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Skúlptúrgarður við Alþýðuhúsið á Siglufirði
Umsækjandi: Aðalheiður S. Eysteinsdóttir

Á undanförnum árum hefur Alla Sigga unnið að skúlptúrgarði á túninu sunnan við Alþýðuhúsið sem fengið hefur nafnið 
Garður.
Hér er um ævintýralegan skúlptúrgarð að ræða sem byggir á gömlum íslenskum hefðum, handverki og þjóðsögum, í bland 
við lifnaðarhætti dagsins í dag. Í Garði geta gestir jafnt og heimamenn fundið athvarf fyrir hugmyndaflug og einveru, en 
einnig notið samvista við listaverk og aðra gesti. Leitast verður við að samþætta náttúru og tíma í verkum Aðalheiðar. Nú 
þegar eru komin tvö stór verk í Garðinn, Bergmyndir sem eru grófgerðar mannsmyndir sitjandi á 
þremur stórum grágrýtissteinum (og þrír auka fyrir gesti) á miðju túninu.
Álfhóll er síðara verkið sem í garðinum stendur og er eins og nafnið ber með sér bústaður álfa. Um er að ræða stóran hól 
norðaustanvert í Garði sem dregur til sín allan villtan gróður úr nágrenninu. Þar fær allt að lifa og myndar hóllinn 
skemmtilegt mótvægi við grasflötina í garðinum og ræktaða fleti.
Síðastliðið sumar vann Alla Sigga að steinhleðsluvegg og gróðurbeðum sem mynda umgjörð til norðurs um garðinn. 
Í sumar mun Alla Sigga stefna að því að klára að hlaða upp að Bergmyndunum og stefnt verður að því að koma þriðja 
verkinu upp sem ber yfirskriftina "Samhliða".
Í suðvestur horni Garðs stendur gamalt grenitré sem aðeins hefur vaxið til suðurs sökum sterkra norðanvinda, meiningin er 
að gera samhliða skúlptúrtré sem mun síðan veita skjól. 
Með tímanum vonast Alla Sigga til þess að grenitréð fari þá að vaxa til norðurs og sameinast þannig skúlptúrnum.

Styrkupphæð kr. 200.000



Alþýðuhúsið á Siglufirði
- menningarstarf –

Umsækjandi: 
Félag um menningarstarf í 
Alþýðuhúsinu á Siglufirði

Alþýðuhúsið á Siglufirði hefur staðið fyrir margþættu 
menningarstarfi á ársgrundvelli síðan árið 2012. Þar er 
starfrækt gallerí Kompan. 

Í Kompunni eru settar upp 9-10 sýningar á ári sem 
standa yfir í 3 vikur í senn hver sýning.

Listamennirnir sem sýna, dvelja í Alþýðuhúsinu vikuna 
fyrir opnun, við vinnu sína og er dvölin þeim að 
kostnaðarlausu. 

Í alrými hússins er efnt til mánaðarlegra viðburða sem 
nefnast „Sunnudagskaffi með skapandi fólki“ og er hér 
um að ræða klukkustundar viðburði þar sem fjölmargt 
skapandi fólk segir frá og sýnir verk sín og starf.
Hér mæta bæði heimamenn og utanaðkomandi til leiks. 

Í sal Alþýðuhússins eru settir upp stærri viðburðir, 
listasmiður, tónleikar, fjöllistasýningar, ljóðadagskrá, 
dans og hvað eina sem við kemur skapandi hugsun. 

Í Alþýðuhúsinu er kappkostað að virkja heimamenn til 
þátttöku og hefur það sóst vel. 

Styrkupphæð 500.000 kr. -



Alþýðuhúsið á Siglufirði
- Leysingar –
listahátíð um páska

Umsækjandi: 
Aðalheiður Eysteinsdóttir

Markmið með listahátíðinni Leysingar er að miðla 
menningu og listum til nærsamfélagsins um leið og 
gestum er boðið að njóta. 

Leysingar verða um páskahelgina og verður boðið upp 
á fjölbreytta dagskrá í og á vegum Alþýðuhússins. 

Það verða tvennir tónleikar, þrjár myndlistasýningar, 
upplestur rithöfundar, listamannaspjall og uppákoma 
og síðast en ekki síst gjörningur á föstudaginn langa. 
Öll þessi atriða hafa verið í undirbúningi og sum gerð 
sérstaklega fyrir Alþýðuhúsið.

