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I 

ÚTDRÁTTUR 

Markmið þessarar ritgerðar var að rannsaka markmið, áhrif og framkvæmd 

Jasshátíðar Egilsstaða á Austurlandi og greina hvernig hún stendur samanborið við 

aðrar íslenskar tónlistarhátíðir á samkeppnismarkaði.  Undanfarin ár virðist hátíðin 

hafa vakið takmarkaðan áhuga meðal landsmanna og aðsókn að henni hefur verið lítil.  

Markmið rannsóknarinnar var að leita skýringa á þessu slæma gengi undanfarinna ára 

og leiða í ljós hvort hagkvæmt sé að viðhalda starfsemi Jasshátíðar áfram, og þá með 

hvaða hætti. 

 Til grundvallar var framkvæmd tilviksrannsókn þar sem ýmsum gögnum 

tengdum Jasshátíð Egilsstaða á Austurlandi var safnað saman til greiningar.  Sú 

greining var borin saman við fræðilegan grunn viðburðastjórnunar og ýmsar óháðar 

rannsóknir á Íslandi sem og erlendis. 

 Samanburður og túlkun á gögnum rannsóknarinnar leiddi í ljós að núverandi 

ástand hátíðarinnar uppfyllir vissar kröfur sem til hennar eru gerðar.  Hátíðin hefur 

alla tíð unnið að því að efla grasrót tónlistarmenningar Austurlands og það hlutverk 

samræmist áherslum menningarstefnu fjórðungsins.   

 Það er óvíst hvað framtíð Jasshátíðar ber í skauti sér en eins og þessi rannsókn 

leiðir í ljós eru mörg ónýtt tækifæri varðandi kynningu, markaðssetningu og 

stefnumótun sem ekki hefur verið reynt á. 
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II 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine the strategy, effect and execution of Iceland´s 

oldest jazz festival, Jasshátíð Egilsstaða á Austurlandi, and analyse how it compares 

to other Icelandic music festivals it´s competing against.  In recent years the festival 

has drawn limited attention and attendance has been scarce. The research goal is to 

explain why the festival has become so unsuccessful over the past years, and to 

divulge if it should be continued, and if so, how?  

 The study incorporates a literature review and a case study. Various data 

concerning the subject was gathered and analysed. Comparison and interpretation of 

the data revealed that the festival upheld certain required standards but has lacked 

some basic fundamentals for it to flourish.  

 What the future holds is unclear, but as this research will show there are many 

opportunities that haven´t been examined. 
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III 

FORMÁLI 

Ritgerð þessi er 30 ESTC eininga rannsóknarverkefni til MA gráðu í 

menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst.  Titill verkefnisins „Fyrir hvern er hátíð 

sem enginn sækir?” er tilkominn vegna rannsóknarspurningarinnar:  Er grundvöllur til 

áframhaldandi reksturs Jasshátíðar Egilsstaða á Austurlandi?  Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að svo sé en einnig að það er mikið svigrúm til 

umbóta. 

 Sérstakar þakkir fær bróðir minn og framkvæmdastjóri Jasshátíðar Egilsstaða á 

Austurlandi, Jón Hilmar Kárason.  Hann sýndi mér ómetanlegan stuðning með allri 

þeirri aðstoð sem hann veitti á meðan að rannsóknarvinna stóð yfir. 

 Ég er afskaplega þakklára fyrir stuðning fjölskyldu og vina sem hafa lesið yfir 

verkefni og stutt mig á annan hátt á námsferlinum.  Stuðningur foreldra minna er 

ómetanlegur, takk Matthildur Jónsdóttir og Kári Hilmarsson.   

 Andra Kárasyni og Sigurjóni Steinssyini þakka ég fyrir alla þá aðstoð og stuðning 

sem þeir veittuð mér heima við.  Síðustu vikur hefðu ekki gengið svona vel án ykkar.  

 Að lokum sendi ég þakkir til Njarðar Sigurjónssonar fyrir að leiðbeiningar hans 

við rannsóknina og Magnhildar Bjargar Björnsdóttur, starfsmanni á Héraðsskjalasafni 

Austfirðinga, fyrir aðstoð sem hún veitti við gagnaöflun.    
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1 INNGANGUR 

Það var árið 1988 sem að Jasshátíð Egilsstaða leit fyrst dagsins ljós og hefur síðan 

verið árlegur vorboði á Austurlandi.  Allt frá upphafi hefur hátíðin sett mark sitt á 

tónlistarlíf Austurlands þar sem ávallt hefur verið lagður metnaður í að setja saman 

vandaða og fjölbreytta dagskrá þar sem að jassinn ræður ríkjum í bland við popp-, 

rokk-, raf- og dægurtónlist.  Hátíðinni er ætlað að efla austfirskt tónlistarlíf og því 

hefur verið lögð áhersla á að hún sé vettvangur þar sem austfirskir tónlistarmenn fái 

tækifæri til að koma fram.  Margir landsþekktir íslenskir tónlistarmenn hafa komið 

fram á hátíðinni í gegnum árin auk heimsþekktra erlendra jasstónlistarmanna á borð 

við Beady Belle, Finn Ziegler, James Carter og Larry Carlton. 

 Stofnandi Jasshátíðar Egilsstaða er tónlistarmaðurinn Árni Ísleifsson.  Árni sá um 

skipulagningu fyrstu 18 hátíðanna þar til Jón Hilmar Kárason tók við hlutverki 

framkvæmdastjóra árið 2006.  Aðsókn að hátíðinni hafði dvínað frá fyrri árum og því 

var brugðið á það ráð að dreifa tónleikum hátíðarinnar yfir á nokkur kvöld í stað eins 

og til fleiri bæjarfélaga á Austurlandi.  Í kjölfarið var nafni hátíðarinnar breytt í 

Jasshátíð Egilsstaða á Austurlandi.  

 Tilraunir til að auka aðsókn hafa ekki borið árangur og það hefur reynst erfitt að 

útvega fjármagn til að standa straum af vaxandi rekstrarkostnaði hátíðarinnar.  

Starfsemin er háð stuðningi fyrirtækja og stofnana sem styrkja hátíðina í formi 

þjónustu eða fjármagns.  Sá stuðningur byggir á þeim rökum að menningarstarfsemi 

hafi góð áhrif á mannlegt samfélag og styrktaraðilar sýna þar með samfélagslega 

ábyrgð sem hefur góð áhrif á ímynd starfseminnar.  Þessi rannsókn byggist á því að 

greina samfélagsleg áhrif viðburða og hvaða skilyrðum þau eru háð.  Atviksgreining á 

Jasshátíð Egilsstaða á Austurlandi er borin saman við fræðilegan grundvöll með 

framtíðarsýn hátíðarinnar að leiðarljósi.   

 

1.1 Markmið verkefnis 

Á undanförnum árum  hefur Jasshátíð Egilsstaða á Austurlandi staðið frammi fyrir 

vandamálum sem tengjast m.a. tekjuöflun og lítilli aðsókn hátíðargesta.  Þessir 
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erfiðleikar kveiktu áhuga minn á hátíðinni sem viðfangsefni þessarar ritgerðar enda 

fellur rannsóknin vel að þeim kröfum sem eru gerðar til nemenda í menningarstjórnun 

varðandi þekkingu sem lýtur að rekstri, stjórnun og skipulagi á sviði menningar.  

 Vinna verkefnisins hófst um sumarið 2012 þegar ég spurði Jón Hilmar um áform 

hans fyrir hátíðina á komandi ári.  Jón svaraði því að árið 2013 markaði tímamót í 

sögu hátíðarinnar sem væri sú 25. í röðinni af því tilefni þess ætti afmælishátíðin að 

verða átta sinnum stærri en árið áður.  Þó svo að þetta metnaðarfulla markmið hafi ef 

til vill ekki verið sett fram í mikill alvöru mótaði það upphaflega stefnu 

rannsóknarinnar sem var að leita leiða til að stækka hátíðina á alla vegu með bættu 

skipulagi, auknum tekjum og fleiri hátíðargestum.  Það varð fljótlega ljóst að þessi 

rannsóknarnálgun hentaði ekki í ljósi aðstæðna og í stað þess að leita leiða til að 

stækka hátíðina miðaði rannsóknin að því að réttlæta tilvist hennar.     

 Í stað þess leggja fram rannsóknarspurningar um hvernig megi stækka hátíðina á 

komandi árum er því spurt hvort æskilegt sé að halda lífi í svo illa sóttri hátíð.  Megin 

rannsóknarspurning verkefnisins sem höfð verður að leiðarljósi er svo hljóðandi: Er 

grundvöllur til áframhaldandi reksturs Jasshátíðar Egilsstaða á Austurlandi?  

Rannsóknin mun einnig leita svara við eftirfarandi spurningum: 

• Hver er ávinningur af tónlistarhátíðum í fámennum samfélögum? 

• Hversvegna sækja einstaklingar hátíðir?  

• Er fjárhagslegur stuðningur ríkis og sveitarfélaga réttlætanlegur í ljósi slakrar 

aðsóknar? 

• Hvernig má vekja áhuga á hátíðinni og auka aðsókn? 

• Hvaða tækifæri og ógnir steðja að Jasshátíð Egilsstaða á Austurlandi? 

 

1.2 Tilgangur rannsóknar 

Rannsókninni er ætlað að veita áreiðanlega sýn á núverandi stöðu Jasshátíðar 

Egilsstaða á Austurlandi og hvað möguleika hún hefur til framtíðar.  Markmið 

rannsóknarinnar felst í hagnýtu gildi hennar sem getur nýst framkvæmdastjóra JEA og 

jafnvel öðrum framkvæmdastjórum tónlistarhátíða utan höfuðborgarsvæðisins.  

Verkefnið mun skýra hvernig sameiginleg stefnumótun, stuðningur og samstarf 

sveitarstjórnar, menningarstofnana og þjónustuaðila getur stuðlað að uppbyggingu og 
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hagvexti samfélagsins.  Rannsóknin getur því upplýst bæjarfélög um hvernig þau geti 

bætt orðspor sitt og stuðlað að uppbyggingu, atvinnusköpun og samstöðu með 

sameiginlegri stefnumótun og eflingu menningarstarfsemi. 

 

1.3 Skýringar 

Í ritgerðinni verður vísað til Jasshátíðar Egilsstaða á Austurlandi með fullu nafni eða 

JEA.  Orðið jass (e. jazz) vísar til tónlistarstefnu sem hátíðin kennir sig við.  Orðið 

virðist ekki lúta föstum reglum íslenskrar málfræði í íslenskum fjölmiðlum og er það 

ýmist stafsett djass, jass eða jazz.  Á heimasíðu hátíðarinnar birtist orðið á alla vegu.   

Í þessari ritgerð verður notast við jass.  Merki hátíðarinnar ber skammstöfunina JEA 

og undir henni stendur Jasshátíð Egilsstaða á Austurlandi, í öllum öðrum texta 

heimasíðunnar þar sem orðið kemur fyrir er það stafsett jazz. Þar sem z tilheyrir ekki 

íslenska stafrófinu verður ekki notast við þá stafsetningu.  Í umfjöllun um hátíðina í 

fjölmiðlum er yfirleitt ritað djass.     

 

1.4 Kynning á aðferðafræði  

Hingað til hafa ekki verið gerðar neinar rannsóknir á JEA og einu skráðu heimildirnar 

sem tengjast hátíðinni eru í formi auglýsinga, frétta og viðtala við stjórnendur.  

Rannsóknin byggir á grundaðri kenningu (e. grounded theory) sem felur í sér að 

viðfangsefnið verði rannsakað út frá ólíkum gögnum sem er aflað með blönduðum 

aðferðum megindlegra og eigindlegra rannsóknaraðferða.  Fræðilegur grunnur byggir 

á samanburði innlendra og erlendra rannsókna á sviði viðburðastjórnunar sem varpa 

ljósi á samfélagsleg áhrif hátíða, viðhorf hátíðargesta og mikilvægra þátta sem snúa 

að markaðssetningu í nútíma neyslusamfélagi.  Gerð var tilviksrannsókn (e. case 

study) á JEA þar sem ólíkum aðferðum var beitt til þess að byggja upp grunn 

upplýsinga sem niðurstöður verkefnisins byggja á.  Sá grunnur byggist á beinni 

þátttöku rannsakanda, viðhorfskönnun, viðtölum, tölfræðiupplýsingum frá opinberum 

stofnunum, fjölmiðlaefnis auk annars efnis frá stjórnendum hátíðarinnar. 

 Út frá fræðilegum grunni verkefnisins verður lögð fram kenning um hvert 

hlutverk tónlistarhátíða sé á dreifbýlum landsvæðum Íslands.  Kenningin verður borin 
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saman við JEA til þess að greina hvort hátíðin uppfylli þau hlutverk sem henni eru 

ætluð og hvort mögulegt sé að gera betur. 

 

1.5 Hugtök og skilgreiningar 

Rannsóknin fer yfir nokkuð breitt svið viðburðastjórnunar þar sem komið er inn á 

hlutverk hátíða og markaðssetningu þeirra.  Til þess að öðlast betri skilning á 

viðfangsefni rannsóknarinnar er mikilvægt að skilgreina hugtökin menning, 

menningarlegt auðmagn og list.  Einnig verður fjallað um einkenni tónlistarhátíða og 

hvernig viðburðir þær eru.  Í markaðssetningu skiptir orðspor og umfjöllun miklu máli 

ef hún á að vekja áhuga og eftirspurn.  Ímynd og vörumerki eru mikilvæg í þessu 

samhengi og þessvegna er vert að skilgreina þau sérstaklega.   

1.5.1 Menning 

Menning er hugtak sem lýsir sameiginlegum þáttum hóps.  Þessi skilgreining er mjög 

víðtæk og nær ekki nema að litlu leyti að lýsa því hversu flókið hugtakið er í raun.  

Félagsfræðingurinn Stuart Hall (1997) segir menningu vera eitt flóknasta hugtak 

félagsfræðinnar og að það megi skilgreina með margvíslegum hætti eftir því í hvaða 

samhengi hugtakið sé sett fram.  Ein hefðbundin skilgreining menningar er sögð vera 

mengi alls þess besta sem hefur verið upphugsað og sagt í sérhverju samfélagi (Hall, 

1997).  Hér er átt við merkilegan afrakstur mannlegrar hugsunar sem hefur skilað sér í 

bókmenntum, myndlist, tónlist og heimspeki.  Þessi skilgreining byggir á gamaldags 

viðhorfum sem aðgreindi listgreinar í tvo flokka eftir félagslega mótuðum viðhorfum 

efri stétta um hvað væri góð list og léleg, hámenning og lágmenning.  Í dag nær 

hugtakið ekki aðeins til listgreina heldur frekar alls þess sem einkennir mannlegt 

samfélag, félagslegra aðstæðna, lifnaðarhátta, siða, listgreina, sögu og alls þess sem 

hefur áhrif á hvernig einstaklingar lifa lífi sínu.  Áhersla menningar er ekki efnisleg 

heldur snýst hún fyrst og fremst um það hvernig við skynjum umhverfið og hvaða 

merkingu við gefum því.  Þegar talað er um að einstaklingar deili sömu menningu er 

því átt við að þeir túlki heiminn á svipaðan máta og geti tjáð hvor öðrum hugmyndir 

og tilfinningar um tilveruna á þann hátt að báðir skilji hvor annan (Hall, 1997).   

 Þessi skilgreining er þó mjög víðtæk og það er mikilvægt að skilja að menning er 

fyrst og fremst sameiginlegir þættir sem einstaklingar tileinka sér og nýta í tjáningu 
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við aðra einstaklinga.  Við getum hólfað menningu niður í ótal búta, allt frá menningu 

mannkyns niður í menningu sem afmarkast við heimsálfur, lönd, kynþætti, þjóðir, 

þjóðarbrot, fjölskyldur og afmarkaða hópa einstaklinga.  Menning mótar samskipti 

okkar innan afmarkaðs hóps og við einstaklinga utan hans.  Þess vegna er hegðun og 

tjáning einstaklings breytileg eftir því í hvaða hópi hann er hverju sinni.  Hver og einn 

tilheyrir mörgum ólíkum hópum án þess að gera sér endilega grein fyrir því.  Menning 

er ekki ásetningur heldur samansafn þátta sem móta sjálfsmynd okkar sem 

einstaklinga.  

 Tungumálið er grundvöllur sem gerir okkur kleift að taka á móti og miðla 

upplýsingum.  Það er lykillinn að merkingunni sem við leggjum í upplifun okkar á 

umhverfinu (Hall, 1997).  Merking tilverunnar er samt sem áður ekki persónuleg 

tilfinning hvers og eins.  Hún er samfélagslega mótuð út frá ólíkum hlutum 

menningarlegs umhverfis sem eru settir fram með vissum hætti.  Regluverk, 

framleiðsla, neysla, einkenni og framsetning hafa áhrif hvort á annað og byggja 

sameiginlega upp merkingarkerfi menningar.  Þar með er menning ekki byggð á 

sannleika eða staðreyndum heldur hugmyndum um veruleikann eins og hann er 

framreiddur í gegnum miðlun og tjáningu tungumálsins (Hall, 1997).   

1.5.2 Menningarlegt auðmagn 

Hugtakið menningarlegt auðmagn (e. cultural capital) kom fyrst fram á sjónarsviðið 

hjá franska heimspekingnum Pierre Bourdieu.  Kenning Bourdieu vísaði ekki til 

fjárhagslegs auðmagns heldur menningarlegs, þ.e. einstaklingur getur búið yfir 

menningarlegu auðmagni ef hann er samkeppnishæfur í hámenningarlegu samfélagi.  

Hann tilgreindi þrjár formgerðir menningarlegs auðmagns: líkamlegt form (e. 

embodied state) sem er langtíma ráðstöfun á hug og líkama einstaklings; hlutgert form 

(e. objectified state) er þegar menningarlegt auðmagn verður að menningarlegum 

varningi eins og bók, málverki eða tæknibúnaði; stofnanalegt form (e. institutionalised 

state) sem er þegar líkamlegt form menningarlegs auðmagns nýtist innan stofnana, til 

dæmis í samfélagslegum rannsóknum (Throsby, 1999).    

 Ástralski hagfræðingurinn David Throsby þróar hugmyndina um menningarlegt 

auðmagn í fræðigrein sem birtist í Journal of cultural economics.  Þar telur hann upp 

þrjú viðurkennd form auðmagns sem eru: líkamlegt (e. physical), mannlegt (e. human) 

og náttúrulegt (e. natural) auðmagn en leggur til fjórða birtingarformið, menningarlegt 
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auðmagn.  Líkamlegt auðmagn á við um vöru sem gegnir hlutverki í framleiðslu á 

öðrum vörum, sem dæmi má nefna verksmiðju, vélbúnað eða byggingu.  Mannlegt 

auðmagn á við um hæfileika eða þekkingu einstaklinga sem stuðlar að bættum gæðum 

eða aukinni framleiðni.  Náttúrulegt auðmagn felst í framboði á endurnýtanlegum eða 

óendurnýtanlegum náttúruauðlindum og vistfræðilegs ferlis sem hefur áhrif á framboð 

auðlinda og nýtingu þeirra.  Throsby telur nauðsynlegt að viðurkenna menningarlegt 

auðmagn sem sérstakt form aðskilið frá hinum þrem.  Hann tók eftir því að 

menningarfyrirbrigði eins og sögufrægar byggingar og listaverk bera með sér öll 

einkenni auðmagns.  Throsby segir að ekki sé hægt að líta á menningararf eins og á 

hvern annan hlut.  Menningararfur hefur ekki aðeins áhrif á almenna mannlega þróun 

heldur skili hann einnig tekjum í efnahagskerfið sem ekki sé mælanlegt nema að 

menningarlegt auðmagn verði viðurkennt sem sérstakur angi efnahagskerfisins  

(Throsby, 1999). 

 Áhrif menningar á efnahag ríkis, borga eða bæja skila sér meðal annars með 

ferðamönnum sem koma til landsins vegna menningar þess.  Ef menningin er það sem 

ræður ákvörðunarstað ferðamanna skilar hún tekjum í formi alls þess gjaldeyris sem 

kemur inn með beinum hætti sem gjald á söfn, sögustaði, þjóðgarða o.fl. og með 

óbeinum hætti í gegnum alla aðra neyslu eins og ferðakostnað, gistingu, þjónustu, mat 

og afþreyingu aðra en þá sem upphaflega lokkaði að (Throsby, 1999).   

 Þar með má segja að menningarleg verðmæti séu háð þekkingu einstaklinga og 

hvernig þeir beita þekkingu sinni á samkeppnismarkaði.  

1.5.3 List 

Hugtakið list á sér einhverja stoð í öllum mannlegum samfélögum.  Menn túlka 

hugtakið á ólíkan máta út frá verðleikum listarinnar.  Í þessari ritgerð verður miðað 

við að hugtakið list feli í sér menningarlega merkingu sem er vandlega kóðuð í 

áhrifum skynræns miðils (Freeland, 2001).  Öll list er því menningarleg afurð sem 

hefur möguleika á að fela í sér markaðslegt, samfélagslegt eða eiginlegt virði 

(Findlay, 2012).  Virði listar er þó ekki varanlegt, það ræðst af smekk og eftirspurn 

sem er breytilegt eftir samfélögum og tíma.  Það sem er verðlaust í dag gæti hafa 

öðlast verðgildi á morgun.  Verðgildi listar snýst um tilfinningu, upplifun og 

samhengi, þessvegna er mikilvægt að setja listafurðir í samhengi við gildi þeirra með 

því að upplýsa listneytendur um áhrifaþætti eins og aldur, eftirspurn og listamann.   
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1.5.4 Viðburðir og hátíðir 

Svið viðburðastjórnunar er afskaplega breitt og innan þess eru fjölmargar tegundir 

viðburða sem gegna ólíkum hlutverkum.  Viðburðir geta verið skipulagðir eða 

óvæntir, en fara alltaf fram á afmörkuðu tímabili (Getz, 1997).  Hugtakið getur t.d. 

vísað til matarboðs, alþjóðlegs íþróttarviðburðar, ráðstefnu eða bændamarkaðs og 

þess vegna er ekki hægt að flokka viðburði á einfaldan hátt.  Getz (1997) leggur til 

átta flokka skipulagðra viðburða og nefnir nokkur dæmi um viðburði:  

• Samfélagsleg tilefni.  Hátíðir eða viðburðir í tengslum við menningu eða trú. 

• List og skemmtanir.  Listviðburðir, sýningar eða verðlaunaafhendingar. 

• Viðskipti.  Sýningar, markaðir, fundir, ráðstefnur, kynning eða fjáröflun. 

• Íþróttamót.  Viðburðir tengdir atvinnumennsku jafnt sem áhugamennsku.   

• Menntun og vísindi. Fyrirlestrar, námskeið og ræðuhöld. 

• Afþreying.  Leikir, íþróttir og viðburðir til gamans. 

• Stjórnmál.  Rökræður, kosningar, opinberar heimsóknir og mótmæli. 

• Einkasamkvæmi. Afmæli, manndómsvígslur, ættarmót og hátíðisdagar. 

Viðburðir geta fallið undir nokkra flokka samtímis, til dæmis getur hátíð vísað til 

samfélagsskemmtunar og listviðburðar.  Hátíð má skýra á einfaldan máta sem  

þematengdan fögnuð fyrir almenning (Getz, 1993, 1997; Jafari, 2000).  Það eru til 

margar gerðir hátíða sem hafa mismunandi takmörk.  Sumar hátíðir bera 

menningarlegt eða trúarlegt gildi á meðan öðrum er ætlað að auðga menningarlíf íbúa, 

bæta samfélagið, skila fjárhagsgróða, styrkja góðgerðarmál, vera aðdráttarafl fyrir 

ferðamenn, efla almannatengsl eða bæta samfélagslega ímynd.   

1.5.5 Tónlistarhátíð 

Samkvæmt skilgreiningu er listahátíð viðburður þar sem áhersla er lögð á tiltekið 

listform, listamann eða sögulegan þátt í listheiminum (Getz, 1997).  Þar með er 

tónlistarhátíð skilgreind sem afbrigði af viðburði þar sem aðaláhersla hátíðarinnar er á 

listform tónlistar.  Þessi skilgreining getur átt við tónlistarviðburði sem teljast ekki til 

hátíða.  Í þessu verkefni er tónlistarhátíð viðburður sem fer fram á einum eða fleiri 

dögum á sama svæði þar sem fjöldi tónlistarmanna og hljómsveita koma fram (Tómas 

Young, 2013).   
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 Dagskrá tónlistarhátíða getur falið í sér aðra viðburði eins og málþing, 

vinnustofur, samspil og önnur listform.  Tónlist er þó alltaf í forgrunni.  Þar með falla 

stakir tónleikar ekki undir þessa skilgreiningu né aðrar hátíðir sem fela í sér tónleika. 

