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Skúlptúrgarður við 
Alþýðuhúsið á Siglufirði

Umsækjandi: 
Aðalheiður S. Eysteinsdóttir

Á undanförnum árum hefur Aðalheiður S. Eysteinsdóttir verið að 
byggja upp skúlptúrgarð á túninu sunnan við Alþýðuhúsið.

Garðurinn er hugsaður sem griðastaður skapandi hugsunar og 
kærkominn áningarstaður í dagsins önn.

Nú þegar eru komin tvö verk í garðinn, Bergmyndir og Álfhóll og 
unnið hefur verið að gróðursetningu og umgjörð garðsins 
síðastliðið ár. Garðurinn hefur vakið athygli heimamanna og gesta 
sem leggja leið sína þar um til að njóta listaverkanna, njóta 
samveru og njóta hvíldar frá daglegu amstri.

Verkið sem nú á að rísa verður byggt upp með timbri og lifandi 
gróðri og mun standa í suðvestur horni Garðsins og sameinast þar 
grónum grenitrjám sem fyrir standa. Verkið er hugsað sem óður til 
trjágróðurs og hugmyndaflugs með titilinn Samvöxtur

Verkið verður opinberað á Frjó afmælishátíð í sumar.

Áfram verður haldið með uppbyggingu og gróðursetningu í 
Garðinum sem eykur á upplifun og notalegheit gesta sem um 
garðinn fara.

Styrkupphæð 200.000. kr.-



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
- Frjó – Afmælishátíð 

Umsækjandi: 
Aðalheiður Eysteinsdóttir

Í tilefni af 10 ára afmæli menningarstarfs í 
Alþýðuhúsinu á Siglufirði verður efnt til listahátíðar 
um allan bæ í samvinnu við ýmsa menningaraðila og 
listamenn. 

Frjó afmælishátíð er ætlað að endurspegla það 
kraftmikla menningarstarf sem unnið hefur verið í 
Alþýðuhúsinu á Siglufirði undanfarin 10 á og um leið 
sameina undir einum hatti fjölþætta listviðburði sem 
verða á vegum menningaraðila og safna í Fjallabyggð 
á hátíðartímanum. 

Listahátíðin Frjó hefur alla burði til að stækka og verða 
bæjarfélaginu til sóma í framtíðinni eins og hingað til 
og einkum nú þegar hún hefur flætt utan veggja 
Alþýðuhússins og sameinast öðrum kraftmiklum 
aðilum í bænum.

Styrkupphæð 600.000 kr.-



Abbý –
Listasýningar

Umsækjandi: 
Arnfinna Björnsdóttir

Sett verður upp stórsýning þann 15. júlí 2022 á 
verkum Abbýjar í tilefni af 80 ára afmæli hennar 
þann 19. júlí. 

Sýning verður haldin í Alþýðuhúsinu og stendur í 
fimm daga. 

Á sýningunni verða bæði gömul og ný verk, 
klippimyndir frá síldarárunum og fleiri verk. 

Sýningin verður opin í vinnustofu Abbýjar
Aðalgötu 13a Siglufirði frá 19. júlí og fram á 
haustið.  

Abbý verður einnig með sýningu á Kaffi Klöru 
um verslunarmannahelgina 2022. 

Styrkupphæð 70.000 kr. -



Berjadagar tónlistarhátíð 
2022

Umsækjandi: 
Berjadagar, Félag um tónlistarhátíð

Berjadagar tónlistarhátíð í Ólafsfirði er fyrirhuguð um 
Verslunarmannahelgina  föstudaginn 29. júlí –
sunnudagsins 31. júlí.

Um 7 viðburðir á hátíðinni. 

Haldnir verða kvöldviðburðir öll kvöldin og tvo daga verður 
tveimur styttri tónleikum bætt við.

Smærri viðburðir eru heimspekikaffi og brunch með tónlist 
á Kaffi Klöru. 

Aðrir menningarviðburðir sem tengjast Berjadögum er 
opnun myndlistarsýningar í Pálshúsi. 

Markmið Berjadaga tónlistarhátíðar er að vera áfram 
hlekkur í fjölbreyttri flóru menningarlífs Norðurlands-Eystra 
og bjóða upp á klassíska tónleika í Ólafsfjarðarkirkju og 
Menningarhúsinu Tjarnarborg. 