Þeir listamenn sem koma fram eru:                                                                                       

Óskar Guðjónsson - Pétur Grétarsson - Kjartan 
Valdimarsson – Sjón - Tara Njála Ingvarsdóttir - Silfrún
Una Guðlaugsdóttir - Edda Björk Jónsdóttir - Þórir 
Hermann Óskarsson - Auður Lóa Ingvarsdóttir -
Starkaður Sigurðsson - Hallgrímur Helgason - Rodrigo
Lopes - Davíð Þór Jónsson - Arna Guðný Valsdóttir

Styrkupphæð 200.000 kr.-



Abbý –
Listasýningar

Umsækjandi: 
Arnfinna Björnsdóttir

Abbý rekur vinnustofu að Aðalgötu 13 á 
Siglufirði þar sem hún vinnur að list sinni, 
klippimyndum frá síldarárunum og annarri 
myndlist ásamt handverki.

Þann 20. maí ár hvert opnar hún sýningu sem er 
opin til 20. september eða lengur. 

Styrkupphæð kr. 50.000 kr. -



Ljóðahátíðin 
Haustglæður

Umsækjandi: 
Ungmennafélagið Glói og 
Félag um Ljóðasetur 
Íslands

Markmið hátíðarinnar er að auka áhuga íbúa og gesta 
Fjallabyggðar á ljóðlist og menningu. Gefa íbúum og 
gestum Fjallabyggðar tækifæri til að hlýða á fremstu 
skáld landsins flytja ljóð sín. Skapa vettvang fyrir 
heimamenn til að koma sér og sínu efni á framfæri, 
hvort sem er í formi ljóðlistar eða tónlistar. Auka 
orðspor Fjallabyggðar sem samfélags sem ríkt er af 
menningu og því sé hér gott að koma og búa. Kynna 
komandi kynslóðum íslenska ljóðlist og þjálfa ungmenni 
í skapandi skrifum og að koma fram.

Gestaskáld undanfarinna ára hafa t.d. verið Þórarinn 
Eldjárn, Einar Már Guðmundsson, Sigurbjörg 
Þrastardóttir, Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson, Ingunn 
Snædal og Anton Helgi Jónsson auk þess sem fjölmargt 
listafólk úr Fjallabyggð hefur komið fram á hátíðinni. 

Styrkupphæð 250.000 kr.-



Ljóðasetur Íslands
Umsækjandi: Félag um Ljóðasetur Íslands

Ljóðasetur stendur fyrir öflugu menningarlífi og fjölda viðburða og hefur eflt 
menningarstarfsemi í Fjallabyggð á undanförnum árum með fjölmörgum viðburðum. Einnig er 
setrið aðdráttarafl fyrir svæðið.

Á þeim tæpu níu árum sem setrið hefur starfað hefur það staðið fyrir um 270 viðburðum og 
skipa gestir safnsins á þessum níu árum þúsundir manna. 
Rúmlega 80 listamenn hafa komið þar fram auk hljómsveita, söng- og kvæðamannahópa. Er 
hér jafnt um að ræða landsþekkta listamenn sem heimafólk sem hefur á Ljóðasetrinu góðan 
vettvang til að koma sér og sínum verkum á framfæri. 

Styrkupphæð 350.000 kr.-



Berjadagar 
tónlistarhátíð 2021

Umsækjandi: 
Berjadagar, Félag um 
tónlistarhátíð

Tónlistarfögnuðurinn kenndur við ,,aðalbláber“ verður 
haldinn um Verslunarmannahelgi frá föstudeginum 
30. júlí til mánudagsins 2. ágúst árið 2021. 

Markmiðið er að Berjadagar tónlistarhátíð verði 
haldin opinber eða ONLINE árið 2021 undir listrænni 
stjórn sellóleikarans og tónlistarfréttamannsins Ólafar 
Sigursveinsdóttur. Markmiðið er sem sagt að 
tónleikarnir geti verið með áheyrendum að hluta eða í 
hágæða beinu streymi sem geri tónlistinni og 
umhverfi góð skil. 

Markmiðið er að Berjadagar skipi sér áfram sess sem 
mikilvægur þáttur í menningarflóru Norðurlands og á 
landsvísu sem góður kostur fyrir aðnjótendur tónlistar 
um Verslunarmannahelgina. Hátíðin heldur uppi 
merkjum klassískrar tónlistar í bland við söng og leik í 
léttari kantinum. 

Styrkupphæð 800.000 kr.-



Sumartónleikar í 
Þjóðlagasetrinu

Umsækjandi: 
Félag um Þjóðlagasetur sr. 
Bjarna Þorsteinssonar

Markmið verkefnisins er að halda ferna sumartónleika í 
Þjóðlagasetrinu á Siglufirði og í Siglufjarðarkirkju sumarið 
2021. 