Tónlistarhátíðir eru yfirleitt tengdar þema sem vísar til uppruna eða tónlistarstefnu og 

má þar nefna klassíska tónlist, dægurlög, þjóðlagatónlist, rokktónlist o.s.frv.  

Tónlistarhátíðir eru að öðru leyti ekki háðar sérstökum skilyrðum.  Þær er að finna um 

allan heim og eru eins mismunandi og þær eru margar.   

1.5.6 Ímynd og vörumerki 

Ímynd er byggð á væntingum einstaklinga til persónu, vöru eða þjónustu.  Þær 

væntingar mótast af samskiptum milli aðila sem veitir upplýsingar og túlkunar 

viðtakanda á þeim (Kapferer, 2008).  Sendandi tjáir einkenni sín í formi upplýsinga 

og ímynd hans mótast af því hvernig viðtakandi túlkar upplýsingarnar.  Þar með má 

móta ímynd með því að stýra upplýsingamiðlun.  Ýmislegt hefur áhrif á hvernig við 

túlkum upplýsingar.  Merkingakerfi eru ólík milli manna, hópa, samfélaga og þjóða 

og þar með er ekki víst að allir meðtaki þau skilaboð sem ímyndinni er ætlað að 

standa fyrir (Grossberg, 1996).  Ímynd er þess vegna hverful hugmynd byggð á 

væntingum sem mótast af menningarlegu umhverfi einstaklings. 

 Ímynd er mikilvægt hugtak þegar kemur að markaðssetningu.  Markmið 

markaðssetningar er að miðla upplýsingum sem endurspegla sérstöðu vörunnar sem 

vekur athygli mögulegra viðskiptavina (Kapferer, 2008).  Hátíðir verða því að byggja 

sér ímynd sem felur í sér eitthvað einstakt og fangar athygli mögulegra gesta með 

sjónrænum, hljóðrænum og efnislegum þáttum.    

 Vörumerki eru óáþreifanleg, skilyrðisbundin verðmæti (Kapferer, 2008).  

Verðmæti vörumerkis er háð því að það skili hagnaði til langs tíma.  Til þess að það 

skili hagnaði verður vörumerkið að tengjast efnislegum verðmætum, þ.e. vörum eða 

starfsemi.  Vörumerki fela meðal annars í sér upplýsingar um gæði sem á að 

endurspeglast í trausti milli fyrirtækis og viðskiptavinar (Ágúst Einarsson, 2012).  

Traust myndast ekki nema að upplifun viðskiptavinar sé í samræmi við væntingar 

hans og því er mjög mikilvægt að fyrirtæki viðhaldi þeim gæðum sem vörumerkinu er 

ætlað að standa fyrir.  Þannig má byggja upp trygga viðskiptavini sem eru í stöðugum 

viðskiptum.   Það skiptir höfuðmáli að upplifun viðskiptavina uppfylli væntingar og 
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að neytendaþjónusta sé með besta móti því að markaðir breytast oft hraðar en 

markaðssetningin. 

 

1.6 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin hefst á kynningu á aðferðafræði rannsóknarinnar og hvernig henni er beitt 

til þess að svara þeim spurningum sem lagt er upp með.  Farið er yfir heimildir og 

gögn sem ritgerðin byggir á og gerð grein fyrir réttmæti og áreiðanleika 

rannsóknarinnar og staða rannsakanda skýrð með tilliti til viðfangsefnisins. 

 Kafla tvö er ætlað að setja viðfangsefni ritgerðarinnar í fræðilegt samhengi.  Til 

að byrja með er fjallað um hlutverk viðburða og hvaða áhrif þeir hafa á samfélagið í 

umhverfi sínu.  Að því loknu er greint frá fjármögnun hátíða og færð rök fyrir aðkomu 

ríkis og sveitarfélaga í því samhengi.  Fjárveitingar eru háðar stefnum og samningum í 

menningarmálum sem móta framtíðarsýn Austurlands fram til ársins 2020.  Helstu 

áhersluþættir þessara samninga verða taldir til.  Auk þess verður fjallað um 

rekstrarumhverfi hátíða, markaðssetningu og ferðamennsku. 

 Fjórði kafli fjallar um Jasshátíð Egilsstaða á Austurlandi.  Saga hátíðarinnar er 

tengd stuttri sögu tónlistarstefnunnar hér á landi og greint frá því hlutverki sem 

hátíðin hefur gegnt í gegnum árin.  Í kaflanum verður fjallað um bæjarfélög, þjónustu 

og tónleikastaði hátíðarinnar.  Farið er yfir allt sem viðkemur skipulagi, stjórn og 

aðbúnaði og fjallað um hvernig hátíðin er fjármögnuð og hvernig tekjum er varið.  

Fjallað er um markaðssetningu, lýðfræðilega þætti og kostnað sem felst í ferðalögum 

austur á land og á milli vettvanga.  Að lokum eru lagðar fram niðurstöður á 

viðhorfskönnun sem var lögð fyrir hátíðargesti árið 2013.   

 Í fimmta kafla eru lögð fram styrkleikagreining á JEA sem byggir á köflum þrjú 

og fjögur.  Að lokum er rannsóknarspurningum verkefnisins svarað í kafla númer sex 

sem nefnist niðurstöður. 
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2 AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

Fram til þessa hafa ekki verið gerðar rannsóknir á Jasshátíð Egilsstaða á Austurlandi, 

af þeim sökum eru ekki til skráð gögn sem gefa vísbendingu um hvaða áhrif hátíðin 

hefur á samfélag Austurlands, hvert viðhorf nærsveitunga og hátíðargesta er til 

hátíðarinnar eða til áhrifaþátta sem varða skipulags og möguleika JEA.  Því þurfti að 

safna saman gögnum um hátíðina og byggja upp fræðilegan grunn til samanburðar.    

   

2.1 Kynning á aðferðafræði  

Tilviksrannsóknir eru sniðnar til þess að rannsaka eitt tilvik á ákveðnu tímabili út frá 

gögnum sem er safnað með ýmsum ólíkum rannsóknaraðferðum (Creswell, 2009).  

Gagnaöflun rannsóknarinnar byggir því á blandaðri aðferð sem felur í sér að samnýta 

aðferðir megindlegra og eigindlegra rannsókna til þess að fá eins skýra mynd af 

viðfangsefni verkefnisins og mögulegt er.  Megindlegar rannsóknaraðferðir fela í sér 

að niðurstöður rannsókna byggi á tölfræðilegum gögnum til þess að meta tilgátur eða 

kenningar.  Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru persónuleg nálgun sem felur í sér að 

rannsakandi aflar upplýsinga í gegnum ritaðan texa, viðtöl, vettvangsrannsóknir eða 

sjónrænt og hljóðrænt efni.  Niðurstöður eigindlegra rannsókna byggja á samanburði 

og túlkun rannsakandans á rannsóknargögnum. 

 Þegar öll gögn rannsóknarinnar hafa verið talin til verður samkeppnishæfni JEA 

metin með SVOT greiningu, sem dregur upp styrkleika og veikleika hátíðarinnar og 

hvaða utanaðkomandi tækifæri og ógnir steðja að markaðsstöðu hennar (Richards, 

1992).  Út frá niðurstöðum SVOT greiningar verður lögð fram tillaga að 

framtíðaráætlun JEA sem byggir á grundaðri nálgun (e. grounded theory).  Grunduð 

nálgun felur í sér að niðurstaða rannsóknar byggi á samanburði og túlkun á 

rannsóknargögnum, þ.e. niðurstaðan sprettur úr gögnunum (Creswell, 2009).   

 Mynd 1 sýnir ferli rannsóknarinnar frá gagnaöflun til niðurstöðu og gerir grein 

fyrir möguleikum hátíðarinnar til framtíðar.  Næstu skref eru í höndum 

framkvæmdastjóra JEA og er alls óvíst hvort að niðurstaðan verði nýtt við 

framkvæmd hátíðarinnar á komandi árum.  Í kjölfarið ætti að fara fram mat á útkomu 

hátíðarinnar ár hvert til þess að greina afkomu, afleidd áhrif, viðtekin gildi og 

upplifun gesta.  Þær upplýsingar eru lykillinn að úrbótum.   



 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1.  Rannsóknarferli 

 

2.2 Kynning á rannsóknargögnum   

Fræðibækur   

Rit sem fjalla um aðferðafræði, viðburðastjórnun, ferðamennsku, hagfræði, 

markaðsfræði og menningu.  Bókin Successful Event Management (Shone og Parry, 

2010) var nýtt sem leiðarvísir við mótun ritgerðarinnar.  Í henni er komið inn á 

fræðilega umfjöllun um viðburðastjórnun og farið ítarlega í þá þætti sem 

skipuleggjendur ættu að tileinka sér.  Auk þess var gripið til fjölda annara bóka sem 

tengdust viðfangsefni verkefnisins og þær eru flestar aðgengilegar á bókasöfnum. 

Fjölmiðlar  

Saga JEA var sett saman út greinum sem birtust í ritum eins og Austra, 

Morgunblaðinu og Heima er bezt.   Umfjöllunarefni greinanna voru kynningar á 

hátíðinni og dagskrá hennar, fréttir um hvernig til hefði tekist og viðtöl við 

skipuleggjendur.  Greinarnar voru yfirleitt ekki aðgengilegar í stafrænum gagnagrunni 

né heldur upplýsingar um þær.  Sum ritin eru geymd í kössum á Héraðskjalasafni 

Austfirðinga og önnur á Mynda- og skjalasafni Norðfjarðar.     

Reynsla 

Verðleikar tónlistarhátíða felast í þeirri upplifun sem þátttakan felur í sér.  Til þess að 

dýpka skilning rannsakanda á hátíðinni setti ég mig í spor hátíðargests með það að 

markmiði að rannsaka hátíðina og byggja gögn á eigin reynslu.  Það hlutverk tók 

Fræðilegur	  
grunnur,	  staða,	  
markmið	  og	  
áætlun	  JEA	  

Innri	  
greining:	  
-‐	  Styrkleikar	  
-‐	  Veikleikar	  
	  
Ytri	  greining:	  
-‐	  Tækifæri	  
-‐	  Ógnir	  

Áætlun	  
mótuð	  

Framkvæmd	  
áætlunar	   Útkoma	  metin	  
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óvæntum breytingum á upphafsdegi hátíðarinnar þegar staða mín breyttist frá gesti í 

starfsmann og sú reynsla mótaði sýn mína á annan veg en ég hafði spáð fyrir um.   

Rannsóknir 

Fræðilegur grunnur verkefnisins byggir að stórum parti á rannsóknum sem snúa að 

viðburðum, tónlistarhátíðum, gestum og tengdum þáttum hér á landi jafnt sem 

erlendis.  Nú í september kom út greining og yfirlit á tónlistarhátíðum á Íslandi og í 

henni er komið inn ýmis atriði sem skipuleggjendur hátíðanna telja að séu tækifæri og 

ógnir við hátíðarrekstur.  Einnig er litið til rannsókna á erlendum hátíðum í svipuðu 

umhverfi til samanburðar og frekari greiningar.  Gögn rannsóknarinnar byggja á 

mörgum ólíkum rannsóknum á sviði viðburðastjórnunar, ferðamála- og markaðsfræða 

sem hafa verið birtar í ritrýndum fræðiritum.  Auk þess er stuðst við tölfræðileg gögn 

frá Hagstofu Íslands og Ferðamálastofu vegna upplýsinga sem snúa að lýðfræðilegum 

þáttum Austurlands. 

Kynningarefni 

Sjónræn og hljóðræn framsetning upplýsinga sem snúa að hátíðinni eru metnar í ljósi 

markaðssetningar.  Kynningarefni JEA birtist í útvarpi, fréttamiðlum, á heimasíðu og 

á samskiptamiðlum.  Undir þetta falla ljósmyndir, auðkenni, auglýsingar o.fl. 

Óútgefið efni 

Óútgefið efni vísar til gagna sem voru fengin frá stjórnendum hátíðarinnar, þ.e. 

fjárhagsáætlanir, skrá yfir tónlistarmenn sem hafa komið fram á hátíðinni og 

útvarpsauglýsingar. 

Niðurstöður viðhorfskönnunar 

Viðhorf hátíðargesta voru rannsökuð með opinni viðhorfskönnun sem var dreift á 

öllum tónleikum JEA árið 2013.  Niðurstöður viðhorfskönnunar voru skráðar inn í 

Excel og settar upp sem kökurit sem sýna svarhlutföll og fjölda svarenda.  Könnunin 

samanstendur af opnum og lokuðum spurningum um viðhorf gesta til hátíðarinnar.  



 

 

 

13 

Opið viðtal 

Ég hitti Jón Hilmar á heimili hans í Neskaupstað þann 11. apríl 2013 og ræddi við 

hann um skipulag hátíðarinnar, starfsmannamál, fjárveitingar, markaðssetningu og 

fleira sem kom til umræðu.  Viðtalið byggði ekki á ákveðnum spurningalista.  

Viðtalið var tekið upp og afrit af viðtalinu er að finna í viðaukum.  Tilgangur 

viðtalsins var að kynnast upplifun Jóns Hilmars á öllum hliðum hátíðarinnar og fá 

innsýn í hvernig hann skilgreinir markmið og hlutverk JEA.  

 

2.3 Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar 

Ritgerðin er byggð á samanburði og túlkun rannsakanda á fjölbreyttum gögnum 

verkefnisins.  Séu sömu gögn lögð fyrir annan aðila getur túlkun hans á þeim leitt til 

annarrar niðurstöðu.   

 Til þess að tryggja innra réttmæti ritgerðarinnar er gerður samanburður á 

rannsóknargögnum og greining tilviksrannsóknar borin undir framkvæmdastjóra JEA.  

Innra réttmæti er ógnað ef rannsóknargögn eru óskýr eða eiga sér ekki hliðstæðu í 

raunveruleikanum.  Við úrvinnslu viðhorfskönnunar kom í ljós að spurningarnar voru 

óskýrar og buðu upp á ólíkar túlkanir þátttakenda.  Þessi misskilningur kom fram í 

athugasemdum þátttakenda við spurningu þrjú sem er svo hljóðandi: Er líklegt að þú 

komir á fleiri tónleika tengda hátíðinni?  Við spurninguna var boðið upp á að svara 

með já eða nei.  Nokkrir þátttakendur merktu við nei en settu sem skýringu að þeir 

kæmust ekki í ár en kæmu líklega aftur á næstu hátíðir. Einnig kom fyrir að ekki var 

hakað í svarmöguleika já eða nei heldur skrifað kannski á spurningablaðið.  Úrvinnsla 

könnunarinnar miðar við þann svarreit sem hakað er við þó svo að skýringar gefi 

möguleika á að túlka svarið á annan veg.  Ef ekki er hakað í svarreit er litið svo á að 

spurningunni sé ósvarað.   

  Rannsakandi er meðvitaður um að niðurstöður verkefnisins eigi aðeins við tilvik 

rannsóknarinnar á umræddum tíma.  Sú kenning sem verður dregin fram út frá 

gögnum rannsóknarinnar miðar þess vegna aðeins við JEA árið 2013.    

 Einnig ber að hafa í huga að niðurstaða rannsóknarinnar er takmörkuð við þau 

gögn sem unnið er út frá.  Svið viðburðastjórnunar er gífurlega breitt og bíður upp á 

fjölmargar greiningarleiðir.  
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2.4 Staða rannsakanda og siðferðisleg álitaefni 

Þess er vert að geta að rannsakandi er ekki hlutlaus gagnvart viðfangsefni 

rannsóknarinnar.  Sem Austfirðingur ber ég hag fjórðungsins fyrir brjósti.  Fjölbreytt 

menningarlíf er einn af þeim þáttum sem stuðla að bættum lífsgæðum og því blundar í 

mér löngun til að finna JEA farsæla framtíð.  Auk þess er rannsakandi og 

framkvæmdastjóri hátíðarinnar tengd fjölskylduböndum.  

 Þessi tengsl við rannsóknarefnið eru á marga vegu hagstæð, aðgengi að öllum 

upplýsingum er greitt og þekking á viðfangsefninu er töluverð.  Í gegnum vinnuferli 

rannsóknarinnar var ávallt lögð áhersla á að nálgast gögn og niðurstöður á eins 

hlutlausan máta og unnt var.   
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3 FRÆÐILEGUR GRUNNUR RANNSÓKNAR 

Á undanförnum áratugum hefur mikið líf færst í íslenska menningargeirann og nýir 

lista- og menningarviðburðir hafa náð fótfestu og dafnað ár frá ári.  Í fámennu 

samfélagi eins og hér á Íslandi er ekki gefið að setja á stokk og styrkja hátíðir sem 

þessar, til þess þarf trausta stuðnings- og samstarfsaðila, vel heppnað kynningarstarf 

og áhugasama tónlistarunnendur sem eru reiðubúnir að verja fé og tíma til þátttöku.   

 Jasshátíð Egilsstaða á Austurlandi er ein af 29 hátíðum á Íslandi sem skilgreina 

sig sem tónlistarhátíð (Tómas Young, 2013).  Nú á þessu ári var í fyrsta sinn unnið að 

greiningu á tónlistarhátíðum á Íslandi og möguleikum þeirra til þróunar og eflingar.  

Þessi kafli er byggður upp á niðurstöðum greiningarinnar varðandi tækifæri og ógnir 

sem snúa að tónlistarhátíðum.  Út frá þeim grunni eru viðfangsefni kaflans skýrð út 

frá hliðstæðum rannsóknum hér á landi sem og erlendis.   

 

3.1 Hagræn áhrif tónlistarhátíða 

Á Íslandi gætir áhrifa menningar víða.  Íslensk menning mótar ímynd lands og þjóðar 

og er oft undirstaða mannlífs, sérstaklega á smærri stöðum eins og algengt er 

hérlendis (Ágúst Einarsson, 2012).  Tónlistarhátíðir fela í sér menningarlegt auðmagn 

sem getur skilað sér út í samfélagið sér í formi efnahagslegra og félagslegra áhrifa.  Út 

frá skilgreiningu Bourdieu er menningarlegt auðmagn tónlistarhátíða í fyrsta lagi háð 

líkamlegu formi auðmagns, þ.e. langtíma ráðstöfun á hug og líkama starfsfólks og 

tónlistarmanna.  Annars vegar hlutgerðu formi sem söluvara hátíðarinnar: Tónlist 

tónlistarmanna sem koma fram og öll aðstaða hátíðarinnar.  Síðasta form 

menningarlegs auðmagns samkvæmt Bourdieu er stofnanalegt auðmagn, þ.e. hvernig 

líkamlegt form nýtist hátíðinni; frammistaða starfsfólks og tónlistarmanna.  

Menningarlegt auðmagn tónlistarhátíða er háð samspili þessara þátta og það birtist í 

afleiddum samfélagslegum og efnahagslegum áhrifum (Throsby, 1999).      

 Ef vel er að staðið geta hátíðir eflt svæðisbundin menningarleg einkenni, bætt 

ímynd og skapað samfélaginu gott orðspor (Chong, 2009; Hall, 1997; Jafari, 2000; 

Shone og Parry, 2010; Tómas Young, 2013).  Það er vandasamt að mæla samfélagsleg 

áhrif þar sem viðfangsefni félagslegra rannsókna eru flókin og krefjast stöðugrar 

eftirfylgni yfir mörg ár.  Það er mun einfaldara að greina efnahagslegan ávinning 
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tónlistarhátíða.  Þá er stuðst við gögn sem mæla margföldunaráhrif (e. multiplier 

effect) þar sem rekstur menningarstarfsemi ýtir undir aðsókn í aðra þjónustu (Chong, 

2009).  Þeir sem heimsækja ákveðið svæði til þess að taka þátt í tónlistarhátíð þurfa í 

mörgum tilfellum að útvega gistingu og greiða fyrir aðra þjónustu.  Hér á landi hefur 

verið sýnt fram á margföldunaráhrif Iceland Airwaves í Reykjavík og Aldrei fór ég 

suður á Ísafirði sem hafa aukist ár frá ári (Tómas Young, 2013).  Það má gera ráð 

fyrir því að ef hátíðir laða að innlenda og erlenda hátíðargesti muni þær með óbeinum 

hætti stuðla að efnahagslegum bata í nærumhverfi sínu.      

 Eins og minnst hefur verið á geta tónlistarhátíðir haft margvísleg samfélagsleg 

áhrif í för með sér.   Fyrst og fremst skapa þær vettvang fyrir einstaklinga eða hópa til 

að koma saman, eiga samskipti, skemmta sér og brjóta upp hversdaginn.  Viðburðir 

sem stuðla að samskiptum gegna viðameira hlutverki í nútímasamfélagi en áður í ljósi 

þess að nútímatækni hefur leyst persónuleg samskipti manna að stórum hluta af hólmi 

(Shone og Parry, 2010).  Hátíðir geta eflt samfélagið með því að stuðla að 

samskiptum milli ólíkra hópa.  Innflytjendur eiga það til að einangrast í nýju 

samfélagi og geta átt erfitt með að finna leiðir til að aðlagast því.  Stjórnendur geta 

stuðlað að samskiptum og aðlögun með því að huga að þessum hópum í kynningu og 

markaðssetningu, til dæmis með því að þýða efni á fleiri tungumál.   

 Lista- og menningarstarfsemi sem stendur ekki undir rekstrarkostnaði er 

fjármögnuð með styrkveitingum vegna þess að gildi starfseminnar felst í 

menningarlegu auðmagni hennar.  Þá er átt við skilgreiningu Throsby á 

menningarlegu auðmagni, þ.e. samfélagsleg og efnahagsleg áhrif starfseminnar.  

Tónlistarhátíðir sem byggja stefnu sína á samfélagslegum gildum verða því að 

uppfylla þær kröfur sem felast í þátttöku íbúa.  Ef samfélagið sér sig sem gestgjafa 

hátíðar og ef íbúar þess eru meðvitaðir um hagræn áhrif hátíðarinnar eykur það 

líkurnar á þátttöku (Jepson, Clarke og Ragsdell, 2013).  Sú hvatning felst í 

upplýsingaflæði milli stjórnenda og íbúa.  Ef stjórnendur gefa samfélaginu kost á að 

láta skoðanir sínar í ljós og halda þeim upplýstum um skipulag getur það leitt til þess 

að samfélagið myndi tengingu við hátíðina sem stuðlar að aukinni þátttöku.    

  Tónlistarhátíðir geta eflt ímynd og orðspor samfélagsins.  Ef markaðssetning og 

umfjöllun hátíðarinnar tengir hana við umhverfi, þjónustu og bæjarfélag getur það 

bætt orðspor samfélagsins og örvað hagvöxt þess til frambúðar.  Að sama skapi getur 
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umfjöllun blaðamanna og hátíðargesta haft sömu áhrif.  Þetta lýsir svokallaðri 

víxlverkun (e. spillover effect) þar sem ýmsir þættir hafa jákvæð áhrif hvor á annan 

(Ágúst Einarsson, 2012; Chong, 2009).  Svo hægt sé að tala um víxlverkun verða 

skipuleggjendur að móta hugmynd og byggja framkvæmd hennar á smekk þess 

markhóps sem hún á að draga að.   

 Lykillinn að efnahagslegum áhrifum tónlistarhátíða felst einna helst í eflingu 

ferðamannaiðnaðar.  Tónlistartengd ferðaþjónusta getur gert ákveðin svæði og 

bæjarfélög að eftirsóttum áfangastað.  Hér á landi hefur þetta sýnt sig ár eftir ár á 

Ísafirði þegar bærinn fyllist af aðkomufólki sem koma fyrir tilstilli Aldrei fór ég 

suður, til Borgarfjarðar vegna Bræðslunnar og á Eistnaflug í Neskaupstað (Tómas 

Young, 2013).  Til þess að vekja eftirspurn verða staðir að búa yfir nokkrum þáttum; 

aðdráttarafli sem vekur áhuga, gistiaðstöðu, samgöngum, þjónustu auk almenns 

aðbúnaðar (Shone og Parry, 2010).   

 Áhrif tónlistarhátíða eru ekki alltaf jákvæð.  Ef illa er staðið að skipulagi og 

framkvæmd getur það haft í för með sér slæma umfjöllun sem svertir ímynd 

hátíðarinnar, staðarins og samfélagsins.  Það getur einnig gerst ef upplifun 

tónleikagesta samræmist ekki væntingum þeirra eða ef aðbúnaði, gæslu eða þjónustu 

er ábótavant.  Þess vegna er mikilvægt að tryggja að allir þættir sem snúa að 

markaðssetningu og skipulagi séu nákvæmir og áreiðanlegir.  

