sótt er um í launasjóð
sviðslistafólks. 2
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3.1 Listamannalaun

4.1 Heildarkostnaður

Kennitala 0000000000 Nafn Sigríður Sigríðardóttir

Hlutverk
Búningahöfundur

Mánaðarlaun
(upphæð í kr.) 637.197

Fjöldi mánaða 3

Ef umsóknin fyrir þennan einstakling á einnig að
gilda sem umsókn um listamannalaun, tilgreinið
þann fjölda mánaða sem sótt er um í launasjóð
sviðslistafólks. 3

Kennitala 0000000000 Nafn Sigurður Sigurðsson

Hlutverk
Dansari

Mánaðarlaun
(upphæð í kr.) 637.197

Fjöldi mánaða 2

Ef umsóknin fyrir þennan einstakling á einnig að
gilda sem umsókn um listamannalaun, tilgreinið
þann fjölda mánaða sem sótt er um í launasjóð
sviðslistafólks. 2

Fjöldi umsóttra mánaða til listamannalauna 12

Framvinduskýrsla Á ekki við

Opinber starfslaun sem hópurinn hefur hlotið
síðustu 3 ár — árið í ár meðtalið. Á ekki við

Laun/verktakagreiðslur á æfingatíma samtals 7.906.296

Æfingahúsnæði (ef við á) 240.000

Ferðakostnaður (ef við á) 0

Dagpeningar (ef við á) 0

Tækjabúnaður 150.000

Efniskostnaður (sviðsmynd, lýsing, búningar
o.s.frv.) 840.000

Aðkeypt þjónusta / tæknimenn 100.000
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Kostnaður á hverja sýningu

Markaðssetning og skrifstofa

Annar kostnaður, hvaða?

Skýringar Gott er að nota skýringarreiti til útskýringar á ofangreindum upphæðum.  Gott er að
láta nákvæma fjárhagsáætlun fyglja í viðhengi sem Excel skjal.
s.s.
EFNISKOSTNAÐUR (dæmi):
Efni í sviðsmynd 400.000
Búningar (3 jakkaföt) 150.000
....
ÆFINGAHÚSNÆÐI:  Að leigja æfingahúsnæði Dansverkstæðis fyrir 6 tíma
æfingadag kostar um 60.000 pr. viku
(Æfingar í Tjarnarbió eru allt að 4 vikum án endurgjalds)

FERÐAKOSTNAÐUR og DAGPENINGAR:  Ef flytja þarf erlenda listamenn til
landsins eða listamenn fara erlendis til að æfa eða sýna.

TÆKJABÚNAÐUR:  Allur tækjabúnaður sem þarf að leigja vegna sýningar.  Ef
setja á upp sýningu utan leikhúsa getur þessi kostnaður orðið töluverður.

AÐKEYPT ÞJÓNUSTA:  Þjónusta sérfræðinga eða iðnaðarmanna á
æfingatímabili, smiðir, ráðgjafar eða önnur vinna.

Áætlaður sýningafjöldi 10

Kostnaður vegna flytjenda 108.000

Kostnaður vegna tæknimanna 25.000

Kostnaður vegna sýningarstjórnar 0

Kostnaður vegna aðkeyptrar þjónustu 10.000

Kostnaður vegna húsnæðis 90.000

Áætlaður kostnaður sýninga samtals 2.330.000

Skýringar Hér er samanlagður kostnaður per sýningu margfaldur með fjölda sýninga.
3 flytjendur fá 36.000 í sýningarlaun samtals 108.000
Kostnaður við tæknimann hefur verið á bilinu 25 - 30 þús per sýningu og fer eftir
umfangi vinnu.
Aðkeypt þjónusta getur t.d. verið hárgreiðsla eða förðun fyrir sýningu.
Kostnaður vegna húsnæðis er t.d. leiga á húsnæði á sýningarkvöldi (í Tjarnarbíó er
greitt 35% af miðasölu)