Á tónleikunum er áherslan lögð á íslensk þjóðlög og verk 
eftir íslensk tónskáld. Tónleikarnir eru ekki hluti 
Þjóðlagahátíðarinnar sem haldin verður dagana 7.-11. júlí 
2021. Aðgangur að tónleikunum er ókeypis en tekið er við 
frjálsum framlögum sem fara í að greiða kostnað vegna 
tónleikanna. 

Tilefni verkefnisins er að Bjarni Þorsteinsson safnaði íslensku 
þjóðlögunum á Siglufirði og markmiðið er að þau hljómi í 
húsinu þar sem þeim var safnað og í kirkjunni þar sem Bjarni 
starfaði. Markmiðið er einnig að örva enn frekar tónlistarlíf í 
Fjallabyggð, bjóða upp á tónleika með þekktum 
listamönnum í fremstu röð og laða að ferðamenn í 
Fjallabyggð

Styrkupphæð 150.000 kr.-



Þjóðlagasetur sr. Bjarna Þorsteinssonar
Umsækjandi: Félag um Þjóðlagasetur sr. Bjarna

Árið 2021 eru 16 ár frá opnun Þjóðlagasetursins á Siglufirði. Á þessum tíma hefur setrið sannað 
tilverurétt sinn sem helsta varðveislusetur íslenskra þjóðlaga. Erlendir ferðamenn hafa mjög lofað setrið 
og sagt það einstakt á heimsvísu. Hvergi annars staðar er hægt að fræðast um þjóðlagaarf viðkomandi 
þjóðar á jafn skýran og aðgengilegan hátt eins og hægt er að kynnast íslenskum þjóðlögum, 
þjóðdönsum og hljóðfæraleik í Þjóðlagasetrinu á Siglufirði. Það hefur vakið athygli á bæjarfélaginu og 
dregið innlenda og erlenda ferðamenn hingað norður. Þá hafa kennarar í Grunnskóla Fjallabyggðar nýtt 
sér þjóðlagaarfinn í kennslu og komið með skólabörn í heimsókn í setrið. Þannig hafa ungir nemendur í 
Fjallabyggð alist upp við það að íslensk þjóðlög séu eðlilegur þáttur í lífi hvers manns. Það er einstakt á 
landsvísu.

Markmið Þjóðlagaseturs sr. Bjarna Þorsteinssonar á Siglufirði er að varðveita þjóðlagaarf Íslendinga og 
halda nafni Bjarna Þorsteinssonar þjóðlagasafnara á lofti. Einnig er markmiðið að styrkja ímynd 
Siglufjarðar og Fjallabyggðar sem heimabæ íslenska þjóðlagsins. Tekið er á móti gestum allt árið, 
skólahópum og innlendum sem erlendum ferðamönnum. 

Sumaropnunartími verður frá 1. júní til 31. ágúst 2021 kl. 12.00-18.00. 

Haldnir verða sumartónleikar í Þjóðlagasetrinu sumarið 2021 eins og aðstæður leyfa.

Styrkupphæð 800.000 kr.-



Þjóðlagahátíðin á 
Siglufirði 

Umsækjandi: 
Þjóðlagahátíð 2021

Þjóðlagahátíðin er mikilvægur hlekkur í að halda 
tónlistararfi okkar Íslendinga og annarra þjóða lifandi, 
er vettvangur fyrir innlent og erlent tónlistarfólk til að 
koma fram og flytja þjóðlagatónlist í sinni upprunalegu 
mynd, eða til að sýna fram á hvernig tónlistararfurinn 
hefur haft mótandi áhrif á nýja tónlist.

Á hátíðinni kemur saman tónlistarfólk úr ólíkum áttum 
og á öllum aldri, hlustar á verk hvers annars og lærir í 
Þjóðlagaakademíunni um tónlistararf Íslendinga og 
annarra þjóða. 

Hátíðin hefst miðvikudaginn 1. júlí  og stendur til 
sunnudagsins 5. júlí. 

Á þessum fimm dögum eru haldnir á bilinu 18-20 
tónleikar á nokkrum stöðum á Siglufirði auk námskeiða 
í gömlu handverki, tónlist, dansi og eru námskeiðin við 
hæfi leikra og lærðra. 