  

3.2 Fjárhagslegur stuðningur 

Listastarfsemi er yfirleitt háð fjárstyrkjum og aðstoð samstarfsaðila og velunnara 

(Richards, 1992).  Það er mikilvægt að skilja hvað aðgreinir þessa þætti og hvaða 

skilyrðum aðstoðin er háð.   

 Samstarfsaðilar eru fyrirtæki sem fjármagna hluta af rekstrarkostnaði eða 

niðurgreiða framleiðslu, framkvæmd eða markaðssetningu viðburðar.  Fyrir þeim er 

þessi aðstoð fjárfesting og búast þeir við að fá eitthvað í staðinn.  Þess vegna er 

mikilvægt að stjórnendur kynni sér mögulega samstarfsaðila áður en þeir óska eftir 

aðstoð til að geta sýnt fram á verðmæti samstarfsins.  Það er mjög líklegt að 

samstarfsaðilar vilji vita:  

• Kemur nafn samstarfsaðila fram á öllu prentuðu efni tengdu viðburðinum?  
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• Hvar koma upplýsingar um samstarfið fram? 

• Hver sér um undirbúning, aðföng og fjármögnun viðburðarins?      

• Hvernig verður samstarfsaðilinn sýnilegur á viðburði og hver mun greiða þann 

kostnað?   

• Verða fleiri samstarfsaðilar? 

• Hvað gerist ef viðburðurinn fellur niður? 

 Velunnarar eru þekktir og virtir einstaklingar eða félagasamtök sem veita 

fjárhagslega aðstoð eða tengja nafn sitt við starfsemina í kynningarskyni.  Ef þeir 

styrkja viðburði með fjármagni ætlast þeir aðeins til að peningurinn renni í 

starfsemina. 

 Það er hægt að sækja um styrki í fjölmarga innlenda og erlenda sjóði en það 

krefst mikillar undirbúningsvinnu.  Það þarf að finna sjóði sem samræmast 

viðburðinum  og leggja vinnu í umsóknarferlið sem getur verið langt og flókið. 

 Íslenska ríkið fjármagnar menningarstarfsemi með hlutfalli af sköttum og öðrum 

gjöldum.  Það má færa margvísleg rök fyrir fjárveitingum til menningar- og 

listastarfsemi (Ágúst Einarsson, 2012; Chong, 2009).  Í hagfræðilegum skilningi er 

list skilgreind sem verðleikavara (e. merit good) en það eru vörur eða þjónusta sem 

auðga samfélagið og stuðla að bættum lífsgæðum.  Verðleikavörur njóta oft ekki það 

mikillar eftirspurnar að markaðurinn geti staðið undir framboði þeirra óstuddur án 

aðkomu ríkisins.  Hagur ríkisins felst í jákvæðum ytri áhrifum menningar og lista í 

formi almenningshagsmuna.  Þá er átt við að framboð stuðli að siðmenntun 

samfélagsins, bættri sjálfsmynd og samheldni samfélags.  Jafnréttislög fela auk þess í 

sér að allir landsmenn skuli njóta jafnra möguleika til að njóta menningar.  Þar sem 

menning mótar sjálfsmynd þjóðarinnar er mikilvægt að borgarar eigi möguleika á 

aðgengi að menningu óháð fjárhag og stöðu.  Með fjárhagsaðkomu ríkisins þarf 

menningartengd starfsemi ekki að reiða sig á innkomu aðgangseyris, þannig er 

mögulegt að halda þátttökukostnaði í lágmarki. 

 Stuðningur ríkisins við listastarfsemi getur borgað sig með tilliti til efnahagslegra 

áhrifa starfseminnar (Ágúst Einarsson, 2012; Chong, 2009).  Fjárhagsaðstoð til 

skapandi greina er varið í verkefni sem síðan skila tekjunum tilbaka í formi 

aðgangseyris, gjaldeyristekna, í formi landkynningar og víxlverkunar á aðrar hliðar 

hagkerfisins.  Erlendir gestir á Iceland Airwaves árið 2012 vörðu um 820 milljónum 
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króna í vörur og þjónustu á höfuðborgarsvæðinu á meðan að á dvöl þeirra stóð.  Fjöldi 

gesta hafði aukist um 66% frá árinu áður sem bendir til þess að áhugi á hátíðinni hafi 

aukist töluvert.  Þessar tölur benda til þess að stuðningur ríkisins til hátíðarinnar í 

gegnum árin sé nú að skila sér tilbaka í ríkissjóð í formi tekna og landkynningar.  

3.2.1 Stefnur og samningar  

Þar sem að lista og menningarstarfsemi reiðir sig á fjárframlög frá ríki, sveitarfélögum 

og öðrum styrktaraðilum er vert að huga að tveim þáttum.  Annars vegar sóknaráætlun 

Austurlands á sviði menningarmála og hins vegar hverjar áherslur ríkisins eru 

varðandi fjárhagslegan stuðning á sviði menningarmála á fjórðungnum. 

 Sóknaráætlun Austurlands er ætlað að stórefla sveitastjórnunarstig með flutningi 

verkefna frá ríki til sveitarfélaga („Sóknaráætlun Austurlands 2013“, 2013).  Fram 

kemur að auk fjármögnunar einstakra verkefna í langtíma fjárhagsáætlun verði 

umhald og einstök verkefni sóknaráætlana fjármögnuð með sameiningu 

vaxtasamninga, menningarsamninga og endurskipulagningu og sameiningu á 

stoðkerfi atvinnu- og byggðaþróunar.  Til grundvallar áætlunarinnar er miðað við 

markmið Íslands 2020 en það er stefnumarkandi skjal um eflingu íslensks atvinnulífs 

og samfélags fram til ársins 2020.  Auk þess miðar sóknaráætlun Austurlands við 

hugmyndir og áhersluatriði sem voru lögð fram eftir þjóðfund landshluta.  

 Lagðar eru fram stöðugreiningar fyrir atvinnumál og nýsköpun, markaðsmál, 

menningu og menntun.  Hér verður litið á þann hluta áætlunarinnar sem snýr að  

menningarmálum.  Í mynd 2 eru taldir upp helstu styrkleikar og veikleikar 

menningarlegs umhverfis Austurlands auk utanaðkomandi tækifæra og ógna.  

Styrkleikar fjórðungsins eru taldir felast í fjölbreyttu listalífi, menningarsamningi 

milli ríkis og sveitarfélaga, fjölda liststarfsvettvanga og framboði listkennslu.  

Veikleikar fjórðungsins felast í skorti á fjármagni til reksturs, fáum listnemendum og 

lítilli aðsókn í lista- og menningarstarfsemi.  Auk þess er þörf á fagfólki og 

sameiginlegri markaðssetningu á menningu.  Veikleikar fjórðungsins endurspeglast í 

þeim þáttum sem eru taldir ógna menningarmálum Austurlands.  Aukin samdráttur í 

fjárframlögum mun hafa áhrif á starfsemina sem nú þegar finnur fyrir fjármagnsskorti.  

Lítil aðsókn er rakin til fámennis og samgöngumál eru ekki talin styrkja komu gesta.  

Kröfur um arðsemi eru taldar ógn sem og mismunun milli landshluta um skiptingu 

fjármagns.  Tækifæri Austurlands eru sögð felast í því að efla menningarsamning, 
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styrkja innviði menningar, efla menningarmiðstöðvar, fjölga listnemum og að efla 

atvinnutækifæri á vegum menningar og lista. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

   Mynd 2.  Styrkleikagreining menningarlegs umhverfis á Austurlandi. 

 

 Nefndin leggur fram tvíþætt markmið, að efla mannlíf og skapa fjölbreyttari 

atvinnugrundvöll fyrir listamenn.  Framtíðarsýn Austurlands fyrir árið 2020 gerir 

meðal annars ráð fyrir því að efla atvinnulíf á sviðum ferðaþjónustu, skapandi greina 

og þekkingariðnaðar.  Menningarstarfsemi á að halda áfram í átt til aukinnar 

fjölbreytni og stuðla að auknum lífsgæðum íbúa. Vöxtur, nýsköpun, gæði og samstarf 

verði einkennisþættir í menningarstarfi á Austurlandi og að þar verði reknar öflugar 

menningarmiðstöðvar.  Stefnt er að því að Austurland verði: „Einstæður, hágæða 

áfangastaður ferðamanna, sem byggi á náttúru, menningu og afurðum úr héraði” 

(„Sóknaráætlun Austurlands 2013,” 2013: 8).    

 Í sóknaráætlun Austurlands er vísað til menningarsamnings sem er talinn einn af 

styrkleikum svæðisins.  Samningurinn er gerður á milli mennta- og 

menningarmálaráðherra, iðnaðarráðherra og Sambands sveitarfélaga á Austurlandi 

um samstarf ríkis og sveitarfélaga á Austurlandi um menningarmál og 

menningartengda ferðaþjónustu („Menningarsamningur - Austurland“, 2011).   

 Samningnum er ætlað að beina styrkveitingum í einn farveg til að efla 

menningarstarf og gera það sem sýnilegast.  Helstu markmiðin felast í því að efla 
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samstarf, stuðla að nýsköpun og fjölbreytni, fjölga atvinnutækifærum og að 

menningarstarfsemi styðji við ferðaþjónustu.  Fjallað er lítillega um hlutverk 

menningarráðs í samræmi við markmið samningsins og tilgreint að starfsemi þess 

skuli vera fjármögnuð út frá framlögum sem samningurinn tilgreinir.   Hlutverk 

ríkisins er hér einungis fjárframlög og regluverk og er skipting fjármuna ekki tilgreind 

sérstaklega.  Samningurinn gildir til ársloka 2013.  Í sumar var framkvæmt samræmt 

árangursmat á landshlutasamningunum til að kanna forsendur samningsaðila fyrir 

frekara samstarfi.   

 Menningarsamningur Austurlands kom best út í þessum samanburði en 

heildareinkunn svæðisins var 93% (Arnar Jónsson, Arnar Pálsson og Sigríður 

Ólafsdóttir, 2013).  Sérstaklega er tekið fram að góður árangur hafi náðst á sviðum 

nýsköpunar og fjölbreytni, stuðningi við ferðaþjónustu og á sviði samstarfs í 

menningarmálum.  Fulltrúar hagsmunaaðila á svæðunum voru sammála um að ekkert 

væri því til fyrirstöðu að verkefni menningarsamninga væru í framtíðinni felld að því 

formi sem sóknaráætlanir landshlutanna feli í sér.  Fulltrúarnir vilja styrkja og bæta 

núverandi umgjörð samninganna og auka gildistíma þeirra frá þrem árum í fimm.  

Auk þess er stefnt að því að dreifa fjármunum betur og auka aðgengi að stoðþjónustu 

svo menningarfulltrúar geti einbeitt sér betur að grasrótarstarfi á sviði menningarmála.  

 

3.3 Rekstrarumhverfi tónlistarhátíða 

Rannsókn og greining íslenskra tónlistarhátíða leiddi í ljós ýmsa kosti, galla og 

tækifæri sem snúa að rekstrarumhverfi og skipulagi hátíðanna (Tómas Young, 2013).  

Fyrsti hluti rannsóknarinnar beindist að heimasíðum og aðgengi upplýsinga í gegnum 

Internetið.  Það er mjög mikilvægt að stjórnendur leggi áherslu á markaðssetningu og 

kynningu hátíða í gegnum heimasíður og vefmiðla vegna þess að Internetið er sá 

vettvangur sem flestir sækja til þegar þeim vantar upplýsingar (Hudson og Hudson, 

2013; Oddný Þóra Óladóttir, 2012; Yeoman, 2013).   JEA er ein af fjórum hátíðum 

sem fær fullt hús stiga í þessum greiningarhluta.  Upplýsingar á heimasíðunni eru á 

ensku, dagsetningar eru uppfærðar og réttar, netfang auðfinnanlegt, hægt að hlusta á 

tónlist og þar er jafnframt að finna upplýsingar um tónlistarmenn, hlekki á 

samfélagssíðu og hátíðardagskrá. 
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 Hátíðarpassi eða aðgangur að stökum viðburðum er seldur á 23 af 31 

tónlistarhátíð.  Þar af sögðust 27 stjórnendur vita að hátíðargestir kæmu erlendis frá 

og 23 sögðust miða markaðssetningu að einhverju leiti við útlendinga.  Meirihluti 

stjórnenda sýndi áhuga á samstarfi við aðrar hátíðir sem fælist í að deila þekkingu, 

sameiginlegri markaðssetningu og sameiginlegum styrkumsóknum.  Stjórnendur 20 

hátíða sögðust greiða sér og öðrum starfsmönnum laun fyrir unnin störf en hinar 

hátíðirnar gerðu ráð fyrir að öll vinna væri í sjálfboðastarfi eða að starfsmenn fengju 

greiddan kostnað.  Þó tóku margir forsvarsmenn fram að laun þeirra væru ekki í neinu 

samræmi við útlagða vinnu og færu oft eftir fjárhagslegri afkomu hátíðarinnar. 

 Helstu styrkleikar íslenskra tónlistarhátíða að mati forsvarsmanna þeirra felast í 

staðsetningu, stærð, dagskrá, sögu, afleiddum áhrifum, menntun, skemmtun og góðum 

samböndum erlendis í tengslum við samstarf við aðrar hátíðir.  Hátíðir sem eru 

staðsettar í nálægð við íslenska náttúru eiga mikla möguleika á að nota umhverfið sem 

sölupunkt í markaðssetningu hátíðarinnar, sérstaklega erlendis í ljósi þess að 61% 

erlendra ferðamanna segja að náttúran og landið sé ástæða þess að þeir heimsóttu 

Ísland (Oddný Þóra Óladóttir, 2013).  Styrkur hátíða hvað varðar stærð vísar til þess 

að þær séu ekki of stórar.  Margir forsvarsmenn íslensku tónlistarhátíðanna álitu 

dagskrá hátíðarinnar vera hennar helsta styrkleika og lýstu henni m.a. sem spennandi, 

einstakri, áhugaverðri, fjölbreyttri og sérstæðri.  Ýmsir erlendir hátíðarstjórnendur 

nefna skapandi dagskrá (e. innovative) sem styrk sinnar hátíðar (Carlsen og 

Andersson, 2011).  Íslenskar hátíðir sem hafa dafnað ár frá ári segja sögu hátíðarinnar 

skapa henni orðspor sem styrki hana enn frekar.  Námskeið og viðburðir sem mennta 

og skemmta hátíðargestum, efla samfélagið og styrkja með margvíslegum hætti er 

tilgangur hátíðarinnar.  Styrkleikar erlendra hátíða eru svipaðir og íslenskra að vissu 

leyti.  Styrkleikar erlendra hátíða felast m.a. í því að skipuleggjendur höfðu algera 

stjórn yfir vörumerki hátíðarinnar og töldu að góð áhrif hátíðarinnar á samfélagið 

tryggði áframhaldandi rekstur (Carlsen og Andersson, 2011). 

 Helstu veikleikar íslenskra tónlistarhátíða tengjast vegalengdum, fjárskorti og 

tímasetningum.  Langar vegalengdir fela í sér að tónlistarmenn og hátíðargestir þurfa 

að eyða löngum tíma og miklum kostnaði í ferðalög.  Að sama skapi bætist mikill 

kostnaður við útgjöld hátíða ef það þarf að flytja búnað að vettvangi.  Aðstæður á 

vegum geta verið slæmar og almenningssamgöngur eru ekki alltaf til staðar og það 

getur komið í veg fyrir að gestir leggi ferðalagið á sig.   Fjármagnsskortur háir flestum 
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íslenskum tónlistarhátíðum.  Skortur á fjármagni takmarkar möguleika á 

markaðssetningu og í ljósi þess að forstöðumenn fá ekki greitt fyrir þá vinnu sem þeir 

leggja til er líklegt að framkvæmd og skipulag gæti verið betra.  Tímasetning hátíðar 

getur takmarkað mögulegan markhóp gesta, t.d. ef ferðamannastraumur er lítill á þeim 

tíma eða ef hátíðin keppir um aðsókn við aðra viðburði sem fara fram á sama tímabili.  

Aðrir veikleikar eru að markhópar á Íslandi eru fámennir, samkeppni hefur aukist og 

aðstöðuleysi býður ekki upp á breytingar.  

 Helstu veikleikar erlendra hátíða felast í því að lagt sé of mikið traust á fáa 

styrktaraðila eða miðasölu, markaðssetning eða kynning sé ófullnægjandi og  

starfsmannaskortur veldur því að ekki sé hægt að ljúka nauðsynlegum verkefnum 

(Carlsen og Andersson, 2011). 

 

3.4 Markaðssetning 

Í hefðbundnum hagfræðilegum skilningi miðar rekstur starfsemi að því að skila 

hámarks hagnaði.  Það er gert með því að greina framboð og eftirspurn á markaði og 

útvega afurð inn á einsleitan markað sem uppfyllir ytri væntingar viðskiptavinar.  Ytri 

væntingar eru byggðar á orðspori, vöruprófunum, gæðastuðlum, endingartíma o.s.frv.  

Það er ekki hægt að líta á viðburðamarkað sem einsleita markaðseiningu (Shone og 

Parry, 2010).  Á þeim markaði er samkeppni milli margra tegunda viðburða sem 

starfa á ólíkum forsendum og gegna mismunandi hlutverkum.  Af þeim sökum er 

flókið að greina hvaða öfl drífa markaðinn áfram og markaðsrannsóknir geta því 

aðeins beint sjónum að einstökum viðburðum til þess að meta eftirspurn og hvaða 

skilyrðum hún er háð.  Ytri væntingar viðskiptavina á sviði lista og viðburða felst ekki 

í efnislegum gæðum vörunnar heldur í þeirri upplifun sem hún felur í sér (Ágúst 

Einarsson, 2012; Pine og Gilmore, 1998).   Upplifun er persónubundin og er aðeins til 

í huga einstaklings sem er þátttakandi í athöfn á tilfinningalegan, líkamlegan, 

vitsmunalegan og jafnvel andlegan hátt.  Til þess að viðburðir uppfylli lágmarks 

markmið sín er mikilvægt að stjórnendur greini eftirspurn á markaði.  Það skiptir ekki 

máli hversu góð hugmynd virðist vera, ef hún nær ekki að vinna sér nægan stuðning 

og ef hún er ólíkleg til að draga að íbúa af svæðinu, nágrannabæjum og aðra 

landsmenn, er best að hætta við hana (Richards, 1992).  
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 Með því að útbúa markaðsáætlun geta stjórnendur áætlað eftirspurn, verð, 

umbúðir, markaðssvæði, markhópa, stöðu samkeppnisaðila, líklega þróun smekks og 

viðhorfa auk mögulegra breytinga í menningu þjóðar (Ágúst Einarsson, 2012). 

Markaðsáætlun má skipta í þrjú stig, fyrsta stigið er greining á markaði, starfsemi og 

öðrum áhrifaþáttum.  Annað stigið er stefnumótun út frá niðurstöðum greiningar og 

að lokum útfærsla á áætluninni í formi markaðssetningar.  Framkvæmd 

markaðssetningar ræðst af markhópi hennar, þ.e.  hverjir muni mæta, hvar þeir eiga 

heima og hvernig er hægt að hafa áhrif á þá (Shone og Parry, 2010).  

3.4.1 Greining á markaði, starfsemi og umhverfi 

Eftirspurn verður að vera til staðar svo að viðburður verði farsæll.  Til þess að geta 

annað eftirspurn verða stjórnendur að þekkja markhóp sinn og hvað vekur áhuga hans.  

Einfaldasta leiðin til að greina eftirspurn er að miða við aðsókn fyrri ára og rannsaka 

viðhorf gesta.  Hefðbundin markaðslíkön fela í sér að upplýsingar af markaði berist í 

upplýsingakerfi og þaðan til fyrirtækja sem framleiða afurð og markaðssetja.  

Markaðsform ræðst af hversu mikil samkeppni er til staðar.  Form upplifunarmarkaðar 

er ósamkynja (e. heteoeneous) sem þýðir að það eru margir kaupendur og seljendur en 

vörutegundir á markaði eru ekki eins (Ágúst Einarsson, 2012).    

 Greining á menningarneyslu Íslendinga bendir til þess að helmingur landsmanna 

fari á tónleika að lágmarki einu sinni á ári eða oftar.  Flestir fara á tónleika þar sem 

dægurlagatónlist er leikin og fæstir á jasstónleika eins og sést á mynd 3.  Auk þess 

kom í ljós að líkur á aðsókn aukast með hærra menntunarstigi (Andrea Dofradóttir, 

Ásdís Aðalbjörg Arnalds og Guðlaug Júlía Sturludótti, 2010).   

Mynd 3.  Tónleikaaðsókn Íslendinga eftir þema tónlistar. 
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3.4.2 Markhópar 

Í tilviki tónlistarhátíða er hugtakið markhópur vísun til mögulegra hátíðargesta og 

miðast sá hópur t.d. við staðsetningu og aldurstakmörk að hátíðinni.  Markhópnum er 

hægt að skipta niður í smærri einingar eftir sameiginlegum einkennum einstaklinga, 

t.d. eftir búsetu, aldri, menntun, áhugamálum o.s.frv.  Þessar einingar kallast 

markhólf.  Með því að byggja upp þekkingu á markhópnum og ólíkum þörfum 

markhólfa er mögulegt að forgangsraða áherslum markaðssetningar til að hámarka 

aðsókn og áhuga almennings (Ágúst Einarsson, 2012; Shone og Parry, 2010).  

Grunnþekking á markhópnum felst í nokkrum lykilspurningum sem snúa að hátíðinni 

og umhverfi hennar: 

• Fyrir hvern er tónlistarhátíðin? 

• Hvað einkennir aldur og lífsstíl þeirra markhólfa sem hátíðin höfðar helst til? 

• Mun hátíðin höfða til áhugasviða ólíkra markhólfa? 

• Er hægt að draga að önnur markhólf? 

• Er líklegt að mismunandi markhólf bregðist á ólíkan hátt við mismunandi 

verðlagningu?  Þegar sama varan er seld á mismunandi verði til margra 

einstaklinga er talað um verðaðgreiningu, sem dæmi geta miðar á 

tónleikahátíð geta verið ódýrari í forsölu.  

• Hvar býr stærsta hlutfall markhópsins? 

• Hversu langt að munu gestir koma á viðburðinn? 

• Hversu langa vegalengd (eða tíma) er líklegast að fólk ferðist milli viðburða? 

• Er hægt að greina stærðir ólíkra markhópa eftir landsvæðum? 

• Hvaða ferðamáta munu ólík markhólf nota til ferðast til viðburðar? 

 Þegar þessum spurningum hefur verið svarað er mögulegt að leggjast í nánari 

rannsóknir á einkennum og þörfum milli mismunandi markhólfa (Shone og Parry, 

2010).  Rannsóknir benda til þess að persónuleiki einstaklings ráði miklu um hvernig 

tónlist hann hlusti á og að einstaklingar noti tónlist til að móta og tjá persónueinkenni 

sín (Frith, 1996).  Greining á tónlistarvali einstaklinga með tilliti til aldurs, 

félagslegrar stöðu, eigna, búsetu, áhugamála og menntunar bendir til þess að jass- og 

blúsunnendur hafi almennt fjölbreyttari tónlistarsmekk en áhugamenn um aðrar 

tegundir tónlistar.  Sá hópur sem hlustar á jass er mjög fjölbreyttur.  Samfélagslegur 

bakgrunnur jassunnenda er fjölbreyttur.  Karlmenn eru mun líklegri til að hlusta á jass 
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en konur, þeir eru almennt vel menntaðir og sýna öðrum tónlistarstefnum og 

menningarlegum viðburðum mikinn áhuga.  Jasstónlist höfðar til allra aldurshópa en 

greining á gestum Alþjóðlegu Cheltenham jasshátíðarinnar leiddi í ljós að 80% 

hátíðargesta voru eldri en 35 ára (Oakes, 2010; Van Eijck, 2001).   

 

3.5 Hvernig má hafa áhrif á markhópinn 

Til þess að hafa áhrif á markhópinn verða stjórnendur að gera sér grein fyrir hvaða 

þættir leiði til ánægjulegra viðbragða, hvaða hvatar liggja að baki þátttöku, hvað aftrar 

þátttöku og kauphegðun neytenda (Getz, 1997). 

3.5.1 Viðtekin gildi   

Markaðssetning á menningarafurðum snýst um að skapa raunveruleg verðmæti fyrir 

viðskiptavininn.  Verðmæti verðleikavöru felast í viðteknu gildi, það eru hugmyndir 

og væntingar einstaklinga til vöru eða þjónustu.  Auk þess eru viðtekin gildi talin vera 

ein besta mælieiningin á samkeppnishæfni fyrirtækja og áreiðanleg vísbending um að 

kúnni stundi viðskipti í framtíðinni (Richards, 1992).  Viðburðastjórnendur geta aukið 

ánægju gesta með því að styrkja viðtekið gildi þeirra í gegnum tæknilega þætti áður 

en viðburður hefst, á meðan hann stendur yfir og eftir að honum líkur (Hudson og 

Hudson, 2013; Kim, Kim, Ruetzler og Taylor, 2010; Shone og Parry, 2010).  