Einkunnarorð Berjadaga tónlistarhátíðar hafa verið frá 
upphafi ,,Listsköpun og náttúra" og því er markmið 
hátíðarinnar að skapa listrænt andrúmsloft í fallegu 
umhverfi Ólafsfjarðar þar sem boðið er upp á 
framúrskarandi tónleika sem allir geta haft gaman að, 
smærri viðburði inn á milli með mat og tónlist en einnig 
göngutúra inn í dali Ólafsfjarðar.

Styrkupphæð 600.000 kr.-



Farandtónleikar í 
Fjallabyggð

Umsækjandi: 
Daníel Pétur Daníelsson

Styrkur til tónleikahalds sumarið 2022. 

Tónleikarnir verða haldnir undir berum himni hér og 
þar um Fjallabyggð. 

Gert verður upp frá Siglufirði en draumurinn er að 
geta rúntað yfir í Ólafsfjörð og spilað þar líka. 

Margir staðir koma til greina en gert er ráð fyrir að um 
4 klukkustundir gætu farið í tónleikana, frá því að þeir 
hefjist á fyrsta stað og þar til að síðasti tónn hefur 
verið leikinn á síðasta staðnum.

Markmiðið er að setja upp vandaða tónleika með 
heimafólki sem myndu skila sér í gleði og jákvæðni út í 
samfélagið, hvort sem er til gesta eða heimamanna. 

Tónleikarnir geta einnig átt þátt í að efla félagsleg 
tengsl íbúa bæjarins.

Styrkupphæð 100.000 kr.-



Listasýningar í Pálshúsi

Umsækjandi: 
Fjallasalir ses.

Styrkur er veittur til listsýninga í Pálshúsi

Fyrirhugaðar eru þrjár áhugaverðar myndlistarsýningar 
í Pálshúsi á árinu. 

4. maí opnar samsýning nokkurra valinkunna 
listamanna, þar sem áherslan verður lögð á tengingu 
manns og náttúru. Sýningarstjórn verður í höndum 
Þórarins Blöndals. 

Þann 25. júní hefst sýning á verkum Stefáns Jónssonar. 

Þann 30. júlí opnar Una Margrét Jónsdóttir en hún 
útskrifaðist með meistaragráðu frá Listaháskólanum í 
Malmö árið 2013 og hefur starfað við myndlist síðan 
þá. 

Styrkupphæð 200.000 kr. -



Freymundur ÓF-6

Umsækjandi: 
Helgi Jóhannsson

Verkefnið Freymundur ÓF-6 er hluti af stærra verkefni 
sem snýr að því að segja sögu bátsins ásamt sögu 
smábátaútgerðar í Ólafsfirði.

Verkefnið nú er að vinna myndefni sem Muninn 
kvikmyndagerð ehf. á og nýta það til sýninga í 
væntanlegu húsnæði.

Styrkupphæð 250.000 kr.-



Kvíabekkjarkirkja -
menningararfur

Umsækjandi: 
Hollvinafélag Kvíabekkjarkirkju

Hollvinafélag Kvíabekkjarkirkju. Var stofnað til að 
endurgera Kvíabekkjarkirkju og nágrenni hennar.

Styrkurinn verður notaður til að setja upp þrjú 
upplýsingarskilti við Kvíabekkjarkirkju og efla með því 
menningartengda ferðaþjónustu í Ólafsfirði. 

Með endurbyggingu Kvíabekkjarkirkju er stuðlað að 
verndun og varðveislu menningarminja á svæðinu, 

Sett verður upp eitt upplýsingaskilti um Ólaf Bekk og 
Kvíabekk, eitt um kirkjuna sjálfa og þriðja skiltið með 
upplýsingum um Spítalahóll

Styrkupphæð 300.000 kr.-



Saga kvenna í Ólafsfirði

Umsækjandi: 
Ida Semay

Saga Ólafsfjarðar er alla jafna mjög karllæg og 
lýsir einkum lífi og afrekum karlmanna í 
tengslum við útgerðarsögu og ytri uppbyggingu 
staðarins. 

Á þeim tíma, þegar karlmenn fóru á vertíð og 
voru í burtu marga mánuði á ári, var 
Ólafsfjörður, eins og svo mörg önnur lítil 
sjávarpláss, fyrst og fremst samfélag kvenna og 
barna, fyrir utan einstaka karlmenn svo sem 
kaupfélagsstjóra, prest, kennara og lækni. 

Markmiðið með verkefninu er að draga fram 
sögu kvenna með því kanna og skrásetja við 
hvaða aðstæður konur lifðu, hvaða áskorunum 
konur stóðu frammi fyrir og hvaða lausnir þær 
fundu til að sjá sér og sínum farborða og takast 
á við lífið í blíðu og stríðu

Styrkupphæð 150.000 kr.-



Kirkjukór Ólafsfjarðar –
kórsöngur ofl.