Ávallt er vandað til verks og okkur er mjög annt um 
faglegt orðspor okkar

Styrkupphæð 800.000 kr.-



Listasýningar í 
Pálshúsi

Umsækjandi: 
Fjallasalir

Styrkur er veittur til listsýninga í Pálshúsi

Í Pálshúsi mun Skíðafélag Ólafsfjarðar opna sýningu um 
skíðasögu Ólafsfjarðar.

Í apríl kemur hugsanlega ljósmyndasýning frá 
Náttúrugripasafni Íslands en þar verður undraheimi 
smádýranna gerð skil. 

Í byrjun júní opnar fyrsta myndlistarsýning ársins en þá mun 
Pétur Magnússon opna sýningu. Í júlíbyrjun opnar Hulda 
Hákonar sýningu.  

Í ágústbyrjun opnar Helga Pálína Brynjólfsdóttir sýningu í 
sýningarsalnum. 

Sigtryggur og Tinna verða með viku námskeið um miðjan 
september sem endar með smásýningu á verkum nema.

Í desember er svo hin landsþekkta Jólasveinasýning.

Áfram verður unnið að samstarfi MTR og Pálshúss með 
ýmsum hætti. 

Styrkupphæð 400.000 kr. -



Pálshús Ólafsfirði
Rekstur Pálshúss og 
þjónusta um 
náttúrugripasafn

Umsækjandi:
Fjallasalir ses. 

Rekstrar- og þjónustusamningur um varðveislu, 
viðhald og aðgengi  að náttúrugripasafni 2021

Fjallasalir ses. mun taka að sér varðveislu, umhirðu og 
sýningarhæfi náttúrugripasafnsins og tryggja aðgengi fyrir 
almenningi til skoðunar yfir sumartímann með auglýstum 
opnunartíma og að vetri eftir samkomulagi, eins og við 
verður komið.

Íbúar með lögheimili í Fjallabyggð fá gjaldfrjálsan aðgang 
að sýningu á náttúrugripasafninu en  standi aðrar 
sýningar yfir í húsinu er Pálshúsi heimilt að innheimta 
aðgangseyri. 

Fjallasalir ses. skal efla og stuðla að góðu samstarfi við 
leik- og grunnskóla í sveitarfélaginu, m.a. með leiðsögn 
nemanda um safnið.

Styrkur til reksturs Pálshúss er kr. 800.000,- á árinu 2021 
og þjónustugjald vegna náttúrugripasafnsins er kr. 
800.000,- á árinu 2021. 

Styrkupphæð 1.600.000 kr.-



Kórsöngur og fleira

Umsækjandi: 
Kirkjukór Ólafsfjarðar

Kirkjukór Ólafsfjarðar hlýtur styrk vegna 
raddþjálfunar kórfélaga ásamt öðru.

Styrkupphæð 150.000 kr. -



Leiksýning ársins 2021 
Þrek og tár

Umsækjandi: 
Leikfélag Fjallabyggðar

Leikfélag Fjallabyggðar hyggst setja upp, á ný,  
leikritið Þrek og tár eftir Ólaf Hauk Símonarson 
og það er María Sigurðardóttir sem leikstýrir. 

Styrknum verður varið í kostnað við að koma 
þeirri sýningu á svið. Hann mun því nýtast í 
ýmsan kostnað eins og leyfisgjöld fyrir verkinu, 
húsaleigu, leikmunakaup og fleira. 

Verkið er sett upp með aðkomu nemenda á 
listabraut í Menntaskólanum á Tröllaskaga.

Leikarar verksins eru tæplega 20 talsins auk 
fjölda annarra sem koma að uppsetningunni.

Styrkupphæð 250.000 kr.-



Sögutorg Ólafsfjarðar 
– söguskilti

Umsækjandi: 
Markaðsstofa Ólafsfjarðar

Verkefnið er hluti að stærra verkefni um eflingu 
ferðaþjónustu, aðlaðandi aðstöðusköpun fyrir ferðamenn 
í Ólafsfirði.

Markmið verkefnisins er að gera sögu og mannlíf 
Ólafsfjarðar sýnilegt og fræða gesti og heimamenn um 
sögu og sérkenni staðarins í máli og myndum með því að 
setja upp hefðbundin söguskilti um þéttbýlismyndun, 
þróun byggðar, atvinnuhætti og mannlíf.

Styrkupphæð 460.000 kr.-



Ljósmyndasögusafnið 
Saga Fotografica

Umsækjandi: Saga 
fotografica

Saga fotografica / Ljósmyndasögusafnið á 
Siglufirði var stofnað árið 2012 og hófst 
starfsemi í safninu árið 2013.