Tæknilegum þáttum er skipt í fjóra hluta (Shone og Parry, 2010):   

1. Margmiðlun.  

2. Baktjöld og sviðsetning.  

3. Lýsing, hljóð og samskipti. 

4. Aðstaða og þrif.  

 Margmiðlun á við myndskeið, tölvugerða texta og grafík, stafræna myndvinnslu 

og innsetningu myndskeiða og hljóða í framsetningu.  Þetta ásamt fleiri þáttum gerir 

stjórnendum kleift að búa til ímynd sem beint er til markhópsins í gegnum 

auglýsingar, varning og annað sjón- og hljóðrænt efni sem tengist viðburði.  

Margmiðlun gefur hugmynd um gæðastuðul viðburðarins sem hefur bein áhrif á 

viðtekin gildi (Shone og Parry, 2010). 
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 Þegar er talað um tæknilegan aðbúnað hugsar fólk fyrst og fremst um hljóð- og 

ljósakerfi.  Auk þess ber að hafa í huga að baktjöld og sviðsetning skiptir miklu máli 

til þess að ná fram réttu andrúmslofti sem fellur vel að viðburðinum.  Baktjöldin geta 

verið mjög einföld,  tjald með merki viðburðar og sérstakri lýsingu.  Þau geta einnig 

verið flókið samspil tæknilegra þátta og sviðshönnunar en svo flókin útfærsla á fremur 

við á stórum, fjölmennum viðburðum (Shone og Parry, 2010).   

 Lýsing á viðburðum þjónar nokkrum hlutverkum sem í megindráttum eru: að 

veita jafna lýsingu, leggja áherslu á listamenn eða talsmenn, til þess að lýsa baksviðið 

og móta rétt andrúmsloft.  Í öðrum rýmum þarf lýsingin að veita næga 

bakgrunnslýsingu í almennum rýmum jafnt sem bakherbergjum, auk þess sem 

lýsingar geta þjónað sem skreytingar.  Að lokum þjóna lýsingar öryggishlutverki sem 

veita gestum öryggistilfinningu þegar kemur að útgöngum og leiðarvísum í og í 

kringum viðburðastaðinn (Shone og Parry, 2010).   

    Hljóð er sá þáttur sem skiptir hvað mestu þegar kemur að tónleikahaldi enda 

gera gestir miklar kröfur um að flutningur tónlistarmanna falli að þeim gæðastuðli 

sem búist er við.  Faglegur flutningur er þó ekki nóg því ef hljóðkerfið og hljóðmenn 

standa sig ekki er góð spilamennska til einskis.  Það er því ekki aðeins mikilvægt að 

áheyrendur heyri hvað er að gerast á sviðinu heldur þarf einnig að huga að 

hljóðsetningu við sjónræna framsetningu og fjölmiðlun, til að koma á réttu 

andrúmslofti sem og að veita áheyrendum viðburðar hljóðræna örvun.  Vilji 

viðburðarstjórnendur ná fram hágæðahljómburði verður að ráða inn fagmenn og leigja 

hljóðkerfi (Shone og Parry, 2010).   

 Fagurfræðileg gildi mega ekki gleymast í tæknilegri uppsetningu.  Ráðlagt er að 

samtvinna sviðshönnun við uppsetningu á búnaði svo að stórir hátalarar og annar 

búnaður falli sem best inn í umhverfið, þá má hylja með baktjöldum eða skreytingum 

eða beina lýsingu þannig að áherslu áhorfenda sé beint annað (Shone og Parry, 2010).   

 Það er nauðsynlegt að aðstaða á vettvangi leiði til jákvæðra viðbragða gesta.  

Aðstaða nær til alls húsnæðisins, þ.e. rými, kynding, lýsing, salernisaðstaða o.s.frv.  

Aðstaða verður að vera snyrtileg en þrif eiga það til að gleymast á viðburðum.  Til 

þess að gestum líði sem best er mælt með að nýta hlé og auða tíma í dagskrá í að þrífa 

glös og fjarlægja rusl.  Aðstaða vettvangs verður að búa yfir búnaði svo starfsfólk geti 

brugðist við þessum ógnum (Shone og Parry, 2010).  
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3.5.2 Hvatar  

Það afl sem örvar og viðheldur löngun til þess að taka ákvörðun nefnist hvati (Boddy, 

2011).  Til að viðskiptavinir, hluthafar og starfsmenn séu ánægðir er mikilvægt að 

stjórnendur geti greint hvaða þættir virka hvetjandi á þessa hópa svo unnt sé að 

viðhalda tengslum og áframhaldandi viðskiptum. 

 Það geta verið fjölmargar ástæður sem hvetja einstaklinga til þátttöku í 

viðburðum og þeim má skipta í aðalhvata og aukahvata (Shone og Parry, 2010).  

Meginhvati til að fara á tónleika getur verið að hlusta á tónlist og viðbótarhvatinn að 

blanda geði við vini og kunningja.  Best er að uppfylla sem flestar persónulegar þarfir 

einstaklingsins til þess að fá hann á viðburð (Getz, 1997; Shone og Parry, 2010).  

Hvatar til þátttöku í viðburðum geta verið félagslegir, sálrænir, persónulegir og geta 

einnig tengst stofnun eða starfi.  

 Svæðisbundnar, afmarkaðar hátíðir höfða í auknum mæli til breiðs hóps 

áheyrenda með ólíkar væntingar, þarfir og upplifanir.  Rannsóknir á þátttöku 

hátíðargesta sýna að helstu hvatarnir tengjast viðburðinum sjálfum, samveru með 

fjölskyldu, félagslegum samskiptum, flótta frá hversdagsleikanum, menningarlegu 

gildi og nýjum upplifunum (Lee, Lee og Wicks, 2004).  Í rannsókn Formica og Uysal 

árið 1996 var gerður samanburður á hátíðarhvötum milli íbúa og aðkomumanna á 

Umbria Jass hátíðinni á Ítalíu (Lee o.fl., 2004).  Hvatarnir voru greindir í fimm hópa: 

Spenna og unaður, félagsleg samvera, skemmtun, nýstárlegir viðburðir og samvera 

með fjölskyldu.  Rannsóknin leiddi í ljós mikinn mun milli hópanna.  Félagsleg 

samvera var helsti hvati íbúa en sá þáttur sem hafði mest áhrif á aðkomumenn fólst í 

skemmtunargildi. Aðgangsgjöld að viðburðum og annar kostnaður, tímasetning eða 

samgöngur geta haft letjandi áhrif á þátttökuvilja.  Þess vegna er erfitt að spá fyrir um 

þátttöku út frá hvötum. 

3.5.3 Ákvörðunarferli neytenda  

Kauphegðun felur í sér upplýsingar um hverjir neytendur eru, af hverju þeir kaupa 

vöru, hvenær, hvernig og hvar.  Markaðsfræðingar útskýra ákvörðunarferli neytenda 

sem keilulaga ferli þar sem neytandinn stendur í upphafi frammi fyrir miklu framboði 

af svipuðum vörum sem hann skoðar og þrengir valkostina þar til hann kaupir þá vöru 

sem höfðar best til hans (Court, Elzinga, Mulder og Vetvik, 2009).  Markmið 
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markaðssetningar er að ná til neytandans á þeim tímapunkti ferlisins sem hefur mest 

áhrif á ákvörðun hans.  Ráðgjafafyrirtækið McKinsey & Company lét geta víðtæka 

rannsókn á kauphegðun neytenda víðsvegar um heiminn sem leiddi til þess að þeir 

þróuðu nýtt líkan af ákvörðunarferli neytenda (Court o.fl., 2009).  Helsta breytingin 

neyslumynstursins er sú að ferlið er orðið hringlaga í stað keilulaga.  Stig 

ákvörðunarferlisins eru fjögur: 

1. Íhugun:  Eitthvað kveikir löngun neytandans,  hann íhugar nokkur vörumerki 

út frá væntingum til vörumerkisins og eigin þörfum. 

2. Mat:  Neytandi afmarkar nokkur möguleg vörumerki og safnar upplýsingum 

um vörurnar. 

3. Kaup:  Neytandi hefur komist að niðurstöðu og fjárfest í tiltekinni vöru. 

4. Notkun, umræða og tengsl:  Neytandi notar vöru/þjónustu og byggir skoðun 

sína á reynslu og væntingum.  Skoðun neytandans skilar sér í umræðu og sker 

úr um hvort hann haldi tryggð við vöruna í framtíðinni þegar ferlið hefst upp á 

nýtt.   

 Neytendastýrð markaðssetning gegnir mun stærra hlutverki í ákvörðunarferli 

neytandans nú en áður og samfélagsmiðlar hafa leitt til þess að mat og ummæli hafa 

meiri áhrif á kauphegðun en áður (Hudson og Hudson, 2013; Yeoman, 2013).   

Samfélagsmiðlar eru sjaldan nýttir til að ná til neytenda á íhugunarstigi en um leið og 

hann fer að meta valkosti gegnir Internetið vaxandi hlutverki.  Neytendur byggja 

ákvörðun sína á aðgengilegum upplýsingum og umfjöllunum á netinu og blogg-síður 

hafa reynst árangursrík leið til að ná til neytenda á þessu stigi.  Á kaupstigi má nota 

samskiptamiðla fyrir miðasölu eða til að vísa neytendum á hana.  Skipuleggjendur 

hátíða nota öpp í auknum mæli til að bæta upplifun gesta og gera hana gagnvirka.  

Þegar gestir geta deilt ummælum, myndum o.fl. um hátíðina skapar það góðan anda á 

meðan á henni stendur og eftir að henni líkur.  Þetta gefur gestum og 

skipuleggjendum tækifæri á að halda sambandi og ræða saman, bæta við myndum og 

merkja vini á þeim, löngu eftir að hátíðinni líkur.  Í gegnum samskiptamiðla er einnig 

hægt að hvetja gesti til að taka þátt í viðhorfskönnunum.  Rannsóknin styður þá 

hugmynd að í stað þess að einblína á hvernig best sé að deila fjármunum í gegnum 

ólíka miðla ættu skipuleggjendur fremur að beina sjónum að ólíkum stigum í 

ákvörðunarferli neytenda.  Stórum hluta af því fjármagni sem er ætlað 

markaðssetningu er gjarnan veitt í íhugunar og kaupstig ferilsins en rannsóknargögn 
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benda til þess að mat og neysla, umtal og tenging hafi meiri áhrif á kauphegðun nú en 

áður (Hudson og Hudson, 2013).     

3.5.4 Neyslumenning framtíðarinnar 

Þær breytingar sem hafa átt sér stað á undanförnum árum eru sífellt að móta 

neytendasamfélagið og stjórnendur þurfa að fylgjast vel með til að ná til neytenda á 

réttum tímapunkti með árangursríkum hætti.  Ian Yeoman (2013) greindi tíu 

áhrifamestu einkenni neyslumenningar sem eru líkleg til að hafa áhrif á hegðun og 

aðgerðir hátíðargesta í framtíðinni: 

Hversdagurinn er sérstakur   

Svo virðist sem menn finni sér ástæður til fagnaðar af minna tilefni en áður.  Ástæðu 

þess má rekja til hnattvæðingar og aukins hagvaxtar í bland við margvíslega hvata 

sem vekja þörf eftir óformlegum félagslegum samskiptum á sama tíma og við eltumst 

við menningarlegt einkenni okkar.  Við höldum í gamlar hefðir og bætum nýjum við 

ef við sjáum tilefni til þess. 

Töfrandi nostalgía   

Fortíðin getur vakið upp ljúfar bernskuminningar og kveikt fortíðarþrá.  Hugmyndir 

um fortíðina byggja gjarnan á því að lífið hafi verið einfaldara og tengsl samfélagsins 

sterkari.  Fortíðin felur í sér möguleika á endurvakningu gamals tíma í gegnum vörur 

eða þjónustu.  Menningararfur felur í sér vissan gæðastimpil í þessu samhengi. 

Bætt afkoma leiðir til eftirspurnar í aukin gæði  

Menn vilja nota frítíma sinn til þess að losna frá daglegu stressi og áhyggjum.  Gögn 

Yeoman (2013) sýna að löngun eftir afþreyingu eykst eftir því sem afkoma batnar og 

smekkur eftir afþreyingu þróast.  Fólk sækir í afþreyingu sem endurspeglar smekk 

þeirra og þá ímynd sem það vill gefa af sér.  Ímyndarsköpun fer fram í gegnum 

samfélagsmiðla þar sem hver og einn byggir upp ímynd sem hefur áhrif á félags- og 

atvinnulíf hans.  Þátttaka í lifandi viðburðum verður mikilvægari í ljósi þess að með 

þátttöku eykur viðkomandi aðili menningarlegt auðmagn sitt og verður þar með 

samkeppnishæfari í hámenningarlegu samfélagi samkvæmt Bourdieu (Throsby, 
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1999).    Hátíðir bjóða upp á menningarlegt auðmagn, fjölbreitt framboð og nýjar 

einstakar upplifanir og eru þar með betri en önnur hversdagsleg afþreying. 

Stafrænn lífsstíll   

Maðurinn getur sinnt nánast öllum verkefnum í gegnum stafræna tækni hvar og 

hvenær sem er í rauntíma.  Þessi þróun mun halda áfram og kröfur neytenda um 

örugga, einfalda og hraða þjónustu munu aukast.  Því er mikilvægt að fylgjast með 

þessari þróun því ef þörfum neytenda er ekki mætt verður upplifun þeirra í garð hátíða 

neikvæð. 

Sviðsetning á eigin afþreyingu   

Með framförum í farsímatækni geta menn nú sýnt hvað þeir gera í rauntíma í gegnum 

forrit eða samfélagsmiðla.  Hér skiptir máli að bjóða upp á vettvang fyrir gesti til að 

tjá sig á með þessu móti.  Með því má mynda tengingu milli þess sem gestur setur á 

netið og við hátíðina og markaðssetja hana þannig í gegnum tengslanet hátíðargesta. 

Ekta upplifun   

Yeoman (2013) segir að neyslumenning sé drifin áfram af samfélagslegri löngun í 

meiri varning, þjónustu og upplifun.  Stóraukið aðgengi að hlutum sem eitt sinn voru 

flokkaðir sem munaðarvörur hefur gert upplifun að því sem skiptir neytendur mestu 

máli.  Upplifunar hagfræði byggir á þrá í það að fylla daglegt líf af nýjum upplifunum 

og athöfnum sem veita okkur tilfinningu fyrir umbótum, ánægju og endurnæringu.  

Neytendur eru að leita að einhverju raunverulegu.  Hátíðir geta þar með búið yfir 

mörgum eiginleikum sem ferðamenn sækja í.  Sem dæmi nefnir hann að Alþjóðlega 

hátíðin í Edinborg sé tengd við uppruna og menningarlegt auðmagn vegna þess að 

hún er ein af fyrstu stóru alþjóðlegu  hátíðunum, sú sérstaða aðskilur hana frá öðrum 

hátíðum. 

Velmegun   

Rannsóknir á breytingum á efnahag og neysluvenjum síðustu 20 ár benda til þess að 

neysla einstaklings muni aukast gríðarlega á næstu áratugum og menn muni frekar 

eyða í upplifun en efnislegan varning (Jafari, 2000; Yeoman, 2013).  Því má reikna 

með að staða viðburðaiðnaðar muni styrkjast í framtíðinni. 
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Samfélag án aldursgreiningar 

Viðhorf til aldurs eru að breytast vegna þess að þróun síðustu ára hefur lengt 

meðalaldur, bætt heilsu og aukið almenn lífsgæði.  Þess vegna hefur aldur nú mun 

minni áhrif á starfsferil, áhugamál, frítíma og stafræna miðla og það leiðir til þess að 

markhópar verða stærri og einsleitari.   

Siðferðisleg neysla   

Hlutfall neytenda sem leggja áherslu á siðferðislega neyslu fer fjölgandi.  Neytendur 

vilja vöru sem er framleidd undir góðum skilyrðum með tilliti til starfsmanna, 

aðstæðna, náttúruverndar o.fl.  Þetta skiptir aðallega máli hjá stórum fyrirtækjum sem 

starfa á alþjóðlega vísu (Ágúst Einarsson, 2012; Yeoman, 2013). 

Uppsöfnun félagslegs auðmagns  

Áður fyrr notuðust menn við veraldlegar eignir til að tjá samfélagslega stöðu sína.  

Verð, vörumerki og gæði voru merki um félagslegt auðmagn.  Þessi þróun er að taka 

nýja stefnu.  Félagslegt auðmagn er ekki lengur fólgið í því hvað þú átt heldur frekar í 

afrekum, hæfileikum, áhugamálum og þekkingu (menningarlegt auðmagn).  Bækur og 

hátíðir eru því góð leið til að sýna fram á þessa gerð auðmagns.  Komandi áratugur 

mun að öllum líkindum einkennast af uppsöfnun félagslegs auðmagns sem verður 

miðlað í gegnum samskiptavefi (Yeoman, 2013).  

  

3.6 Tónlistarhátíðir og ferðamennska  

Einn af helstu styrkleikum íslenskra tónlistarhátíða er staðsetning þeirra í stórbrotinni 

náttúru sem er helsta aðdráttarafl Íslands í augum erlendra ferðamanna.  Undanfarin ár 

hefur straumur erlendra ferðamanna aukist jafnt og þétt ár frá ári.  Yfir 

sumarmánuðina árið 2012 ferðuðust 32,2% erlendra ferðamanna um Austurland og 

flestir þeirra áttu viðkomu á Egilsstöðum, Seyðisfirði og Djúpavogi.  Þetta hlutfall 

jafngildir u.þ.b. 216.706 manns (Oddný Þóra Óladóttir, 2013).   

 Ef ferðamannastraumur til Íslands heldur áfram að vaxa með þeim hætti sem 

hann hefur gert frá árinu 2000 verður fjöldi ferðamanna árið 2020 komin í eina 

milljón.  Það þýðir að miðað við sama hlutfall ferðamanna á Austurlandi verður fjöldi 



 

 

 

33 

þeirra 322.000 manns og því vert að hafa í huga hvernig hátíðir geta nýtt þetta 

tækifæri. 

 Ferðaþjónustu er gjarnan skipt í tvo meginstrauma.  Annars vegar er um að ræða 

mikinn fjölda ferðamanna sem fjárfestir í ódýrum ferðum, ódýrri gistingu og 

tiltölulega einfaldri afþreyingu.  Hins vegar er menningartengd ferðaþjónusta sem er 

kostnaðarsöm þjónusta fyrir tiltölulega fáa einstaklinga með vönduðu framboði af 

menningarviðburðum eða náttúruperlum.  Menningartengd ferðaþjónusta er einkum 

stíluð á einstaklinga en ekki ferðamannahópa (Ágúst	  Einarsson,	  2012).   

 Þróun menningartengds ferðamannaiðnaðar er drifin áfram af forvitni ferðamanna 

og því er miðlun upplýsinga lykillinn að áframhaldandi uppbyggingu.  Sú mikla 

fjölbreytni sem hugtakið menning felur í sér endurspeglast í mörgum tilbrigðum 

menningarlegs ferðamannaiðnaðar.  Menningartengdur ferðamannaiðnaður hefur 

marga kosti umfram annan ferðamannaiðnað, til dæmis sjálfstæði óháð tímabilum og 

árstíðum og möguleika á að þróa ólíka áhersluþætti menningar innan landsvæðis.  

Hann felur í sér margvísleg úrræði sem draga að fjölbreyttan hóp ferðamanna og í 

kjölfarið ný tækifæri á atvinnumarkaði  (Szabó,	  2011).  Þéttbýlis ferðamannaiðnaður 

(e. urban tourism) blómstrar helst í umhverfi sem býður upp á fjölbreytt 

menningarframboð þar sem ferðamönnum gefst kostur á að sinna ýmsum hvötum t.d. 

að heimsækja vini, fara í leikhús, á safn og versla.   

 Ferðamenn sækja gjarnan í hátíðir til þess að öðlast ekta menningarupplifun 

(Getz, 1993).  Þá upplifun öðlast þeir í félagsskap heimamanna þar sem ferðamenn fá 

smjörþefinn af hefðum og lífsstíl bæjarbúa.  Ekta menningarupplifun er yfirleitt tengd 

dreifbýlis ferðamennsku (e. rural tourism) þar sem áherslan er á staðbundna sérstöðu 

afmarkaðs samfélags.  Þeir sem heimsækja dreifbýli sækja í náttúru, sögu, menningu, 

listir, matarhefðir, íþróttir, hátíðir og annað sem samfélagið býður upp á og 

aðdráttarafl svæðisins felst í ófjölmenningarlegum einkennum, fámenni og einangrun 

(MacDonald og Jolliffe, 2003).  Mörg bæjarfélög hafa glímt við vandamál sem snúa 

að framboði á atvinnu og þjónustu.  Ferðamannaiðnaður í dreifbýlum getur stutt við 

uppbyggingu á svæðisbundinni starfsemi og eflt þjónustustig (Felsenstein og 

Fleischer, 2003; C. M. Hall, 2005; Shone og Parry, 2010).   

 Menningartengd ferðaþjónusta er einn angi skapandi atvinnugreina og eins og 

nafnið gefur til kynna er sköpun lykilatriði innan þeirra.  Mannlegt auðmagn skiptir 
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skapandi greinar miklu máli enda byggja þær á þekkingu og hæfileikum einstaklinga 

sem nýtast til dæmis í rekstri fyrirtækja og hugmyndaþróun (Ágúst Einarsson, 2012).  

Þekking og umhverfi fléttast saman í menningartengdri ferðaþjónustu þar sem 

menning er framreidd á fjölbreyttan máta svo úr verður söluvara.  Til þess að gefa 

rétta mynd af viðburði og samfélagi hans er mikilvægt að unnið sé eftir 

fyrirframgefnum forsendum og sameiginlegu regluverki.  Samstarf og tengslanet eru 

mikilvægir þættir í þróun menningarlegs dreifbýlis (Grossberg, 1996; Smith, 2006).   
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4 JASSHÁTÍÐ EGILSSTAÐA Á AUSTURLANDI 2013 

Í þessum kafla eru lögð fram gögn tilviksrannsóknar á Jasshátíð Egilsstaða á 

Austurlandi.  Rannsóknin stóð yfir frá því í september árið 2012 fram til desember 

2013.  Greiningin byggir á rituðum heimildum, persónulegri athugun rannsakanda af 

JEA 2013, niðurstöðum viðhorfskönnunar, viðtali við framkvæmdastjóra og öðrum 

gögnum sem hann veitti fullan aðgang að.    

 Helstu staðreyndir: 

• Vettvangur:  Egilsstaðir, Eskifjörður, Neskaupstaður og Seyðisfjörður.  Var 

upphaflega haldin á Egilsstöðum. 

• Tímabil hátíðar: fjórir dagar, síðusta helgi júnímánaðar. 

• Fjöldi gesta: 69. 

• Fjöldi tónlistarmanna: 23-28. 

• Fjöldi starfsmanna: einn. 

• Markhópur: Íbúar á Austurlandi. 

• Elsta jasshátíðin á Íslandi. 

• Engin vitneskja um formlega greiningu á markaði né hátíð fram til þessa. 

 

4.1 Jasstónlist nær fótfestu á Íslandi 

Jón Múli skráði stutt yfirlit um tónlistarsögu Íslands út frá erindi á norrænni 

jassráðstefnu sem haldin var í Kaupmannahöfn vorið 1984.  Hann greinir frá því að 

skömmu fyrir síðari heimsstyrjöld hafi birst grein í breska tónlistartímaritinu Melody 

Maker um dansmúsík og jass í Reykjavík.  Jón telur líklegt að greinarhöfundur hafi 

séð Danshljómsveit Ríkisútvarpsins á fyrstu starfsárum sveitarinnar, en hún spilaði 

venjulega danstónlist með áherslu á skandinavíska slagara og harmonikkutónlist en 

jass var sjaldan eða aldrei á dagskrá fyrir hlustendur (Jón Múli Árnason, 1985).   

 Í bandinu voru nokkrir ungir menn sem voru komnir af stað í jasstónlist og 

reyndu að koma henni að þegar þeir fengu tækifæri til.  Þeir voru einnig í Lúðrasveit 

Reykjavíkur sem spilaði á Austurvelli þegar veður gafst til og hljóðfæraskipan 

sveitarinnar var oft í anda jasshljómsveita og þar með fór að kræla á áhrifum jassins í 

íslensku tónlistarlífi.   
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 Það er vert að taka til fram að fyrsta hljómsveit Íslendinga var ekki stofnuð fyrr 

en árið 1876 af Helga Helgasyni sem heillaðist af Hinni konunglegu lúðrasveit sem 

kom með Danakonungi 1874 þegar hann afhenti Íslendingum stjórnarskránna (Jón 

Múli Árnason, 1985).  Saga íslensks nútíma tónlistarlífs er því ekki nema 139 ára 

gömul. 