Kynningarefni 320.000

Auglýsingar 400.000

Akstur 20.000

Bókhald/endurskoðun 45.000

Kostnaður vegna miðasölu 350.000

Annað 2.900.000
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4.2 Fjármögnun

 

4.3 Aðrir styrkir

 

4.4 Yfirlit og umsótt upphæð

Skýringar Undir KYNNINGAREFNI telst t.d. allt prentefni s.s. plaköt, póstkort, límmiðar,
leikskrár og ennfremur allt myndefni, ljósmyndir og video.  Þarna þarf að muna eftir
grafískri hönnun, ljósmyndara, videoupptökum og klippingu, prentun og dreifingu.
Undir AUGLÝSINGAR telst hverskyns greiddar auglýsingar á samfélagsmiðlum,
sjónvarpi, dagblöðum og útvarpi.
Undir AKSTUR telst t.d. sendiferðabílar eða bensínkostnaður vegna flutninga á
leikmynd eða öðru sem tengist verkefninu þarna skal ekki setja ferðir listamanna
frá heimili sínu að vinnustað.
Undir KOSTNAÐUR VEGNA MIÐASÖLU er hægt að færa starfsmenn í miðasölu
sé þess þörf, % hlutfall af miðasölu sem fer til tix eða sambærilegs
miðaumsjónarkerfis (í samstarfssamningum Tjarnarbíós er það 8% af miðasölu og
starfsfólk innifalið)

ANNAR KOSTNAÐUR:  Allt sem ekki er pláss fyrir í öðrum liðum.  Þarna má einnig
setja kostnað við kaup á höfundaverki ef það er ekki sett sem höfundalaun eða
öðru hugverki s.s. tónlist.

Áætlað miðaverð 3.750

Áætlaður fjöldi áhorfenda 1.000

Áætlaðar tekjur af miðasölu 3.750.000

Aðrar tekjur ekki styrkir 100.000

Skýringar Í flestum tilfellum eru miðar seldir á ýmsum afsláttarkjörum og þannig getur áætlað
miðaverð verið lægra en fullt miðaverð.

ÁÆTLAÐUR FJÖLDI ÁHORFENDA er heildarfjöldi áhorfenda á þeim fjölda
sýningar sem var tilgreindur í lið 4.1.  Fjöldi sæta í Tjarnarbíó er 180 en ekki þarf
að gera ráð fyrir fullum sal í hvert skipti.

AÐRAR TEKJUR EKKI STYRKIR getur verið sala á varningi, leikskrám og
auglýsingar í leikskrám.

Laun frá launasjóði sviðslistafólks 4.709.976

Sjóður Menningarstyrkir Reykjavíkurborgar

Upphæð 500.000

Afgreitt Framlag ekki tryggt

Sjóður Styrkur Landsbanka

Upphæð 300.000

Afgreitt Framlag tryggt

Sjóður Eigið framlag höfundar

Upphæð 500.000

Afgreitt Framlag tryggt
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Kostnaður samtals

 

Fjármögnun samtals

 

Niðurstaða

 

5.1 Viðhengi

 

Engin viðhengi

5.2 Viðbótargögn

 

Laun samtals (þús. kr.) 7.906.296

Kostnaður á æfingatíma 1.330.000

Kostnaður á sýningartíma 2.330.000

Markaðssetning og skrifstofa 1.135.000

Annar kostnaður 2.900.000

Fjármögnun 3.850.000

Styrkir 1.300.000

Laun frá launasjóði sviðslistafólks 4.709.976

Kostnaður samtals 15.601.296

Fjármögnun samtals 9.859.976

Mismunur = umsóknarupphæð. 5.741.320

Skráið tengla á
önnur gögn í
svæðið hér að
neðan.

Hér er hægt að vísa í heimasíður, youtube eða vimeo video eða önnur gögn sem
geymd eru á netinu.
Mælt er með því að nákvæmari Fjárhagsáætlanir séu settar í viðhengi í lið 5.1.
www.vimeo.com/einhver slóð
www.heimasíðahóps.is