Á safninu eru reglubundnar 
ljósmyndasýningar og fastur opnunartími yfir 
sumarið í júní, júlí og ágúst. Hægt er að skoða 
safnið utan hefðbundins opnunartíma eftir 
samkomulagi. 

Styrkurinn verður nýttur m.a. til að halda úti 
sögu ljósmyndunar á Siglufirði ásamt 
reglubundnum ljósmyndasýningum. Til að 
halda úti menningartengdum viðburðum 
tengdum Siglufirði.

Styrkupphæð 200.000 kr.-



Sjómannadagshátíð 
í Ólafsfirði

Umsækjandi: 
Sjómannadagsráð

Sjómannadagsráð og Sjómannafélag Ólafsfjarðar, sækja 
um styrk til að halda uppi metnaðarfullri dagskrá um 
sjómannadagshelgina, eins og undanfarin ár.

Sjómannadagsráð / Sjómannafélag Ólafsfjarðar vinnur 
alla undirbúningsvinnu, sem hefst á haustdögum, sem og 
alla framkvæmdarvinnu vegna sjómannadagshátíðar. 

Sjómannafélag Ólafsfjarðar er fjárhagslegur bakhjarl 
hátíðarinnar. 

Sjómannadagshátíðin er fjölskylduhátíð og öllum opin. 

Styrkupphæð 1.000.000 kr.-



Saga skíðaíþróttarinnar. 
Skíðafélag Ólafsfjarðar 20 ára

Umsækjandi: 
Skíðafélag Ólafsfjarðar

Skíðafélag Ólafsfjarðar fagnar 20 ára afmæli í ár.

Sett verður upp sýning um skíðasögu Ólafsfjarðar í Pálshúsi. 

Sýningar munu hefjast í lok janúar og standa fram í miðjan apríl. 

Á sýningunni verður íslandsmeisturum Ólafsfjarðar gert góð skil, sýnd verða verðlaun, skíði og 
búnaður frá sem flestum þeirra sem vilja taka þátt. 

Einnig verða myndasýningar frá fyrri tíð og fram til dagsins í dag. 

Styrkupphæð 275.000 kr.-



Ljósagull
Umsækjandi: 

Unnur Maria M. Bergsveinsdóttir

Markmið verkefnisins er veita ljósi, gleði, leik og sirkuslistum inn í skammdegi 
leikskólabarna í Fjallabyggð. Bæði ljósið og myrkrið taka öfgakenndum sveiflum eftir 
árstíðum. Við sem búum í landi öfganna þurfum að læra að meta kosti beggja. Að 
umvefja myrkrið og möguleika þess eins og við tökum fagnandi á móti vorinu með sína 
björtu daga og nætur. 

Verkefninu er ætlað að gleðja börnin og örva á skapandi hátt. 

Ljósagull er hugljúf en spennandi sýning sem hentar yngri börnum sérstaklega vel. 
Verkið er blanda af frásögn, tónlist og leik með tindrandi LED sirkusleikföngum. Að 
sýningunni lokinni fá börnin að leika að LED ljósagullum og leikföngum sem bregðast 
við svörtu ljósi (e. black light), sem verður framkallað með sérstökum perum. Verkið 
tekur tuttugu mínútur í flutningi og leiktíminn á eftir er áætlaður í samráði við dagskrá 
leikskólana.

Styrkupphæð 155.000 kr.-



Arnar Herbertsson 
í Söluturninum

Umsækjandi: 
Örlygur Kristfinnsson

Sýning á verkum Arnars Herbertssonar í 
Söluturninum á Siglufirði

Arnar Herbertsson er meðal merkustu núlifandi 
listmálara á Íslandi. Hann hóf myndlistarferil sinn á 
Siglufirði á árunum í kringum 1960. Hann var einn af 
þeim ungu og framsæknu listamönnum sem stofnaði 
SÚM-hópinn og sýningarstað í Reykjavík seint á 7unda 
áratugnum. Fyrst framan af vann hann að mestu 
grafíkverk en frá því um 1980 hefur hann starfað 
eingöngu að málverkinu. 

Á háum aldri vinnur Arnar enn að list sinni. Hann 
hefur alla tíð verið hógvær í listheiminum en hefur í 
seinni tíð öðlast mikla virðingu meðal fræðimanna og 
áhugamanna um myndlist. Fyrir þremur árum kom út 
vönduð bók um líf hans og list. 

Styrkupphæð 110.000 kr.-