  Áhugi á tónlist jókst meðal landsmanna upp úr 1920 og fóru þeir í auknum mæli 

að stunda tónlistarnám, aðallega í Danmörk.  Jazzband Reykjavíkur er stofnað 1926 

með sjö meðlimum ættuðum frá Danmörku, Íslandi og Noregi.  Þetta voru þeir Aage 

Lorange á píanó, Alex Wolf á trommur, Björn Jónsson á altsaxófón, Eggert 

Jóhannesson blés í trompet, Holger Nilsen fiðluleikari, Hr. Fredriksen á túbu og 

Ingólfur Einarsson sem spilaði á tenórsaxófón.  Í raun var bandið þó ekki 

jasshljómsveit eins og þær þekktust í Bandaríkjunum. Þetta var fremur 

áhugamannahljómsveit sem spilaði á böllum og á veitingastöðum en nafngift bandsins 

var til skrauts og það vottaði aðeins fyrir jassblæ í viðlögum (Jón Múli Árnason, 

1985).   

 Árið 1930 opnaði Hótel Borg sem bauð upp á allt það fínasta á 

alþjóðahótelvettvangi, meðal annars lifandi tónlist.  Fyrst um sinn réðu þeir þó aðeins 

erlenda tónlistarmenn og því var Félag íslenskra hljóðfæraleikara stofnað árið 1932 

með það að markmiði að auka réttindi og skapa grundvöll fyrir atvinnutónlistarstarf.  

Ríkisútvarpið tók einnig til starfa 1930 og réði strax hljómsveit til starfa sem Jón Múli 

telur að breski greinarhöfundur Melody Maker hafi fjallað um.  Ríkisútvarpið sýndi 

jasstónlist lítinn áhuga framan af en þó voru til nokkrar jassplötur í safni þess skráðar 

fyrir 1940 (Jón Múli Árnason, 1985).  .   

 Bandaríkjaher kom til landsins árið 1941 og tóku með sér mikið af tónlistarefni á 

vínilplötum og kassettum sem þeir seldu landsmönnum.  Sumt af þessu var jasstónlist 

sem hafði notið mikilla vinsælda þar ytra eins og sveiflutónlist Goodman sem setti 

mikinn svip á skemmtanalíf Íslendinga og varð fyrirmynd að jassvakningu ungra 

hljóðfæraleikara.  Ríkisútvarpið sendi út vikulegan jassþátt haustið 1945 í umsjón 

Einars Pálssonar og Danshljómsveit Ríkisútvarpsins fór að bæta jasstónlist á efnisskrá 

sína í kjölfarið og um þetta leiti urðu til fyrstu alvöru jasshljómsveitirnar á Íslandi 

(Jón Múli Árnason, 1985).   
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 Jassins átti ekki auðgengt inn í íslenskt menningarlíf.  Jón Múli segir frá því að í 

hátíðarræðu rektors Háskóla Íslands í kringum 1940 hafi hann sagt jasstónlist vera 

ástæðu slæmrar hegðunar ungu kynslóðarinnar.   Það væri kominn tími á að banna 

jassinn eins og hann sagði að helstu menningarþjóðir Evrópu hafi þegar gert.  Viðhorf 

rektors virðist hafa endurspeglað skoðanir einhverra hópa samfélagsins ef tekið er mið 

af grein sem Ólafur Gaukur Þórhallsson skrifaði í Jazzblaðið 1948.  Hann segir aðeins 

átta til tíu ár vera frá því að Íslendingar fóru að taka eftir jassi og að fáir kæri sig um 

hann þó aðdáendahópurinn fari sífellt stækkandi.  Hann talar einnig um að annar 

hópur hafi komið fram sem telji sig mikla jassáhugamenn en viti ekkert hvað jass sé 

því þeir rugli honum saman við dægurlaga- og danstónlist. „Hin almenna fávizka á 

jazzinum hefur skapað hinar fáránlegustu hugmyndir um hann, sem breiðst hafa út 

milli þeirra, sem móttækilegastir eru fyrir slíku, og hefur þetta orðið þess valdandi að 

fjölmargir hafa snúizt gegn jazzmúsík” (Ólafur G. Þorhallson, 1948, bls. 6-7).  Hann 

heldur áfram og talar um hvernig umfjöllun um jass frá starfsmönnum FÍH og 

Ríkisútvarpsins sé oft á tíðum niðrandi og villandi sem leiðir til ranghugmynda 

almennings um tónlistina.  Ljósið í myrkrinu er vikulegur 15 mínútna langur 

jassþáttur í umsjón Jóns Múla sem fluttur var í Ríkisútvarpinu.  Umfjöllun Jóns fannst 

Ólafi vera fræðandi og fjölbreytt og að þessháttar umfjöllun skipti höfuðmáli til að 

efla grósku í íslensku tónlistarlífi.  

 Árið 1949 var Jazzklúbbur Íslands stofnaður og hann átti að sinna 

stuðningshlutverki við önnur svipuð félög á landsbyggðinni sem ef til vill yrðu 

stofnuð síðar.  Klúbburinn hélt meðal annars jam sessions þar sem áhugasömum 

bauðst tækifæri á að hittast og spila tónlist saman.  Við stofnun voru félagsmenn 41 en 

aðeins nokkrum vikum síðar hafði sú tala aukist í 90.  Á fyrri hluta sjötta áratugarins 

gekk starfsemin vel,  erlendir tónlistarmenn voru fluttir inn og skipulagðar uppákomur 

og tónleikar þar sem íslenskir jassleikarar fengu tækifæri á að spila með erlendu 

gestunum.  Eftir 1950 dofnaði yfir rekstrinum sem lagðist að lokum af en var 

endurvakinn 1958, þó ekki í sama mæli og áður.  Það bar lítið á jasstónlist í Reykjavík 

samanborið við aðra tónlistarstarfsemi fram undir miðjan áttunda áratuginn þar til 

félagið Djassvakning var stofnað 1975.  Félagið efldi jassmenningu Reykjavíkur fram 

á níunda áratuginn og um aldamótin var markaðurinn orðin stærri og fjölbreyttari en 

áður sem bauð upp á nýja möguleika fyrir jassleikara (Eggert Þór Bernharðsson, e.d.).  
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Jazzklúbburinn Múlinn var stofnaður árið 1996 og Jazzhátíð Reykjavíkur var haldin í 

fyrsta sinn árið 1991. 

 

Jasshátíð Egilsstaða á Austurlandi var haldin í fyrsta sinn árið 1988 en þá undir 

nafninu Jasshátíð Egilsstaða og er hún elsta hátíð sinnar tegundar á Íslandi.  

Stofnandi hátíðarinnar er tónlistarmaðurinn Árni Ísleifsson sem er ekki síður þekktur 

fyrir lagasmíðar sínar en áhuga á jasstónlist.  Árni er fæddur 18. september 1927 í 

Reykjavík.  Hann hóf nám við Verslunarskóla Íslands 1946 en gerði sér fljótlega grein 

fyrir því að þar var hann ekki á réttri hillu og snéri sér alfarið að tónlistarnámi í stað 

þess að ljúka stúdentsprófi.  Árni byrjaði tíu ára gamall í píanónámi hjá Matthildi 

Matthíasson og síðan lá leiðin í Tónlistarskólann og þar nam hann tónlist fram á 

fullorðinsár.  Eitt þekktasta lag hans, en síður en svo það eina, er „Stína, ó, Stína” og 

segir Árni að honum hafi þótt vænt um að lögin hans féllu í góðan jarðveg (Auðunn 

Bragi Sveinsson, 2002).   

 18 ára gamall byrjaði Árni að spila opinberlega með Hljómsveit Björns R. 

Einarssonar og hefur síðan spilað með fjölmörgum hljómsveitum og einnig á 

Keflavíkurflugvelli með Ameríkönum.  1971 útskrifaðist hann sem tónmenntakennari 

og bauðst staða við Tónskóla Fljótsdalshéraðs og flutti austur til Egilsstaða 1976 

(Auðunn Bragi Sveinsson, 2002).  Það var síðan árið 1987 sem hugmyndin að því að 

halda jasshátíð á Héraði kviknaði.  

Fyrir fjórum árum var Steingrímur Steinþórsson, píanisti og listmálari, á ferð 
fyrir austan í sól og sumaryl.  Hann kom til Árna vinar síns Ísleifssonar á 
Egilsstöðum, leit yfir Héraðið grænt og vænt, sá himininn speglast í 
Lagarfljótinu og Valaskjálf baða sig í sólinni. Þá leit Steini Steinþórs á Árna 
Ísleifs og sagði: „Hér á að halda jasshátíð” „Það er satt hjá þér,” svaraði Árni og 
eins og venjulega lét hann ekki sitja við orðin tóm og næsta sumar var fyrsta 
jasshátíð Jassklúbbs Egilsstaða haldin (Vernharð Linnet, 1990, bls. 16C).  

 Í umfjöllunum í dagblaðinu Austra var hátíðin iðulega lofsömuð og það haft eftir 

Árna að ávallt hafi verið lagður metnaður í skipulag hátíðarinnar sem hafi unnið sér 

fastan sess í tónlistarlífi Austurlands.  „Hún er líka komin á kortið ef segja má svo því 

upplýsingar um hana er að finna á þýskum lista yfir helstu jasshátíðir í heiminum, en 

þar eru á annað hundrað hátíðir af sama toga” („Djasshátíð í Valaskjálf; Heimamenn 

umsvifamiklair (svo) í dagskránni”, 1998, bls. 6).  Hann lætur þó vera að tilgreina 

þennan lista en virðist engu að síður stoltur af þeim árangri sem hátíðin hafði náð. 



 

 

 

39 

 Árni flutti suður til Reykjavíkur haustið 1998 en hélt ótrauður áfram við skipulag 

hátíðarinnar úr höfuðborginni („Undirbúningur Djasshátíðar í fullum gangi“, 1999).  

Hann ákvað að láta gott heita eftir 18. hátíðina 2005 en það árið hafði hann fært kvíar 

hátíðarinnar út til Eskifjarðar með tónleikum í Tónlistarmiðstöð Austurlands.  Jón 

Hilmar Kárason tók við stöðu framkvæmdastjóra hátíðarinnar árið 2006 og hófst 

handa við að finna hátíðinni farveg og skipuleggja þá 19. í röðinni með aðstoð Einars 

Braga Bragasonar, Huldu Víðisdóttur, Karenar Erlu Erlingsdóttur og Kristínar 

Scheving (Árni Ísleifs, e.d.). Sú ákvörðun var tekin að halda áfram þeirri stefnu sem 

Árni hafði markað síðasta árið og halda tónleika víða um Austurland og í kvölfarið 

tók hópurinn þá ákvörðun að breyta nafni hátíðarinnar í Jasshátíð Egilsstaða á 

Austurlandi.   

 

4.2 Markmið og stefna 

Markmið JEA hefur alla tíð verið samfélagsmiðað, hún er vettvangur þar sem fólki 

gefst tækifæri á að koma saman, skemmta sér og njóta tónlistar.  Hlutverk 

hátíðarinnar felst einnig í fræðslu sem er ætlað að gera jasshátíð að skemmtilegu 

fyrirbæri.  „Það er nefnilega staðreynd að þegar fólk heyrir orðið jass og er ekki vant 

því að fara á tónleika þá er orðið leiðinlegt það fyrsta sem því dettur í hug” (Jón 

Hilmar Kárason munnleg heimild, 30. ágúst 2012).   

 Jón Hilmar segist halda formi hátíðarinnar í þeim farvegi sem Árni mótaði, hann 

sé þó að reyna að fara nýjar leiðir með því að halda tónleika á fleiri stöðum en 

upphaflega var gert með von um að auka aðsókn og efla samstöðu á Austurlandi.  Að 

þeim forsendum gefnum ætti hátíðin betri möguleika á auknum fjárframlögum sem 

starfsemin er háð (Jón Hilmar Kárason, 2013).  Aðspurður um framtíð hátíðarinnar er 

Jón ekki viss hvert stefni, undanfarin ár hafi reynst erfitt að fá styrki en þó sé aðeins 

að birta til.  Hann telur mikilvægt að hátíð sem þessi geri sitt til þess að efla 

tónlistarmenningu Austurlands með því að hlúa að grasrótinni og gefa 

tónlistarmönnum vettvang til að koma fram.     
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4.3 Vettvangar 

Hátíðarvettvangar JEA eru í fjórum bæjarfélögum, á Egilsstöðum, Eskifirði, í 

Neskaupstað og á Seyðisfirði.  Hér verður fjallað nánar um þessa vettvanga. 

Egilsstaðir - Valaskjálf   

Félagsheimilið Valaskjálf er staðsett miðsvæðis í bænum.  Þar rúmast u.þ.b. 400 til 

500 manns í sæti (Jón Hilmar Kárason munnleg heimild, 30. október 2013).  

Húsnæðið og innviði þess er gamalt og lítur ekki út fyrir að hafa verið endurnýjað í 

langan tíma.  Gengið er inn í flísalagt anddyri með miðasölubás og fatageymslu, 

þaðan liggur leiðin í teppalagt miðrými þar sem er aðgengi er að bar, salernisaðstöðu 

og inngengt í aðalsal.  Tónleikadagskrá fer fram í salnum sem er mjög stór en alls er 

félagsheimilið um 1.160 ferm. að stærð.  Í salnum er hátt til lofts og gólfið er að hluta 

hulið vínrauðu teppi og parketi.  Innst í salnum er upphækkað svið og þar leika 

tónlistarmenn fyrir gesti.  Í salnum er stólum og borðum stillt upp og skreytt með 

kertaljósi til að skapa ljúfa stemmingu.   

Egilsstaðir - Sláturhúsið   

Menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs hefur aðsetur í gamla sláturhúsinu við Kaupvang 

sem er með elstu byggingum Egilsstaða.  Sláturhúsið er staðsett í kjarna bæjarins og 

rúmar um 70 manns. 

Eskifjörður - Tónlistarmiðstöð Austurlands   

Eskifjarðarkirkja þjónar hlutverki Tónlistarmiðstöðvar Austurlands og þar rúmast 

u.þ.b. 360 til 440 manns í sætaraðir.   Kirkjan stendur í Bleiksárgili undir fossum 

Bleiksárinnar og fær að njóta sín í náttúru kaupstaðarins.  Í henni er tónleikasalur sem 

er hentugur fyrir tónlistarflutning af ólíkum toga enda var byggingin hönnuð til að 

kalla fram einstakan hljómburð og skapa sjón- og hljóðræna nánd milli flytjenda og 

áheyrenda.  

Neskaupstaður - Egilsbúð   

Félagsheimilið Egilsbúð var byggð árið 1961 og stendur við fjöruborðið í hjarta 

bæjarins.  Byggingunni svipar að mörgu leiti til Valaskjálfar hvað varðar viðhald og 
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aðstöðu.  Ef gengið er inn um aðalinngang er komið í miðasölurými og út frá því er 

teppalagt rými þar sem aðgengi er í fatahengi og á salerni.  Aðgengi er upp á efri hæð 

á tveim stöðum en þar er komið inn í mikið opið rými sem samanstendur af 

hæðaskiptum sal, sviði og opnum hliðarsal með bar.  Ef aðalinngangurinn er ekki í 

notkun er gengið inn í salinn frá veitingastað sem er rekin sama húsnæði.  Svæðið í 

kring um barinn og dansgólf við sviðið er parketlagt en annars staðar er vínrautt teppi 

á gólfum.  Salurinn er mjög stór og hátt til lofts.  Borðum með kertum og stólum er 

stillt upp á dansgólfi, á hæðum og í hliðarsal.  

Neskaupstaður - Blúskjallarinn   

Utarlega í bænum við gamla slippinn stendur Blúskjallarinn, hann rekinn af BRJÁN 

eða blús-, rokk- og jassklúbbinum á nesi.  Blúskjallarinn rúmar um 70 manns og þegar 

gengið er inn úr anddyri er komið inn í dimman sal með eldhúsaðstöðu og tveim 

baðherbergjum.  Rýmið er lítið og lágt til lofts.  Yfirleitt er ekki boðið upp á veitingar 

og salurinn hefur ekki vínveitingaleyfi.  Hljómsveit er stillt upp innst í salnum og 

framan við hana er raðað upp borðum með kertum á og stólum.  

Seyðisfjörður - Bláa kirkjan   

Kirkjan hefur á undanförnum árum verið vel nýtt til tónleikahalds en bekkir hennar 

rúma um 140 manns (Jón Hilmar Kárason munnleg heimild, 30. október 2013).   

Seyðisfjörður - Herðubreið   

Félagsheimilið Herðubreið er gömul bygging svipuð Egilsbúð og Valaskjálf í útliti og 

sætarými.  Frá anddyri er gengið í teppalagt rými þar sem aðgengi er á bar, að salerni 

og inn í tónleikasal.  Salurinn er stór og lofthæð mikil.  Innst í salnum er hátt svið og 

framan við það parketlagt dansgólf.  Auk sæta og borða í sal eru sætaraðir aftast í 

salnum eins og í leikhúsi. 

 

Sé tekið mið af sætarými vettvanga hátíðarinnar má reikna með að JEA geti sett 

lágmark 70 hátíðarpassa í sölu sem gildi á alla viðburði.  Auk þess er rými fyrir u.þ.b. 

70 gesti til viðbótar í Bláu kirkjunni, 290 í Tónlistarmiðstöð Austurlands og 380 í 

Valaskjálf, Egilsbúð og Herðubreið á hverjum stað.  Þar með er mögulegur gestafjöldi 
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JEA í kring um 1570 manns.  Jón Hilmar tekur fram að stærð vettvanganna tengist 

ekki áætluðum gestafjölda, þessi aðstaða er því miður sú eina sem stendur til boða. 

4.3.1 Viðburðir utan dagskrár  

Auk tónleikaviðburða hátíðarinnar hefur verið boðið upp á gjaldfrjálsa dagskrá sem er 

öllum opin.  Það er ekki föst hefð fyrir viðbótaviðburðum JEA og því er dagskrá 

hennar breytileg ár frá ári.  Jón Hilmar (munnleg heimild, 21. nóvember 2013) segir 

að Árni Ísleifs hafi í sinni tíð skipulagt myndlistarsýningar, danssýningar og samleiks 

spuna (e. jam session) auk þess sem hann lék stundum tónlist ásamt fleirum fyrir utan 

matsölustaðinn í gamla söluskálanum sem er nú í eigu N1.  Sjálfur setti Jón Hilmar 

upp sýningu á gítörum af Austurlandi og samhliða henni var boðið upp á námskeið 

með gítarleikurunum Svani Vilbergssyni og Birni Thors.  Eitt árið voru tónleikar í 

aðgöngum Kárahnjúkavirkjunar.   

 Árið 2013 var boðið upp á tvenna gjaldfrjálsa útitónleika á sólpalli 

veitingahússins Café Nielsen á Egilsstöðum.  Fyrri tónleikarnir föstudaginn 28. júní 

voru klukkan fimm um daginn þar sem dúettinn MoR kom fram ásamt Garðari 

Eðvaldsyni og seinni 29. júní með Skuggamyndum frá Býsans og Skúla Mennska.   

 

4.4 Tæknilegir þættir 

Margmiðlun   

JEA miðlar ekki efni frá hátíðinni í gegnum útvarp eða sjónvarp.  Myndræn miðlun 

JEA felst í merki hátíðarinnar sem fylgir öllu sjónrænu kynningarefni, ljósmyndum af 

tónlistarmönnum, ljósmyndum frá hátíðarvettvangi og einni myndbandsupptöku af 

opnunaratriði JEA 2008.  Heimasíða hátíðarinnar er með gráum bakgrunni, merki 

hátíðarinnar í hvítum kassa og hvítir borðar með bláum texta leiða gesti um svæði 

heimasíðunnar.  Á dagskrárauglýsingu JEA 2013 er merki hátíðarinnar auðgreinanlegt 

efst í hægra horni, slóð heimasíðu er auðgreinanleg og í hvaða bæjarfélögum 

viðburðir fara fram.  Auk þess eru myndir af tónlistarmönnum, dagskrá, dagsetningar, 

tími og verð á flesta viðburði.  Útvarpsauglýsingar voru lesnar upp án tónlistar. 
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Baktjöld og sviðsetning 

Gamlar myndir frá JEA sýna að sviðsmyndir, borðar og tjöld með merkjum 

hátíðarinnar hafi verið notuð til sviðsetningar.  Það var ekki gert árið 2013.  

Sviðsetning viðburða byggir aðallega á uppröðun tónlistarmanna, hljóðfæra og 

tæknibúnaðs auk sviðslýsingar.  

Lýsing, hljóð og samskipti   

Síðan 2009 hefur HljóðAust (Hljóðkerfaleiga Austurlands) verið ráðin til að sjá um 

allt sem viðkemur hljóð- og ljósabúnaði.  Þeir útvega allan búnað og sjá um 

uppsetningu og frágang hans fyrir og eftir tónleika.  Auk búnaðar útvega HljóðAust 

tæknimenn sem hafa umsjón með hljóðprufum (e. soundcheck) og tæknimálum á 

meðan viðburði stendur.  HljóðAust sjá ekki aðeins um lifandi tónlist viðburðarins, 

þeir tryggja að hljóðræn örvun sé til staðar í hléum og fyrir- og eftir tónleika. Lýsing í 

öðrum rýmum vettvanga er í höndum rekstraraðila þeirra.  Starfsmenn JEA lýsa borð í 

sal upp með kertaljósum til þess að ná fram þægilegri stemningu. 

Aðstaða og þrif   

Valaskjálf, Egilsbúð og Herðubreið eru mjög stórir vettvangar, tónleikasalirnir virka 

tómir ef þeir eru ekki þétt setnir og þarf af leiðandi er erfitt að ná fram þægilegri 

tónleikastemningu.  Hátíðargestur kom óánægju sinni á framfæri í viðhorfskönnun 

rannsóknarinnar og stafaði óánægjan af kulda í Valaskjálf.  Þegar ég kom austur var 

ég beðin um að sjá um tónleika fimmtudagskvöldsins með stuttum fyrirvara.  

Tónleikarnir voru í Blúskjallaranum og þegar ég kom á svæðið til að raða kertum á 

borð og skapa gott andrúmsloft var aðstaðan skelfileg.  Þar var enginn á vegum 

staðarins, ekki starfsmaður á bar og ekki neinar veitingar.   Allt leirtau sem til var stóð 

mjög myglað í uppþvottavélinni, kaffikorgur var um alla bekki og ekki til hreinar 

tuskur, viskastikki eða moppur.  Annað klósettið af tveim var bilað, það var varað við 

því með nær ósýnilegum skilaboðum, skrifuðum með gulum áherslupenna á hvítt blað 

sem hékk á hvítri hurð.  Þegar tónlistarmenn kvöldsins mættu á svæðið voru þeir mjög 

óánægðir með að geta ekki gætt sér á fljótandi veigum.   

 Allur gangur er á þeim búnaði sem tónlistarmenn taka með sér og gjarnan þarf að 

útvega hljóðfæri, nótnastatíf eða annan aðbúnað og hefur hann verið fenginn að láni 
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eða leigður af tónlistarskólum eða hljóðfæraleikurum á Austurlandi.  Auk þess verður 

að útvega greiðslukortalesara, skiptimynt og peningakassa.   

 

4.5 Stjórn, starfsmenn og laun 

Jón Hilmar sér um allt sem viðkemur hátíðinni sjálfur en segist ráðfæra sig við 

tónlistarmenn á Austurlandi og áhugasama ef hann vantar ráð eða aðstoð.  Stefnan sé 

að stofna stjórn sem fari sameiginlega með skipulag en eins og er sé ekki til fjármagn 

til þess.   

 Áætlað er að Jón Hilmar hafi varið um 80 til 100 vinnustundum í skipulag og 

framkvæmd JEA árið 2013 yfir níu mánaða tímabil samhliða öðrum störfum (Jón 

Hilmar Kárason munnleg heimild, 7. desember 2013).  Hann segist geta sinnt öllum 

verkefnum sem starf framkvæmdastjóra felur í sér en sú staða er ekki alltaf launuð og 

miði við afkomu hátíðarinnar. 