Umsækjandi: 
Kirkjukór Ólafsfjarðar

Kirkjukór Ólafsfjarðar hlýtur styrk vegna kórsöngs við hin 
ýmsu tilefni til reksturs Kirkjukórs Ólafsfjarðar, greiða fyrir 
námskeið og raddþjálfun félaga.

Styrkupphæð 100.000 kr. -



Leiksýning ársins 2022

Umsækjandi: 
Leikfélag Fjallabyggðar

Árleg uppfærsla leikfélagsins

Leikfélag Fjallabyggðar hefur tryggt sér leikstjóra fyrir 
árið 2022 en það er Guðmundur Ólafsson sem hefur 
áður sett upp sýningar hjá Leikfélaginu. 

Stefnan er sett á nýtt verk sem hann er að semja fyrir 
félagið. 

Stefnt er á sýningar í marsmánuði.

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 300.000 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.-

Að auki við fjárstyrk fær Sjómannadagsráð frí afnot 
af munum og húsnæði Fjallabyggðar



Söngur fyrir eldri borgara

Umsækjandi: 
Stefán og Björn Þór Ólafssynir

Bræðurnir Stefán og Björn Þór hafa undanfarin 10-15 
ár reynt að gleðja eldri borgara sem dvelja á 
Hornbrekku með söng. 

Styrkupphæð 70.000 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.

Dagskrárliðir hátíðarinnar verða 10 -12 talsins að vanda. Þar 
eru hefðbundin atriði eins og skólaheimsóknir skálda, 
heimsókn skálda á dvalarheimili aldraðra, ljóðasamkeppni 
nemenda, ljóðakvöld heimamanna, heimsóknir skólahópa á 
Ljóðasetrið, flutt tónlist sem samin hefur verið við ljóð 
íslenskra skálda o.fl. 

A.m.k. eitt þjóðþekkt skáld kemur fram á hátíðinni auk 
heimafólks og yngri kynslóðin verður virkjuð til sköpunar og 
fær þjálfun í að koma fram. Frítt er inn á alla viðburði 
hátíðarinnar.

Styrkupphæð 250.000 kr.-



Þjóðlagasetur sr. Bjarna 
- Sumartónleikar -

Umsækjandi: 
Þjóðlagasetur sr. Bjarna Þorsteinssonar

Markmið verkefnisins er að halda ferna sumartónleika 
í Þjóðlagasetrinu á Siglufirði og í Siglufjarðarkirkju 
sumarið 2022. 

Á tónleikunum er áherslan lögð á íslensk þjóðlög og 
verk eftir íslensk tónskáld. Aðgangur að tónleikunum 
er ókeypis en tekið er við frjálsum framlögum sem 
fara í að greiða kostnað vegna tónleikanna. 

Tónleikarnir verða um klukkustundar langir og er 
aðgangur ókeypis. Tekið verður við frjálsum 
framlögum. 

Styrkupphæð 100.000 kr.-



Þjóðlagahátíðin á 
Siglufirði 

Umsækjandi: 
Þjóðlagahátíð 2022

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.

Hátíðin árið 2022 verður því sú 22. í röðinni

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 6. júlí  og stendur til sunnudagsins 
10. júlí. 

Hún ber yfirskriftina Þýtur í stráum. Haldnir verða 15-18 tónleikar 
á hátíðinni og koma þátttakendur víða að úr veröldinni auk 
íslenskra listamanna.

Á hátíðinni verða námskeið í þjóðlagatónlist og þjóðdönsum og í 
þjóðlagaakademíunni verður frætt um íslenskan þjóðlagaarf auk 
þess sem listamenn á hátíðinni segja frá tónlist þjóða sinna. 

Styrkupphæð 600.000 kr.-



Sýning á verkum 
Arnars Herbertssonar

Umsækjandi: 
Örlygur Kristfinnsson

Sýning á verkum Arnars Herbertssonar í Söluturninum á 
Siglufirði

Markmiðið er að kynna fjölbreytilegan og afar áhugaverðan 
listferil Arnars Herbertssonar. Sýningin væri einnig liður í því 
að kynna Siglufjörð sem menningarstað - að ferðamenn jafnt 
og heimamenn skynji vel menningarbæinn og að Söluturninn 
er einn af mörgum stöðum sem heimsækja má í því skyni.

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.-