 

4.6 Tónlistarmenn 

Í gegnum árin hefur fjöldinn allur af tónlistarmönnum komið fram á hátíðinni, 

íslenskir jafnt sem erlendir.  Meðal þekktra erlendra nafna má telja fram Larry 

Carlton, James Carter, Beady Belle, Finn Ziegler og Svend Asmundsen.  Eins og 

greint var frá fyrr í kaflanum lítur Jón Hilmar á það sem hlutverk hátíðarinnar að efla 

tónlistarmenningu Austurlands með því að hvetja austfirska tónlistarmenn til að koma 

fram á hátíðinni og frá upphafsári hafa fjölmargir efnilegir heimamenn komið fram á 

þessum vettvangi.  Hér má nefna hljómsveitir sem Árni Ísleifs stofnaði, 

tónskólahljómsveitir, jass og blúsbönd frá Stöðvafirði, Hornafirði, Neskaupstað og af 

Héraði svo fátt eitt sé nefnt.     

 Meðal landsþekktra tónlistarmanna sem komið hafa fram á hátíðinni má nefna 

Andreu Gylfadóttur, Ragga Bjarna, Ragnheiði Gröndal, Kristjönu Stefánsdóttur, Olaf 

Stephensen, Stefán Hilmarsson og hljómsveitirnar Tobmobile, Sinfóníuhljómsveit 

Íslands og Mezzoforte.  Auk þess hefur verið kryddað upp á dagskránna með raf- og 

danstónlist Bloodgroup, funk-tónum Jagúar og klassísku rokki í flutningi 
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Dúndurfrétta.  Nánar er fjallað um tónlistarmenn JEA 2013 í greiningu 

viðhorfskönnunar. 

   

4.7 Fjármögnun og kostnaður 

JEA aflar tekna með miðasölu en hún vegur aðeins brot af heildarkostnaði 

hátíðarinnar.  Gullpassi sem veitir aðgang að öllum viðburðum kostar 6.000 kr. og 

verð á stakan viðburð er á bilinu 2.000-2.500 kr.  Árið 2013 var heildarfjöldi 

hátíðargesta sem greiddu fyrir staka viðburði 61.  Af þeim voru 24 sem borguðu 

aðgang að opnunarkvöldi hátíðarinnar þar sem miðaverð var 2.000 kr. á meðan að 

miðaverð á aðra viðburði var 2.500 kr.  Heildartekjur miðasölu voru því 140.500 kr.  

Aðrir hátíðargestir voru styrktaraðilar eða tónlistarmenn sem fengu gullpassa 

endurgjaldslaust, heildarfjöldi gesta var 69. 

 Hátíðin er fjármögnuð með styrkjum og af samstarfsaðilum.  Árið 2013 fékk JEA 

styrk frá Menningarráði Austurlands og úr Tónlistarsjóði Rannís.  Önnur fjárframlög 

komu frá samstarfsaðilum hátíðarinnar sem eru Alcoa Fjarðarál, Landsbankinn og 

Samvinnufélag útgerðarmanna í Neskaupstað.  Samstarf við Flugfélag Íslands og 

Bílaleigu Akureyrar fólst í lækkuðum kostnaði flugfargjalda og leigubíla, en 

rekstraraðilar tónleikavettvanga lánuðu aðstöðuna endurgjaldslaust. 

 Áætlaður heildarkostnaður JEA er vanalega um þrjár milljónir króna og því er 

miðað við að ná inn styrkjum fyrir þeirri upphæð (Jón Hilmar Kárason, 2013).  Frá 

hruni hefur verðbólga haft áhrif á útgjöld.  Heildarkostnaður JEA árið 2011 var um 

1.850.000 kr. en árið 2013 var hann rúmlega 2.345.000 kr.  Þrátt fyrir það eru flestir 

kostnaðarliðir ársins 2013 lægri en árið 2011 eins og kemur fram á mynd 4.  Laun 

tónlistarmanna hækka örlítið en annar kostnaður hækkar um rúmar 400.000 kr. frá 

2011 til 2013.  Í rekstrarreikningi er engin sundurliðun eða útskýringar á þeim 

kostnaði sem er skilgreindur sem annar kostnaður.   

 Rekstraráætlanir þessara tveggja ára sýna ekki laun starfsmanna, möguleg skýring 

getur verið að ekki hafi verið greidd laun þessi ár. 
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Mynd 4.  Útgjaldaliðir uppgjörs JEA 2011 og 2013. 

 

4.8 Markaðssetning  

Skilgreindur markhópur hátíðarinnar eru Austfirðingar, markhópurinn er ekki 

afmarkaður nánar eða skipt í smærri markhólf (Jón Hilmar Kárason, 2013).  

Markaðssetning hátíðarinnar er einsleit og svæðisbundin við Austurland.  Það hefur 

verið gerð markaðsáætlun til að ná til annarra Íslendinga eða erlendra ferðamanna. 

 Markaðssetning JEA felst í umfjöllunum og auglýsingum í útvarpi, 

svæðisbundnum prentmiðlun, veggspjöldum (e. posters) í verslunum, á heimasíðu 

hátíðarinnar og á samskiptamiðlum.  Auk þeirra auglýsinga sem þegar hefur verið 

greint frá var tilkynning sett á lítið skilti við umferðagötu við hlið Kaffi Nielsen á 

föstudeginum og laugardeginum með handskrifuðum upplýsingum um tónleika 

kvöldsins og ókeypis dagskrá á palli kaffihússins.  Jón Hilmar sendir auk þess greinar 

í Austurgluggann með ítarlegri umfjöllun um hátíðina með það að leiðarljósi að miðla 

upplýsingum um starfsemi hennar.  Jón Hilmar segir að það sé mjög erfitt að fá 

umfjöllun hjá fjölmiðlum þó svo að hann hafi náð inn mjög þekktum 

tónlistarmönnum á borð við Larry Carlton.  Sé tengslanetið við útvarps- eða 
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sjónvarpsmenn ekki sterkt sé nánast ómögulegt að vekja áhuga þeirra alla leið frá 

Austurlandi (Jón Hilmar Kárason, 2013).  Hann nefnir sem dæmi að allar stóru 

hátíðirnar hafi þekktan talsmann eins og Magna Ásgeirsson fyrir Bræðsluna og 

Mugison fyrir Aldrei fór ég suður. 

 Framan af var mest áhersla lögð á kynningu í svæðisbundnum fréttaritum á 

Austurlandi en á síðustu árum hefur verið reynt að skera niður auglýsingakostnað með 

því að leggja frekar áherslu á kynningu á vefsíðu hátíðarinnar og á samskiptamiðlum.  

Hér verður farið yfir hvernig hátíðin var kynnt árið 2013. 

4.8.1 Útvarp 

Útvarpsauglýsingar fóru að hljóma þrem vikum áður en hátíðin hófst á samtengdum 

auglýsingatímum Ríkisútvarpsins á rásum eitt og tvö.  Í heildina voru þetta 25 

auglýsingar sem þulur Ríkisútvarpsins las upp og í þeim kom fram nafn hátíðarinnar, 

gróf lýsing á viðburði og slóð heimasíðunnar eins og hér má sjá:  

„Jasshátíð Egilsstaða á Austurlandi. Opnunartónleikar. 
Herðubreið Seyðisfirði, miðvikudagskvöld/í kvöld. Jea.is.“ 

„Jasshátíð Egilsstaða á Austurlandi. Funky tónleikar, Blúskjallaranum 

Neskaupstað. Fimmtudagskvöld/í kvöld. Jea.is.“ 

4.8.2 Prentmiðlar 

Viku áður en hátíðin byrjaði var dagskrá viðburða auglýst í  Dagskránni á 

Austurlandi sem er svæðisbundinn auglýsingabæklingur sem er borin út í öll hús í 

landsfjórðungnum.  Auglýsingin er heil síða með merki og nafni hátíðarinnar, slóð 

heimasíðu, dagskrá eftir dögum, myndir af tónlistarmönnum og merki styrktaraðila.  

Dagskrárlýsing viðburða samanstendur af dagsetningum viðburða, staðsetningu og 

verði, þó gleymdist að setja verð við tónleika föstudagsins.  Sama auglýsing var 

prentuð sem veggspjald og hengt í verslanir í Fjarðabyggð og á Héraði í sömu viku og 

hátíðin hófst.  Sumum tónleikum fylgdi einnig stutt lýsing á því við hverju gestir 

mættu búast;  
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„Glæsilegir opnunartónleikar með fjölbreyttri funk, blús og jazztónlist.“ 

„Funky stemming!“ 

„Tvær spennandi hljómsveitir hvor á sinn hátt.” 

4.8.3 Vefmiðlar 

Heimasíða JEA er á slóðinni www.jea.is.  Á forsíðunni er merki hátíðarinnar og undir 

merkinu eru flipar sem beina gestum á önnur svæði síðunnar eins og mynd 5 sýnir.  

Auk þess eru myndir af tónlistarmönnum sem komu fram árið 2013, stutt íslensk og 

ensk kynning á hátíðinni þar sem greint er frá aldri hennar og þekktum erlendum 

tónlistarmönnum sem hafa komið fram og einnig eru flipar sem vísa á fésbókarsíðu 

JEA. 

 Fyrsti flipi síðunnar heitir Elsta jazzhátíð landsins 25 ára! The oldest jazzfestival 

in Iceland for 25 years! og hann vísar til forsíðunnar.  Næsti flipi nefnist 

Dagskrá/Program-Concert venues og þar er að finna veggspjald hátíðarinnar frá árinu 

2013 og staðsetning tónleikastaða á korti.  Upplýsingar á íslensku um tónlistarmenn 

sem komu fram árið 2013 eru undir Listamenn/Artists, þar er stutt lýsing, nokkrar 

ljósmyndir og vefhlekkir sem vísa á tóndæmi eða nánari upplýsingar ef þær eru til 

staðar.  Þegar farið er á Styrktaraðilar/Sponsors birtast merki Menningarráðs 

Austurlands, Alcoa, Flugfélags Íslands, Landsnets og Bílaleigu Akureyrar.  Svo 

virðist sem eitt merki sé óvirkt, mynd af spurningamerki í auðum ramma stendur ofan 

við texann Fjarðabyggðarútibú.  Það gæti mögulega átt að vísa til útibús 

Landsbankans í Fjarðabyggð.  Myndir/Pictures leiða gesti á myndbandssýningu með 

ljósmyndum frá tónleikum hátíðarinnar sem eru teknar á tímabilinu 1988 til 2012.  Þar 

eru einnig myndbandsupptökur frá opnunaratriði JEA árið 2008 og myndband með 

ljósmyndum af JEA með tónlist Laurie Wheeler.  Upplýsingar um miðaverð á 

íslensku og ensku er undir Miðar/tickets.  Texti sem er einungis á íslensku upplýsir 

gesti um að þeir geti greitt aðgangseyrir með millifærslu og notað útprentaða 

staðfestingu á greiðslu sem aðgangsmiða, þar á eftir eru reikningsupplýsingar 

hátíðarinnar.  Ekkert kemur fram um að hægt sé að kaupa miða við inngang fyrir  

tónleika.  Að lokum er íslenskur og enskur texti sem bendir gestum á að hafa samband 

ef þeir þarfnist upplýsinga eða aðstoðar og vísar þeim á síðasta svæði heimasíðunnar 

sem kallast Hafðu samband/Contact, þar er heimilis- og netfang Jóns Hilmars auk 

kennitölu Jassklúbbs Egilsstaða og tilheyrandi netfang. 
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 Fésbókarsíða hátíðarinnar heitir JEA Jazz Festival en hún hefur verið opin frá 

2006 og 77 manns líkar við hana þegar þetta er ritað (6. desember 2013).  Á henni má 

finna nokkrar myndir frá hátíðinni, 

svipaða umfjöllun um hátíðina og á 

heimasíðunni og hlekk að henni, 

síður tengdar viðburðum 

hátíðarinnar og símanúmer Jóns 

Hilmars.  Fésbók bíður upp á þann 

möguleika að kaupa auglýsingar til 

að ná til fleiri notenda vefsins en 

það hefur ekki verið gert.             

      

                       Mynd 5.  Forsíða heimasíðu JEA 2013 

4.8.4 Samkeppni 

Nokkrir viðburðir hafa fest rætur í menningarlífi Austurlands í júní- og júlímánuði.  

Þessir viðburðir eru skipulagðir á sama tíma árlega og þeir laða að fjölmarga 

Austfirðinga sem og aðra landsmenn og veita JEA öfluga samkeppni.    

 Humarhátíð á Höfn í Hornafirði er þriggja daga bæjarhátíð sem er vanalega 

haldin fyrstu helgina í júlí.  Árið 2012 var þeirri hefð breytt og hátíðin skipulögð helgi 

fyrr.  Árið 2013 hittist svo á að Humarhátíð var haldin á sömu helgi og JEA dagana 

28.-30. júní.  Humarhátíð er fjölskylduhátíð og dagskrá hennar stendur yfir frá morgni 

til kvöld og gestir geta keppt í hlaupi, farið í göngur, sótt markaði, borðað humarrétti, 

tekið þátt í skemmtidagskrá fyrir börn og fullorðna, hlustað á tónleika og skemmt sér 

á dansleikjum o.fl. 

 Þungarokkshátíðin Eistnaflug er haldin aðra helgi júlímánaðar ár hvert.  

Tónlistarþema hátíðarinnar er rokk og dagskrá hennar brúar bil milli indí rokks yfir í 

þungan metal (e. heavy metal).  Árið 2013 var slegið aðsóknarmet þegar um 1.700 

gestir komu á hátíðina.    
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 Listahátíð unga fólksins eða LungA fer fram á Seyðisfirði þriðju viku 

júlímánaðar.  Hátíðin stendur yfir í sjö daga og á þeim tíma eru starfræktar 

listasmiðjur fyrir ungt fólk.  Í lok vikunnar er afrakstur vikunnar sýndur og á 

laugardagskvöldinu er boðið upp á fjölbreytta tónleikadagskrá nokkurra vinsælla 

íslenskra og erlendra hljómsveita sem spila yfirleitt afbrigði dans-, popp- eða 

raftónlistar. 

 Tónlistarhátíðin Bræðslan hefur verið haldin á Borgarfirði eystri frá árinu 2005.  

Hátíðin dregur nafn sitt af tónleikavettvanginum sem er gömul síldarbræðsla.  Hún fer 

fram síðasta laugardagskvöldið í júlí en dagana á undan er vanalega boðið upp á 

viðburði eins og bingó, barsvar og tónleika víðsvegar í bænum og þessi dagskrá er 

kynnt í sameiginlegu kynningarefni með Bræðslunni.  850 miðar eru seldir á hátíðina 

en oft heimsækja fleiri gestir Borgarfjörð en það.  Tónleikum hátíðarinnar hefur 

undanfarin ár verið útvarpað í beinni útsendingu á Rás 2.   

 Þessar hátíðir eru þó ekki þær einu sem eiga í samkeppni við JEA.  Fyrsta 

sunnudag júnímánaðar er haldið upp á Sjómannadaginn og Þjóðhátíðardaginn þann 

17. júní.  Flest bæjarfélög á Austurlandi skipuleggja hátíðardagskrá í tilefni af þessum 

dögum og sumstaðar gefst gestum og íbúum tækifæri á að sækja viðburði eins og 

tónleika eða dansleik sömu helgar. 

 Þegar JEA stóð yfir árið 2013 höfðu þrír aðrir viðburðir verið skipulagðir sömu 

helgi, Humarhátíð á Höfn sem var greint frá hér á undan, Íþróttafélagið Huginn á 

Seyðisfirði fagnaði 100 ára félagsafmæli með tveggja daga hátíð með barnadagskrá, 

íþróttaviðburðum og hátíðarkvöldverði og skemmtun þar sem Anna Svava Knútsdóttir 

var veislustjóri auk þess sem Björgvin Halldórsson, Sigga Beinteins, Matti Matt og 

Rokkabillíbandið komu fram.  Á Borgarfirði eystri voru tónleikar með Jónasi 

Sigurðssyni og hljómsveitinni Valdimar. 

 4. og 5. júlí bauð RÚV upp á tónleika á Borgarfirði fyrri daginn og Reyðafirði 

næsta dag.  Þetta voru tónleikar áhafnarinnar Húna sem var sjónvarpað í 

Ríkissjónvarpinu.  Þann 17. júlí voru tónleikar í Menningarmiðstöð Austurlands á 

Eskifirði með Tríó Glóðir sem fluttu lög Oddgeirs Kristjánssonar og 25. júlí fluttu 

Jónína Guðbjörg Aradóttir og Hrafnhildur Ýr Víglundsdóttir þjóðlagatónlist. 
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4.9 Lýðfræðilegir þættir 

Hér verður farið yfir tölfræði Austurlands hvað varðar staðsetningu JEA og 

þjónustuframboð.  Auk þess verður litið á gögn Hagstofunnar varðandi íbúafjölda og 

menntastig Austfirðinga. 

4.9.1 Staðsetning, samgöngur og þjónusta 

Vettvangar JEA eru í nokkrum bæjarfélögum á Austurlandi og ferðir á milli 

tónleikavettvanga geta tekið allt að þrem klukkutímum.  Rætur hátíðarinnar má rekja 

til Egilsstaða í Fljótsdalshéraði.  Bærinn er staðsettur við Lagarfljót í um 640 km. 

fjarlægð frá Reykjavík en akstur þangað tekur um átta klukkustundir og 

eldsneytiskostnaður er frá 8.000-24.000 kr. aðra leið („Vegvísir“, e.d.).  Egilsstaðir 

þjóna hlutverki samgöngumiðstöðvar Austurlands og almenningssamgöngur bjóða 

ferðamönnum upp á nokkra valkosti.  Flugfélag Íslands flýgur þrisvar til fjórum 

sinnum á dag frá Reykjavík til Egilsstaða, flugið tekur klukkustund og kostar 

flugfarþega frá 6.800 kr. upp í 23.615 kr. aðra leið.  Á flugvellinum geta farþegar 

tekið rútu á næsta áfangastað, leigt bílaleigubíl eða hringt á leigubíl.  Nokkur fyrirtæki 

á sviði hópferða bjóða upp á rútuferðir yfir sumartímann en þá þarf að bóka ferðina í 

nokkrum hlutum ef ekið er frá Reykjavík.  Eitt af þessum fyrirtækjum er Strætó bs. og 

hjá upplýsingafulltrúa fengust þær upplýsingar að heildarkostnaður frá höfuðborginni 

til Egilsstaða sé 12.600 kr. og að ferðatími sé tíu klukkustundir.  Á Fljótsdalshéraði er 

fjölbreytt framboð af afþreyingu og þjónustu en  svæðið er auk þess ríkt af 

menningararfi sem má upplifa í gegnum náttúru, söfn og sögustaði. Ferðamenn geta 

valið milli þess að gista í bænda- eða einkagistingu, á farfuglaheimili, gistihúsi eða 

hóteli, leigt íbúð eða sumarhús, fengið svefnpokapláss eða sofið í tjaldi.   

 Nágrannabæirnir Eskifjörður og Neskaupstaður tilheyra Fjarðabyggð og eru 

aðskildir með 23 km. fjallvegi yfir Oddskarð.  Frá Neskaupstað tekur um 20 mínútur 

að aka til Eskifjarðar, klukkutíma til Egilsstaða og einn og hálfan klukkutíma til 

Seyðisfjarðar og það má reikna með að eldsneytiskostnaður fyrir þessar vegalengdir 

fari upp að 4.000 kr.  Hátíðargestir hafa ekki möguleika á að nýta sér 

almenningssamgöngur til að ferðast fram og tilbaka á milli hátíðarstaða.  Þjónustan er 

þó til staðar en það er aðeins boðið upp á eina til fimm ferðir á dag frá morgni fram til 

kl. 21.40 ef miðað er við vetraráætlun SVAust (Strætisvagnar Austurlands) en 
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samkvæmt upplýsingafulltrúa á skiptiborði Fjarðabyggðar má gera ráð fyrir að 

sumaráætlunin líti eins út.  Almennt verð stakrar strætóferðar er á bilinu 700-2.450 kr.  

Aðkomumenn sem vilja eyða nótt í Fjarðabyggð geta dvalið á tjaldsvæði, á 

gistiheimili, í bændagistingu, á hóteli eða á farfuglaheimili en framboð gistimöguleika 

er breytilegt eftir bæjarfélögum.  Flóra veitinga- og kaffihúsa í Fjarðabyggð er að 

sama skapi nokkuð takmörkuð og ekki gefið að það sé hægt að velja milli staða.  

Sveitarfélagið hreykir sér einna helst af náttúrufegurð og áhugaverðum stöðum sem 

hægt sé að ganga um,  auk þess eru mörg minja- og listasöfn starfrækt þar.   

 Seyðisfjörður hefur á undanförnum árum skapað sér ímynd sem byggir að stórum 

hluta á menningar- og listastarfsemi.  Bærinn býr yfir sjarma sem einkennist af 

gömlum húsum miðbæjarins og þéttskipaðs kjarna með verslunum, handverksstofum, 

kaffi- og veitingahúsum.  Bærinn er staðsettur fyrir botni fjarðarinns og umlukinn 

háum fjallgörðum.  Seyðisfjörður er áfangastaður farþegaskipsins Norrænu sem siglir 

milli Íslands, Færeyja og Danmerkur.  Farþegum sem koma með skemmtiferðaskipum 

til landsins hefur fjölgað verulega frá árinu 2000, að jafnaði um 12,4% milli ára.  Árið 

2011 komu 4.974 farþegar í höfn á Seyðisfirði og árið 2012 hafði þeim fjölgað upp í 

7.150 manns.  Gestir sem koma til bæjarins geta gist á tjaldsvæði, á hóteli, gistiheimili 

eða á farfuglahóteli.      

4.9.2 Íbúfjöldi 

Miðað við tölur um íbúafjölda á vef Byggðarstofnunar má sjá að árið 2013 var 

fólksfjöldi á Austurlandi 8.220 („Íbúaþróun á Íslandi“, 2013).  Ef íbúafjöldi í 

nærumhverfi hátíðarinnar er greindur betur kemur fram að í Fljótsdalshéraði búa 

2.691 manns, 3.685 í Fjarðabyggð og á Seyðisfirði búa 580 manns.   

4.9.3 Menntunarstig 

Byggðarstofnun fékk fyrirtækið Capacent til þess að taka saman tölur úr gögnum 

sínum frá árinu 2011 um menntun fólks eftir landshlutum.  Í þessum gögnum kemur 

fram að samanborið við landsmeðaltal eru þeir mun færri sem eru búsettir á 

Austurlandi sem hafa lokið háskólaprófi og hlutfall þeirra sem hafa menntaskólapróf 

er einnig heldur lágt.  23% Austfirðinga hafa lokið iðnnámi, 13% hafa lokið 

stúdentsprófi, 18% grunnnámi í háskóla og aðeins 5% framhaldsnámi á háskólastigi 

(„Menntun fólks eftir landshlutum“, 2012).  
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4.10 Viðhorf hátíðargesta JEA 2013 

Á 25 ára afmæli hátíðarinnar árið 2013 fór ég austur á land til þess að rannsaka þann 

hóp tónleikagesta sem sótti hátíðina og til þess að leggja fyrir þá opna pappírskönnun.  

Mætingin á alla viðburðina var mjög dræm en þátttaka gesta í viðhorfskönnuninni var 

hlutfallslega mjög góð.  

 Svarblöðum könnunarinnar var komið fyrir á borðum í sal og við bar á öllum 

tónleikum hátíðarinnar.  Þátttaka var valfrjáls og auk hátíðargesta báðu nokkrir 

tónlistarmenn um að fá að taka þátt til að koma sinni skoðun á framfæri.  Spurningar 

könnunarinnar eru eftirfarandi: 

 

Vinsamlegast svarið spurningu 1-2 á skalanum 1-5 þar sem 1 þýðir mjög óánægð/ur 

og 5 mjög ánægð/ur. 

1. Hvernig líkuðu þér tónleikarnir? 

  1☐  2☐  3☐  4☐  5☐ 

2. Hversu ánægð/ur ert þú með umgjörð hátíðarinnar (staðsetningu, aðbúnað, 

þjónustu o.fl.)? 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐ 

3. Er líklegt að þú komir á fleiri tónleika tengda hátíðinni? Já☐  Nei☐ 

4. Hefur þú áður komið á Jasshátíð Egilsstaða á Austurlandi? Já☐  Nei☐ 

5. Er eitthvað sem tengist Jasshátíð sem mætti betur fara? 
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4.10.1 Miðvikudagur 

Fyrstu tónleikarnir voru á Seyðisfirði miðvikudaginn 26. júní.   Þar komu fram 

tónlistarmenn af Austurlandi sem voru auglýstir sem Hljómsveitin MeðLæti! og Einar 

Bragi ásamt ungum tónlistarmönnum.  Dagskrá tónleikana fól í sér þekktar funk-, 

blús- og jass ábreiður (e. cover songs). 

 Húsið opnaði kl. 20:30 og aðgangsverð var 2.000 kr.  Tónleikarnir fóru fram í 

félagsheimilinu Herðubreið.  Starfsmaður á vegum Herðubreiðar var á vettvangi á 

meðan tónleikarnir stóðu yfir og afgreiddi á barnum þar sem boðið var upp á vín, 

kaffi, gos og vatn.   

 Í heildina mættu 24 tónleikagestir, 13 karlar og 11 konur, á aldrinum 18-65 ára.  

Þátttakendur í viðhorfskönnuninni voru 19 talsins og niðurstöðurnar koma fram á 

myndum 6-9.  Mikill meirihluti þátttakenda var mjög eða frekar ánægður með 

tónleikana.  Einn lýsti yfir mikilli óánægju og annar var hvorki ánægður né óánægður 

með tónleikanna.  Flestir voru ánægðir með umgjörð hátíðarinnar.  Sama hlutfall var 

milli gesta sem hafa áður komið á JEA og þeirra sem reikna með að sækja hana aftur 

síðar.  Um helmingur þátttakenda var að koma í fyrsta sinn og þriðjungur reiknaði 

ekki með að koma á fleiri viðburði á vegum JEA.  Gagnrýni hátíðargesta gaf til 

kynna að þeir hefðu ekki orðið varir við markaðssetningu hátíðarinnar, einnig vottar 

fyrir óánægju með hljóðblöndun  á tónleikunum.  Flestar ábendingar voru jákvæðar 

og benda  til þess að gestir hafi skemmt sér vel.   

 Athugasemdir þátttakenda: 

• Betri kynning fyrir fram – sá ekkert um þetta sem ferðamaður, var bent á þetta. 

• Allt frábært af því sem ég sá. 

• Þetta var geggjað. 

• Það mættu fleiri koma og njóta hennar – markaðssetning? 

• Á örugglega eftir að koma aftur að ári, takk fyrir mig. 

• Nei, mjög flott. 

• Söngkonan var svolítið kaffærð í Stevie Wonder lögunum, en hún var mjög 

góð. 

• Betri auglýsingar. 
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• Hljómsveitin var of hávær fyrir Söngkonuna (í Stevie Wonder lögunum) sem 

var annars fín, annars frábær skemmtun. 

• Flott. 

 

 

  Mynd 6.  Miðvikudagur: Spurning 1 

  Mynd 7.  Miðvikudagur: Spurning 2 

  Mynd 8.  Miðvikudagur: Spurning 3  

  Mynd 9.  Miðvikudagur: Spurning 4  
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4.10.2 Fimmtudagur 

Fimmtudaginn 27. júní voru tónleikar í Blúskjallaranum með hljómsveitinni Steinar, 

hana skipa Steinar Sigurðsson saxafónleikari, Kjartan Valdimarsson á píanó og 

Þorgrímur Jónsson á kontrabassi auk trommuleikara sem fengust ekki upplýsingar 

um.  Tónleikarnir einkenndust af kraftmikilli blöndu af jass- og funktónlist.   

 Jón Hilmar þurfti að fara suður þennan dag svo það féll í hlut rannsakanda að sjá 

um utanumhald tónleikana. Þegar leið að kvöldi virtist sem lítið sem ekkert samráð 

hefði verið milli skipuleggjenda hátíðarinnar og forsvarsmanna Blúskjallarans.  

Aðstaðan var mjög ósnyrtileg, allur borðbúnaður óhreinn og það kom enginn til að sjá 

um sölu á barnum.  Aðgangseyrir að tónleikunum var 2.500 kr.  Heildarfjöldi 

tónleikagesta var sjö, þar af ein kona.  Á sama tíma og tónleikarnir stóðu yfir bauð 

sundlaug bæjarins öllum íbúum í sundlaugarveislu, þar var tónlist og opið fram eftir 

kvöldi.  Mjög góð aðsókn var í sundlaugina þetta kvöld.  

 Myndir 10-13 sýna svarhlutföll könnunarinnar.  Þátttaka var 100% og leiddi í ljós 

fullkomna ánægju með tónleikana.  Rúmur helmingur tónleikagesta lýsti ánægju með 

umgjörð JEA.  Einn þátttakandi hafði áður komið á hátíðina og einn lýsti áhuga á að 

koma á fleiri tónleika hátíðarinnar. Tónleikagestum fannst hátíðin vera illa auglýst, 

hún lítið sýnileg og skortur á upplýsingum. 

 

 Athugasemdir þátttakenda: 

• Mætti standa betur að kynningu hennar.  Heimasíða t.d. afar slök. 

• Vantar betri kynningu, útvarp, fésbók, hverjir eru að spila o.fl. 

• Auglýsingar atburða, frábærir tónleikar, allt of fáir gestir. 

• Auglýsa betur, enginn sem ég hitti í dag vissi af þessum tónleikum. 
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4.10.3 Föstudagur 

Föstudaginn 28. júní voru tónleikar í félagsheimilinu Valaskjálf þar sem MoR og 

austfirska hljómsveitin Coney Island Babies léku vinsælar lagaábreiður frá 9. 

áratugnum.  Húsnæðið er rekið í samstarfi við Hótel Valaskjálf.  Starfsmenn á vegum 

hótelsins afgreiddu gesti við barinn, þar var boðið upp á vín, gos og kaffi.   

 Aðgangseyrir á tónleikana var 2.500 kr. en það gleymdist að setja þær 

upplýsingar á auglýsingarefni hátíðarinnar.  Gestir virtust þó ekki kippa sér upp við 

þessi mistök.  Tónleikagestir voru 20 talsins, tólf karlar og átta konur.  Af þeim tóku 

fjórtán þátt í viðhorfskönnuninni eins og sýnt er á myndum 14-17.  Gögnin benda til 

almennrar ánægju með tónleikana, einn þátttakandi var óánægður með umgjörð 

hátíðarinnar, fimm höfðu ekki skoðun á henni og aðrir voru frekar eða mjög ánægðir 

með hana.  Meirihluti þátttakenda sýndi áhuga á að koma á fleiri viðburði JEA, átta 

gestir hafa komið áður á hátíðina og sex voru að koma í fyrsta sinn. 

 Gestir kalla eftir aukinni kynningu og átaki til að draga að fleiri áheyrendur.  

Óskað er eftir skýrari stefnu og betri dagskrá til þess að vekja áhuga.  Auk þess bar á 

óánægju með dreifingu hátíðarinnar um stórt svæði og yfir svo langan tíma. 

 
 Athugasemdir þátttakenda: 

• Hefði viljað sjá fleiri gesti, spurning hvort þurfi að auglýsa betur, hvetja fólk 

til að koma. 

• Aðeins lækkun. 

• Auglýsa viðburði betur, ná meiri stemningu í kringum hátíðina, hún týnist 

svolítið. 

• Betur auglýst, mætti vera þéttari dagskrá og ekki svona dreifð út um allt, 

verður svolítið óskýr fókus. 

• Auglýsa betur og meira. 

• Breyta tíma á henni og hafa hana fyrr í júní. 

• Engin þjónusta í sal en snyrtileg ljós á borðum.  Kalt í húsinu, en það er ekkert 

nýtt, líka vond lykt, allt að því skítkalt, eitthvað að í húsinu, þyrfti að laga. 

Eigendur/stjórnendur ættu að sjá sóma sinn í því ef hægt er. 
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• Nr. 1. Mæting. 2. Ná meiri samstöðu um hátíðina, grasrótarstarf og kynning 

sem kallar á minni auglýsingarkostnað.  En vonandi meiri samkennd varðandi 

að mæta og njóta. 

• Hefur tapað nokkuð af „mójóinu”.  Þarf að vinna hressilega í að skapa 

hátíðinni sterkari stöðu á ný með einhverjum hætti. 

• Hafa jasshátíðina eitt kvöld í sama umbroti og t.d. Eistnaflug.  Fá eitt 

poppband til að fá fólk til að mæta.  Vantar betri auglýsingu á viðburði. 

• Bara gaman. 

• Auglýsa viðburðina betur. 
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  Mynd 14.  Föstudagur: Spurning 1 

  Mynd 15.  Föstudagur: Spurning 2 

  Mynd 16.  Föstudagur: Spurning 3  

  Mynd 17.  Föstudagur: Spurning 4 
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Mynd 14.  Föstudagur: Spurning 1 

 

Mynd 15.  Föstudagur: Spurning 2 

 

Mynd 16.  Föstudagur: Spurning 3 Mynd 17.  Föstudagur: Spurning 4 
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4.10.4 Laugardagur 

Lokakvöld hátíðarinnar fór fram í Valaskjálf laugardaginn 29. júní.  Texta og 

lagahöfundurinn Skúli mennski byrjaði með af blöndu þjóðlaga-, jass-, booge- og 

rokkabillítónlist.  Eftir rúman hálftíma fór Skúli afsíðis og við tóku meðlimir Robert 

the Roomate, en tónlist þeirra er blanda af þjóðlagapoppi og rokki en í tilefni 

kvöldsins bættu þau jasslögum á tónleikadagskrána.  Eftir hlé sameinuðu 

tónlistarmennirnir krafta sína fram að lokum.   

 Að þessu sinni var verð tónleikanna rétt í dagskrárauglýsingu JEA en ekki nafn 

hljómsveitarinnar sem var ritað: Robert and the Roomate.  Húsið opnaði klukkan hálf 

níu og miðaverð var 2.500 kr.  Afgreiðsla á barnum var með sama sniði og kvöldið 

áður. 

 Þetta kvöld komu 18 tónleikagestir, 12 karlar og sex konur.  Af þeim tóku níu 

einstaklingar þátt í viðhorfskönnuninni.  Myndir 18-21 sýna viðhorf tónleikagesta 

þetta kvöld.  Meirihluti þátttakenda var ánægður með tónleikana og umgjörð 

hátíðarinnar.  Rúm 45% þátttakenda áætla að sækja hátíðina í framtíðinni og 

helmingur þeirra hafði ekki tekið þátt í JEA áður.  

 Skoðanir tónleikagesta þetta kvöld voru á sama veg og fyrri kvöld.  Gestir töldu 

markaðssetningu hátíðarinnar ekki skila árangri og dagskrá hátíðarinnar ekki vera 

nægilega viðamikla. 

 

 Athugasemdir þátttakenda: 

• Hefði mátt vera meiri jass, en samt fínir tónleikar og prýðilegir tónlistarmenn.  

Það vantaði stærra jassnafn á hátíðina, eitthvað sem kveikir og trekkir. 

• Fleira fólk. 

• Meira fólk.  Meira umfang.  Masterclass? 

• Auglýsa betur. 

• Hvar eru fastagestir Valaskjálfar? 
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  Mynd 18.  Laugardagur: Spurning 1 

  Mynd 19.  Laugardagur: Spurning 2 

  Mynd 20.  Laugardagur: Spurning 3  

  Mynd 21.  Laugardagur: Spurning 4 
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Mynd 18.  Laugardagur: Spurning 1 

Mynd 19.  Laugardagur: Spurning 2 

Mynd 20.  Laugardagur: Spurning 3 Mynd 21.  Laugardagur: Spurning 4 
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4.10.5 Almenn viðhorf 

Séu niðurstöður viðhorfskönnunarinnar dregnar saman í eitt benda þær til þess að 

mikill meirihluti hátíðargesta hafi verið ánægðir með þá tónleika sem þeir sóttu, sjá 

mynd 22-25.  92% þátttakenda viðhorfskönnunarinnar sögðust vera frekar eða mjög 

ánægðir.  Stærstur hluti þátttakenda sagðist vera ánægður með umgjörð hátíðarinnar 

 Niðurstöður benda til þess að 42% gesta JEA árið 2013 voru að sækja hátíðina í 

fyrsta sinn.  72% þeirra sem svöruðu spurningu þrjú sögðu það líklegt að þeir kæmu 

aftur á viðburði hátíðarinnar.  12% svöruðu spurningunni ekki en ef útskýringar á 

svarblöðum eru teknar til greina má gera ráð fyrir jákvæðu svari hefði spurningin 

verið orðuð á annan hátt.  Aðeins 16% sýndu ekki áhuga á frekari þátttöku. 

 

 

 

 

Mynd 22.  Almenn viðhorf: Spurning 1 
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Mynd 22.  Almenn viðhorf: Spurning 1 
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Mynd 23.  Almenn viðhorf: Spurning 2 

Mynd 24.  Almenn viðhorf: Spurning 3 

Mynd 25.  Almenn viðhorf: Spurning 4 

 
 

Mynd 24.  Almenn viðhorf: Spurning 3 
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Mynd 23.  Almenn viðhorf: Spurning 2 

 

Mynd 25.  Almenn viðhorf: Spurning 4 
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5 UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR 

Í þessum kafla er lögð fram greining á innra og ytra umhverfi JEA sem byggir á  

gögnum verkefnisins.  Greiningin felur í sér alla helstu áhrifaþætti sem rannsakandi 

telur vera mikilvæg í ljósi rannsóknarinnar og það er fjallað nánar um hvern þátt fyrir.  

Á undan greiningunni er vert að hafa nokkur atriði í huga: 

• JEA stendur ekki undir rekstrarkostnaði, hlutverk hennar er því ekki 

tekjumiðað heldur samfélagsmiðað.   

• JEA er fjármögnuð af íslenska ríkinu og samstarfsaðilum á Austurlandi.  

Fjármögnun ríkisins byggir á því að starfsemin feli í sér menningarlegt 

auðmagn.  Samstarfsaðilar styrkja ímynd sína með því að efla 

menningarstarfsemi en vilja fá góða kynningu í staðinn fyri stuðning. 

• Menningarlegt auðmagn hátíða í skilningi Bourdieu er háð samspili þriggja 

formgerða: líkamlegs, hlutgerðs og stofnanalegs.  Samkvæmt Throsby er 

menningarlegt auðmagn greint út frá afleiddum samfélagslegum og 

efnahagslegum áhrifum. 

 

5.1 Innri greining 

Innri greining lýsir núverandi stöðu JEA í ljósi þess hvaða þættir eru taldir vera helstu 

kostir og veikleikar hátíðarinnar. 

5.1.1 Styrkleikar  

Ánægðir hátíðargestir 

Niðurstöður viðhorfskönnunar komu mjög vel út.  Viðtekin gildi hátíðargesta virðast 

þar með hafa verið í samræmi við viðburði hátíðarinnar, sérstaklega ef miðað er við 

að 72% þátttakenda viðhorfskönnunar telja líklegt að þeir komi aftur á viðburði JEA.     

Menningarlegt auðmagn  

Bourdieu sagði að einstaklingur gæti búið yfir menningarlegu auðmagni ef hann er 

samkeppnishæfur í hámenningarlegu samfélagi, til þess þarf hann að búa yfir andlegri 
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þekkingu og líkamlegri getu sem hann nýtir til þess að framleiða menningarlega afurð 

(Throsby, 1999).  Samkvæmt Throsby (1999) felst menningarlegt auðmagn í 

afleiddum áhrifum þeirrar afurðar.  Jón Hilmar hefur mikla reynslu og þekkingu úr 

tónlistargeiranum.  Hann hefur alla tíð starfað sem tónlistarmaður og tónlistarkennari 

auk þess að vera mikill jassunnandi með mikla þekkingu á stefnunni.  Í gegnum 

tónlistarferil sinn hefur hann einnig byggt upp sambönd við ýmsa þekkta 

tónlistarmenn hér heima sem og erlendis sem hefur leitt til samstarfs JEA við 

norrænar jasshátíðir og þátttöku heimsþekktra jassleikara í hátíðinni. 

Menningarstefna Austurlands 

Skilgreind hlutverk JEA eru að þjóna sem vettvangur fyrir einstaklinga til þess að 

koma saman, skemmta sér og njóta tónlistar.  Hátíðin gegnir fræðsluhlutverki og er 

ætlað að fræða Austfirðinga um jass og hvetja til viðhorfsbreytingar í garð 

tónlistarinnar.  Fyrst og fremst er henni ætlað að hlúa að grasrótinni og gefa 

austfirskum tónlistarmönnum tækifæri á að koma fram.  Fulltrúar hagsmunaaðila á 

Austurlandi leggja sérstaklega áherslu á að með nýjum menningarsamningi verði 

gerðar ráðstafanir til að styrkja grasrótarstarf.  Alla tíð hefur JEA lagt mikla áherslu á 

þetta hlutverk og það styrkir stöðu hátíðarinnar með tilliti til styrkveitinga í 

framtíðinni.  

Náttúra 

Í skýrslu ÚTÓN er stórbrotið landslag íslenskrar náttúru tilgreint sem sérstakur 

markaðsþáttur sem tónlistarhátíðir ættu að nýta í markaðssetningu, sérstaklega til þess 

að laða að erlenda ferðamenn.  Austfirsk náttúra nýtur sérstöðu hvað varðar 

fjölbreytileika og dýralíf.  Á Héraði eru sléttlendur, skógar og fljót en við sjóinn er 

komið í skorna djúpa firði og það eru ágætar líkur á því að koma auga á hreindýr sem 

ganga um landið eða hvali sem koma inn í firðina.  

 Rannsóknir ferðamálastofu sýna að 61% erlendra ferðamanna sem komu til 

Íslands árið 2012 ferðuðust hingað vegna náttúrunnar.  Menningartengd ferðaþjónusta 

er einstaklingsmiðuð kostnaðarsöm þjónusta fyrir einstaklinga sem vilja upplifa 

vandaða menningu eða náttúru.  Ferðamannaiðnaður sem er stílaður á þennan hóp 

getur verið arðbær og framtíðarspár gera ráð fyrir að eftirspurn muni aukast með 

vaxandi velmegun.  
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Sérstaða  

Jasshátíð Egilsstaða á Austurlandi er ein þriggja jasshátíða landsins, hún er elsta 

jasshátíð landsins og sú eina utan höfuðborgarsvæðisins.  Hátíðin nýtur sérstöðu sem 

er mikilvægt að nýta til þess að byggja upp einstaka ímynd JEA. 

Viðburðir utan dagskrár  

Opnir tónleikar, námskeið og sýningar sem skemmta og fræða auka samfélagslegt 

gildi JEA.  Með framboði á opnum viðburðum stuðlar hátíðin að aðgengi almennings 

að fjölbreyttri flóru menningar og lista. 

5.1.2 Veikleikar 

Dagskrá 

Frá upphafi hefur dagskrá JEA stundum verið fjölbreytt og höfðað til breiðst hóps 

tónleikagesta, en það var því miður ekki raunin árið 2013.  Gestir létu skoðanir sínar í 

ljós og óskuðu eftir betri og þéttari dagskrá með þekktari tónlistarmönnum.  Lítil sem 

engin kynning var á tónlistaratriðum hátíðarinnar í auglýsingum.   

Húsnæði 

Það skortir hentugt tónlistarhúsnæði fyrir litla eða meðalstóra tónlistarhátíð eins og 

JEA á Austurlandi.  Til þess að ná fram þægilegri stemningu og nánd verður stærð 

rýmisins að falla að gestafjölda.  Val á vettvangi ætti að byggja persónulegu mati sem 

tekur tillit til pláss, útlits, aðstöðu, hljóms, lyktar og öllu því sem gestir upplifa þegar 

þeir koma á tónleika.  Í fámennum bæjarfélögum er húsnæðisskortur algengt 

vandamál og mikilvægt að gera það besta úr því sem til staðar er. 

 Aðstaðan á tónleikavettvöngunum var líka ekki góð.  Aðkoman í Blúskjallarann 

var sérstaklega slæm og það hefði mátt fyrirbyggja með samkomulagi um aðkomu og 

frágang milli framkvæmdastjóra og rekstraraðila kjallarans.  Auk þess hefði átt að 

ganga úr skugga um að veitingar væru til staðar og starfsmaður á staðnum.    
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Laun 

Eins og hjá mörgum íslenskum tónlistarhátíðum er ekki til fjármagn til að greiða laun 

í takt við vinnuframlag.  Laun framkvæmdastóra eru ekki tilgreind sem sérliður í 

styrkumsóknum fyrir hátíðina.  Þetta er þáttur sem ætti að breyta, ef það er hægt að 

tryggja sanngjörn laun út frá áætluðum vinnutíma er mögulegt að nýta hluta af þeim 

tíma í frekari styrkumsóknir og skipulag. 

Lengd hátíðar 

Hugmyndin um fjögurra daga hátíð er ágæt, en meðaltal gesta á kvöldi er 17,25.  Ef til 

vill væri hagstæðara að færa dagskrá JEA á eitt kvöld fyrst um sinn eða þar til hátíðin 

nær að byggja upp orðspor og eftirspurn. 

Lítil aðsókn 

Heildarfjöldi hátíðargesta árið 2013 voru 69.  Til samanburðar var heildarfjöldi 

tónlistarmanna er um 25.  Ef hátíðin nær ekki að draga að fleiri hátíðargesti uppfyllir 

hún hvorki fjárhagsleg né samfélagsleg markmið og getur þar með hvorki staðið undir 

kostnaði né uppfyllt skilyrði samstarfsaðila eða styrktarsjóða með fullnægjandi hætti. 

Margmiðlunarefni 

Neytendur fá upplýsingar um hvað einkenni JEA í gegnum margmiðlunarefni.  

Margmiðlun gefur hugmynd um gæðastuðul viðburðarins og túlkun viðtakandans 

mótar ímynd JEA í hans huga.   

 Skýrsla ÚTÓN gefur JEA fullt hús stiga fyrir heimasíðu hátíðarinnar, það mat 

vekur undrun mína.  Form heimasíðunnar er úrelt og viðvaningslegt.  Þar eru 

takmarkaðar upplýsingar og  merkilegri sögu hátíðarinnar eru gerð skil í fjórum 

setningum.  Það virðist vanta inn vörumerki samstarfsaðila, það eru ekki veittar 

upplýsingar um umhverfi eða þjónustu og aðeins hluti af síðunni er á ensku.  Merki 

hátíðarinnar er ósmekklegt og bendir ekki til þess að það standi fyrir tónlistarhátíð, 

jass né gæði. 

 Samskiptasíðan fésbók er lítið notuð nema aðeins yfir hátíðina, þá eru settir 

viðburðir þar inn.  Það gagnast þó takmarkað þar sem að aðeins 77 aðilar eru tengdir 
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síðunni.  Samskiptavefurinn býður upp á fjölmarga ódýra möguleika í 

markaðssetningu sem hafa ekki verið notaðir. 

 Ljósmyndir frá hátíðinni eru gamlar og lúnar og flestar þeirra vekja ekki upp 

ímynd metnaðarfullrar hátíðar eða einstakrar upplifunar.  Ljósmyndirnar eru nánast 

bara af tónlistarmönnum á sviði, það er ekki verið að miðla stemningu, ekkert sýnt frá 

náttúru og umhverfi hátíðarinnar og fáar svipmyndir af gestum.   

 Útvarpsauglýsingar JEA voru mjög almennar og það telst mjög ólíklegt að þær 

hafi gripið hlustendur.  Með nánari lýsingu á viðburði eða hljóðdæmi hefðu þær getað 

veitt betri upplýsingar um hvað viðburðirnir fólu í sér.  

Markaðsáætlun 

Markaðsáætlun JEA er ekki til staðar.  Með því að útbúa markaðsáætlun væri hægt að 

áætla eftirspurn, verð, markaðssvæði, markhópa, stöðu samkeppnisaðila o.fl.  

Rannsókn þessa verkefnis má líkja við uppkast að fyrsta stig markaðsáætlunar sem er 

greining á markaði, starfsemi og öðrum áhrifaþáttum.  Næsta stig er stefnumótun út 

frá niðurstöðum greiningar og að lokum útfærsla áætlunarinnar í formi 

markaðssetningar.   

Markhópur JEA 

Skilgreindur markhópur JEA eru íbúar Austurlands.  Upplýsingum til markhópsins er 

miðlað með innihaldslausum útvarpsauglýsingum og hátíðardagskrá er birt í 

svæðisritum viku fyrir hátíð og prentuð og hengd í verslanir þegar hátíðin hefst.  

Þessar auglýsingar kostuðu 247.000 kr. og eins og athugasemdir þátttakenda 

viðhorfskönnunar sýna fram á þá náðu þessar auglýsingar ekki til Austfirðinga.  

 Ef að markaðssetning á að ná til aðila sem eru líklegir til að sýna hátíðinni áhuga 

er mikilvægt að vita hvað einkennir þá aðila.  Þessir aðilar eru markhópur JEA.  

Shone og Parry settu fram nokkrar lykilspurningar sem fela í sér grunnþekkingu á 

markhópnum:  

• Fyrir hvern er tónlistarhátíðin?  Hún er fyrir alla og þátttaka er ekki bundin 

aldurstakmörkunum.  Tónleikar JEA standa frá kl. 20.00 fram til 01.30 og á 

þeim tíma eru oft 18 ára aldurstakmörk að vettvangi.  
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• Hvað einkennir aldur og lífsstíl þeirra markhólfa sem hátíðin höfðar helst til?  

Miðað við rannsóknir Oakes og Van Eijck höfðar jass til mjög fjölbreytts 

hóps, þó einna helst til vel menntaðra karlmanna sem hafa mikinn áhuga á 

öðrum tónlistarstefnum og menningarlegum viðburðum.  Jass höfðar til allra 

aldurshópa en flestir eru í hóp 35 ára og eldri.  Það er líklegt að JEA höfði 

helst til karlmanna sem eru eldri en 35 ára og búsettir á Austurlandi.  Sá hópur 

er líklegur til þess að vera í sambúð og með börn.  Þessi hópur er líklegur til að 

vera ágætlega stæður fjárhagslega.  Önnur markhólf eru komur á sama aldri og 

í svipaðri stöðu og einstaklingar milli 20 til 35 ára sem eru óháðir öðrum, í 

sambúð, með börn eða barnlaus og í námi og standa ekki vel fjárhagslega.  

• Mun hátíðin höfða til áhugasviða ólíkra markhólfa?  Með fjölbreyttri dagskrá 

getur hún gert það. 

• Er hægt að draga að önnur markhólf?  Já Íslendinga af öðrum fjórðungum og 

erlenda ferðamenn. 

• Er líklegt að mismunandi markhólf bregðist á ólíkan hátt við mismunandi 

verðlagningu?  Já það er líklegt.  Námsmenn og aðrir einstaklingar sem hafa 

ekki miklar ráðstöfunartekjur eru líklegri til að kaupa miða á tilboðsverði.  

Þeir sem hafa miklar tekjur eru líklegri til að fjárfesta í dýrari miða sem felur í 

sér mat og tónleika eða betri sæti. 

• Hvar býr stærsta hlutfall markhópsins?  Í Fljótsdalshéraði, Fjarðabyggð og á 

Seyðisfirði. 

• Hversu langt að munu gestir koma á viðburðinn?  Frá Reykjavík eru 640 km. 

til Egilsstaða. 

• Hversu langa vegalengd (eða tíma) er líklegast að fólk ferðist milli viðburða? 

Að einni og hálfri klukkustund milli vettvanga. 

• Er hægt að greina stærðir ólíkra markhópa eftir landsvæðum?  Það er hægt að 

greina stærðir markhópa eftir landssvæðum út frá aldri á vef Hagstofu Íslands. 

• Hvaða ferðamáta munu ólík markhólf nota til ferðast til viðburðar?  

Ferðamenn geta ferðast austur á land með flugvél, rútu eða á bíl.  Hátíðargestir 

munu þurfa að ferðast með bíl milli vettvanga. 
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Óskýr fókus 

Tónlistarhátíðir tengja sig gjarnan við uppruna og umhverfi sitt; Alþjóðlega hátíðin í 

Edinborg eða Jazzhátíð Reykjavíkur.  Nafn JEA er ekki skýrt eða þjált, það væri betra 

að nota annað hvort Jasshátíð Austurlands eða hverfa aftur til Jasshátíð Egilsstaða eða 

finna hátíðinni annað þjálla nafn. 

Staðsetning 

Staðsetning JEA felur í sér mikinn tíma- og fjárhagskostnað fyrir gesti og 

tónlistarmenn sem þurfa að ferðast austur á land.  Tími og kostnaður getur jafnvel 

hamlað íbúum af svæðinu sem vilja ekki ferðast yfir fjallvegi eða aka sjálfir, enda eru 

almenningssamgöngur ekki í boði.  Flutningur á búnaði og mannafli getur bætt 

miklum kostnaði við útgjöld hátíðarinnar, samanlagður kostnaður hljóðkerfaleigu og 

ferða innanlands var  491.000 kr. árið 2013.   

Tímasetning  

JEA þurfti að keppa um aðsókn við nokkra aðra viðburði.  Humarhátíð sem stendur 

yfir í nokkra daga eins og JEA en hún hefur tryggan og stóran gestahóp sem kemur á 

hverju ári.  Tónleikar með Jónasi Sigurðssyni og Valdimar á Borgarfirði voru einnig á 

sama tíma, en þeir hafa báðir notið vinsælda í nokkur ár.  Ókeypis sundlaugarveisla á 

fimmtudeginum dró marga Norðfirðinga í laugina og vegleg afmælisveisla Hugins á 

laugardeginum veitti JEA harða samkeppni.   

  Það vantar samvinnu milli óháðra aðila til þess að koma í veg fyrir að viðburðir 

skarist hvor á við annan. 

 

5.2 Ytri greining 

Ytri greining skýrir hvaða tækifæri og ógnir felast í rekstrarumhverfi hátíðarinnar.  

Hér verður farið yfir hvaða atriði þetta eru og hvernig má bregðast við þeim. 
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5.2.1 Tækifæri 

Afleidd áhrif  

Það hefur sýnt sig að hátíðargestir eru reiðubúnir til þess að ferðast austur þrátt fyrir 

kostnað og tíma ef tónlistarhátíðin er þess virði.  Skýr dæmi um það eru Eistnaflug, 

Bræðslan og Lunga.  Ef markaðssetning og kynning er framkvæmd á réttan hátt hefur 

JEA möguleika á að draga að íslenska og erlenda gesti sem kaupa ýmsa þjónustu af 

svæðinu sem stuðlar að viðskiptum og atvinnu-uppbyggingu.  Aukin aðsókn 

nærsveitunga stuðlar að félagslegri samþjöppun og bættri ímynd samfélagsins.  

Fjármögnun 

Það hefur gengið illa að fjármagna  JEA undanfarin ár.  Til þess að hækka tekjur 

hátíðarinnar verður að auka miðasölu, fjölga styrkumsóknum, ná inn nýjum 

samstarfsaðilum, semja um betri kjör við fyrrum samstarfsaðila eða með því að fá 

velunnara til liðs við JEA. 

 Það eru margir styrktarsjóðir sem er hægt að sækja í, t.d. á vegum 

Evrópusambandsins og Norðurlandaráðs.  Auk þess hafa framkvæmdastjórar íslenskra 

tónlistarhátíða sýnt áhuga á því að stofna samstarfsvettvang þar sem stjórnendur geta 

deilt reynslu, aðföngum og unnið að sameiginlegri markaðssetningu sem og 

styrkumsóknum.   

 Það er hægt leita til fleiri fyrirtækja á Austurlandi varðandi samstarf t.d. varðandi 

gistiaðstöðu og uppihald tónlistarmanna, tilboð fyrir hátíðargesti eða flutning á 

búnaði.  Hátíðin gæti hagnast á aðkomu velunnara sem kæmi fram sem talsmaður 

hátíðarinnar.  Eins og fram hefur komið eru velunnarar þekktir einstaklingar sem njóta 

samfélagslegrar virðingar.  Tengsl velunnara við JEA getur haft góð áhrif á ímynd 

hátíðarinnar og þeir vekja frekar áhuga fjölmiðla á því að fjalla um hátíðina.  Jón 

Hilmar tekur fram að það hái JEA að hafa ekki sterkan talsmann eins og Bræðslan og 

Aldrei fór ég suður sem hafa Magna og Mugison. 

 Til þess að auka fjármagn með þessum hætti verður að vekja áhuga neytenda, 

samstarfsaðila og velunnara á JEA.  Ef stefna og markmið hátíðarinnar eru skýr er 

hægt að færa betri rök fyrir auknum fjárveitingum og auðveldara að fá nýja aðila til 

samstarfs.   
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Framtíðarhorfur ferðamannaiðnaðar  

Fjöldi ferðamanna á Íslandi hefur aukist mikið ár hvert frá aldamótum og heildarfjöldi 

ferðamanna er enn að aukast.  Ferðamenn eru markhópur sem JEA hefur ekki reynt að 

ná til og sá markhópur er enn að stækka.  

Framtíðarspá um neyslu hátíðargesta 

Spá Yeoman um neyslu hátíðargesta í framtíðinni gefa vísbendingar um að 

markaðsstaða íslenskra tónlistarhátíða á alþjóðlegum vettvangi muni batna.  Leiddar 

eru líkur að því hátíðargestir muni sækjast eftir upprunaleika.  Þá er átt við að hátíðir 

sem hafa viðhaldið sérstöðu sinni og einkennum verði eftirsóttari en fjölmennar 

alþjóðlegar hátíðir sem hafi aðallega tekjumiðað markmið.   

 Aldursaðgreining er óskýrari en áður sem hefur í för með sér að markhópar 

afmarkast ekki jafn mikið við aldur og þeir gerðu.  Markhópar og markhólf eru því að 

stækka.  Neysluvenjur eru að færast frá efnislegum eignum yfir í upplifanir og þess 

vegna telur Yeoman að aðsókn á hátíðir muni aukast.  Samfélagsmiðlar munu 

jafnframt hafa meira vægi í lífi einstaklinga, en þar er byggð upp persónuleg ímynd 

sem er miðlað áfram og í kjölfarið verður félagslegt auðmagn verðmætara en áður.     

Markaðssetning 

Þær aðferðir sem er beitt til markaðssetningar JEA eru kostnaðarsamar og skila ekki 

árangri.  Miðað við nýtt líkan Mckinsey & Company  af ákvörðunarferli neytenda ætti 

að leggja áherslu á virk samskipti í gegnum samfélagsmiðla og að útbúa faglega 

heimasíðu með öllum upplýsingum sem gætu hvatt neytendur til kaupa. 

 Fagleg heimasíða er það sem Mckinsey & Company  leggja mesta áherslu á.  

Neytendur sem hafa áhuga á að fara á tónlistarhátíð eða viðburð byrja á því að leita 

upplýsinga á netinu.  Þess vegna borgar sig að viðhalda heimasíðu sem er fagleg og 

veitir allar nauðsynlegar upplýsingar og vekur áhuga á sama tíma.  Það er hægt að 

leiða neytendur að síðunni með því að greiða fyrir þjónustu sem leitarvélar eins og 

Google bjóða.  

 Hingað til hefur fésbók ekki verið nýtt sem verkfæri til markaðssetningar en  

samskiptavefurinn býður notendum upp á sérsníða markaðssetningu til annarra 

notenda síðunnar á einfaldan hátt.  Fyrsta skrefið er að hlutverk 
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markaðssetningarinnar, þ.e. hvort áhugasömum notendum fésbókar sé beint á 

heimasíðu eða fésbókarsíðu, hvort þeir tengi sig við fésbókarsíðu o.s.frv.  Næsta skref 

er að afmarka þann markhóp sem auglýsingin á að ná til, þar er t.d. hægt að afmarka 

land, svæði, tungumál, áhugamál, kyn, aldur, menntun o.s.frv.  Síðasta skrefið er að 

áætla kostnað markaðssetningarinnar, hann miðast við hversu oft auglýsingar birtast 

og yfir hversu langt tímabil en vefurinn bíður upp á marga möguleika til þess að 

aðlaga kostnaðinn að þörfum notenda.  Markaðssetning í gegnum fésbók er líkleg til 

að ná til þeirra sem hafa áhuga á hátíðinni og með þessu gæti sparast mikill peningur 

sem hefur hingað til farið í útvarps- og prentauglýsingar sem skila ekki árangri.     

 Markaðssetning hátíðarinnar á fésbók gæti verið í formi leiks þar sem aðdáendur 

fésbókarsíðu hátíðarinnar ættu möguleika á að vinna miða á hátíðina, flug austur og 

hótelgistingu.  Til þess að slík markaðssetning hafi möguleika á að skila árangri er 

lykilatriði að mjög gott aðgengi sé að öllum upplýsingum sem hátíðina snerta bæði á 

heimasíðu JEA sem og á fésbókarsíðu JEA.  Áhugasamir aðilar ættu að geta keypt 

miða á hátíðina, séð upplýsingar um samgöngur, vegalengdir, staðsetningu og 

þjónustu, kynnt sér sérstöðu hátíðarinnar o.fl. í texta jafnt sem ljósmyndum.      

Menningarstefna Austurlands  

Í menningarstefnu er lögð mikil áhersla á samstarf lista- og ferðamannaiðnaðar.  Með 

því að vinna að markaðssetningu hátíðarinnar fyrir ferðamenn styrkir hátíðin stöðu 

sína á þeim grundvelli sem menningarstefna Austurlands byggir á. 

Samstarf  

Það er til staðar áhugi á samstarfi hjá nokkrum tónlistarhátíðum á Íslandi.  JEA gæti 

eflt tengslanet sitt og grætt á reynslu annarra framkvæmdastjóra.  Hátíðarstjórnendur 

sýna einnig áhuga á samhæfðri markaðssetningu og styrkumsóknum.  Hvortveggja 

gæti verið í hag JEA, sérstaklega ef hún er sú eina í samstarfinu með jass-þema.  

 JEA gæti líka reynt að móta samstarf við nýja þjónustuaðila á Austurlandi, til 

dæmis til að geta sett saman pakkatilboð sem samstarfið hagnast af; miðar á hátíð, 

hótel og matur. 
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Styrking viðtekinna gilda  

Það má styrkja viðtekin gildi hátíðargesta á marga vegu án þess að verja miklu 

fjármagni en til þess þarf að eyða talsverðum vinnutíma.  Viðtekin gildi má bæta með 

því að útvega fjölbreyttar og ítarlegar upplýsingar um framgang hátíðarskipulags. 

Senda út tilkynningar um tónlistarmenn þegar þátttaka þeirra er staðfest.  Lýsa sögu 

hátíðarinnar og kynna þekkta tónlistarmenn sem hafa komið fram til þess að styðja 

menningarlegt gildi hennar.  Bæta þjónustu og sjónræna örvun á viðburðum og veita 

aðgengi að upplýsingum um sögu svæðisins, aðstöðu, þjónustu, afþreyingu og 

áhugaverða staði.   

Verðaðgreining 

Mögulega má auka aðsókn með verðaðgreiningu.  Til dæmis með því að bjóða 

gullpassa á 3.500 kr. í forsölu í október eða nóvember.  Það gæti hvatt stærri hóp til 

þess að fjárfesta í hátíðarpassa á mjög hagstæðu verði.  Það telst líklegt að aukin 

þátttaka bæti stemningu meðal hátíðargesta sem eykur líkur á endurtekinni þátttöku.  

Aukin eftirspurn með svo miklum fyrirvara getur haft áhrif á eftirspurn þegar nær 

dregur.  Félagsleg samskipti og samvera með vinum og fjölskyldu er mjög 

áhrifamikill hvati til þátttöku og verðaðgreining er mögulega hagkvæmasta leiðin til 

að ná fram þeim hvata.   

Viðhorfsgreining 

Það er ekki unnið að því að greina viðhorf gesta að hátíð lokinni.  Með því að gera 

það er hægt að byggja upp þekkingu á markhólfum og greina hvenær gestir tóku 

ákvörðun um að fjárfesta í viðburðum, af hverju, hvar þeir sáu auglýsingar, hvort 

upplifun þeirra hafi staðist væntingar o.fl.  Þessar upplýsingar eru mjög mikilvægar til 

þess að efla hátíðina, auka aðsókn og ráðstafa fjármunum á hagkvæman hátt.  Það er  

auðvelt að útbúa einfaldar kannanir og koma þeim til hátíðargesta.  Það má gera með 

því að safna netföngum í gegnum miðasölu eða með samskiptum á samskiptamiðlum. 
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5.2.2 Ógnir 

Fámenni 

Fáir tónleikagestir eru mögulega merki um að markaðurinn sé ekki nægilega stór fyrir 

JEA.  Heildarfjöldi íbúa Austurlands er um 8.220 af þeim er stór hluti börn og aldraðir 

sem eiga ekki kost á þátttöku vegna aldurs eða heilsu.  

Fjármögnun 

Það hefur reynst erfitt að fjármagna reksturs JEA og ólíklegt að það komi til með að 

breytast ef stefnu hátíðarinnar verður ekki beint í nýjan farveg.  Þó svo að stefnu 

hátíðarinnar væri breytt er ekki hægt að sýna fram á hvaða áhrif nýjar áherslur hafa í 

för með sér fyrr en nokkrum árum seinna.  

Lítil aðsókn í jass 

Greining á menningarneyslu Íslendinga leiddi í ljós að jasstónleikar njóta lítilla 

vinsælda meðal landsmanna og Jón Hilmar telur það einmitt mjög algengt að fólk 

tengi orðið jass við eitthvað sem er leiðinlegt.  

Samkeppni 

Það ríkir mikil samkeppni á viðburðamarkaði á Íslandi yfir sumartímann og það er 

ómögulegt að spá fyrir um hvaða viðburðir muni fara fram á sama tíma og JEA.  Til 

þess að lágmarka þessa ógn er mikilvægt að efla samskipti milli sveitarfélaga, 

fyrirtækja og annarra félaga til þess að viðburðir falli ekki allir á sömu dagsetningar. 
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6 NIÐURSTAÐA 

Í upphafi rannsóknarinnar voru settar fram spurningar sem verkefninu var ætlað að 

veita svör við.  Megin rannsóknarspurning þessa verkefnis hljóðaði svona;  Er 

grundvöllur til áframhaldandi reksturs Jasshátíðar Egilsstaða á Austurlandi?   

 Til þess að svara spurningunni var tilviksrannsókn beitt og hátíðin sett í samhengi 

við rannsóknir á ýmsum sviðum viðburðastjórnunar.  Að óbreyttu getur hátíðin starfað 

eins og hún hefur gert undanfarin ár.  Hún uppfyllir núþegar hluta af þeim skilyrðum 

sem til er ætlast miðað við menningarstefnu Austurlands, þ.e. hátíðin veitir íbúum 

Austurlands samkomuvettvang, styrkir íbúa í formi fræðslu og eflir 

menningaruppbyggingu með eflingu grasrótarstarstarfs.  En hversu vel nýtist 

vettvangur hátíðarinnar þegar aðsókn íbúa er eins lítil og raun ber vitni? 

 Samkvæmt Throsby felst menningarlegt auðmagn hátíðarinnar í afleiddum 

samfélagslegum og efnahagslegum áhrifum.  Einu afleiddu áhrif JEA sem er 

mögulegt að greina eru þau að hún eflir grasrótarmenningu með því að veita 

tónlistarmönnum Austurlands vettvang til þess að koma fram.  Í ljósi lítillar aðsóknar 

hátíðargesta er ekki hægt að greina nein efnahagsleg áhrif JEA á samfélagið. 

 Það er mat höfundar að það sé í raun grundvöllur til þess að halda rekstri 

hátíðinni áfram á komandi árum að óbreyttu, það mat byggir á því að JEA er einn af 

fáum vettvöngum sem vinnur markvisst að því að efla grasrót tónlistarmenningar á 

Austurlandi.  Hlutverk hátíðarinnar sem samkomuvettvangur íbúa er vannýtt eins og 

er, en það eru mörg ónýtt tækifæri sem enn hefur ekki verið gripið til.  Þessi tækifæri 

felast í stefnumótun, ímyndasköpun, frekara samstarfi við ýmsa hagsmunaaðila, 

kynningarstarfi innanlands sem og erlendis o.fl. sem þegar hefur verið fjallað um.   

 Það eru þar með möguleikar á því að hátíðin muni vaxa og dafna í framtíðinni.  

Hún getur eflt orðspor Austurlands og gert svæðið að eftirsóttari áfangastaði 

ferðamanna eins og menningarstefna Austurlands leggur mikla áherslu á. 

 Eins og Chong bendir á þá er mjög vandasamt að mæla samfélagsleg áhrif hátíða 

þar sem að viðfangsefni félagslegra rannsókna eru flókin og krefjast stöðugrar 

eftirfylgni í mörg ár.  Þar með er ekki sjálfgefið að það verði auðvelt að efla JEA 

fjárhagslega þar sem að styrkir og samstarfsaðilar vilja sjá árangur af þeim stuðningi 

sem hátíðinni er veitt.  Það er auk þess mjög erfitt að spá fyrir um eftirspurn hátíða í 



 

 

 

78 

ljósi þess að mikil samkeppni ríkir milli margra ólíkra viðburða sem starfa á ólíkum 

forsemdum og gegna mismunandi hlutverkum.  Þess vegna er mikilvægt að útbúa 

markaðsáætlun til þess að geta áætlað hvernig hægt sé að hámarka mögulegan árangur 

JEA.   

  Það er ómögulegt að spá fyrir um hvort þær tillögur sem eru lagðar til í þessu 

verkefni muni skila árangri.  Þeir þættir sem er vert að hafa í huga eru til dæmis að 

íbúafjöldi á Austurlandi er lítill, menntunarstig íbúa er lágt og rannsóknir benda til 

þess að aðsókn í jasstónlist sé almennt mjög lítil á Íslandi.  Spár um aukinn straum 

ferðamanna til Íslands á komandi árum eru einnig nokkuð bjartsýnar og óvíst hvenær 

þolmörkum ferðamannastraumsins er náð.  Auk þess er dýrt og tímafrekt að ferðast 

Austur frá öðrum landshlutum og það gæti tekið mörg ár að byggja upp orðspor 

hátíðarinnar áður en árangur af því starfi verði sýnilegur.    

 Það er því óvíst hvað framtíð Jasshátíðar Egilsstaða á Austurlandi ber í skauti sér.  

Þessi rannsókn hefur þó leitt í ljós að það standa fjölmörg tækifæri til boða sem geta 

leitt til bættrar afkomu.  Það er þó mikilvægt að greina betur alla áhrifaþætti sem 

viðkoma hátíðinni og fjallað var um í kafla fimm áður en gripið er til aðgerða því eins 

og Richards sagði þá skiptir ekki máli hversu góð hugmynd virðist vera, ef hún nær 

ekki að vinna sér nægan stuðning og ef hún er ólíkleg til að draga að íbúa af svæðinu, 

nágrannabæjum og aðra landsmenn, er best að hætta við hana. 

 

Svör við öðrum rannsóknarspurningum hefur þegar verið svarað í fyrri köflum 

ritgerðarinnar.  

 Ein þeirra er: Hvaða tækifæri og ógnir steðja að Jasshátíð Egilsstaða á 

Austurlandi?  Svar við þessari spurningu eru gerð góð greinaskil í kafla 5.2 þar sem 

helstu tækifæri eru talin felast í afleiddum áhrifum, ónýttum tækifærum til 

fjármögnunar, framtíðarspám um ferðamannaiðnaðinn og neyslu hátíðargesta, 

markaðssetningu, menningarstefnu Austurlands, áhuga annarra hátíða á samstarfi og 

möguleikum til að efla samstarf við sveitafélög og fyrirtæki á Austurlandi, styrkingu 

viðtekinna gilda, verðaðgreiningu og mögulegum umbótum í kjölfar 

viðhorfsrannsókna.  Ógnir eru fámenni á Austurlandi, fjármögnunarerfiðleikar, lítil 

aðsókn Íslendinga í jass og mikil samkeppni á ósamkynja markaði. 
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 Annarri spurningu var svarað í svari meginspurningu rannsóknarinnar í byrjun 

kaflans.  Spurt er: Er fjárhagslegur stuðningur ríkis og sveitafélaga réttlætanlegur í 

ljósi slakrar aðsóknar?  Svarið við þessari spurningu felst í því að JEA er einn af fáum 

tónlistarhátíðum á Austurlandi sem vinnur markvisst að eflingu grasrótar tónlistarlífs 

á Austurlandi.   Hátíðin stendur ekki undir rekstrarkostnaði og er háð fjárhagslegum 

stuðningi og þar sem að hún þjónar mikilvægu hlutverki telur rannsakandi að 

fjárhagslegur stuðningur sé réttmætur. 

 Aðrar spurningar eru: 

Hver er ávinningur tónlistarhátíða í fámennum samfélögum? 

Ávinningur tónlistarhátíða í fámennum samfélögum getur verið samfélagslegur og 

efnahagslegur. 

 Félagslegur ávinningur hátíða felst í því að þær eru vettvangur félagslegra 

samskipta.  Félagsleg samskipti íbúa stuðla að samstöðu í samfélaginu.  Fyrst og 

fremst skapa þær vettvang fyrir einstaklinga eða hópa til að koma saman, eiga 

samskipti, skemmta sér og brjóta upp hversdaginn.  Þær geta einnig aukið þekkingu 

íbúa með fræðandi dagskrá og eflt listastarfsemi.  

 Tónlistarhátíðir geta bætt ímynd samfélags og skapað því orðspor sem skilar sér í 

efnahagslegum áhrifum.  Samkvæmt Chong getur hátíðinni haft margföldunaráhrif á 

aðra þjónustu svæðisins sem nýtur aukinna viðskipta á meðan að á hátíðinni stendur 

og mögulega á öðrum tíma ef svæðið vekur almennan áhuga ferðamanna.   

Hversvegna sækja einstaklingar hátíðir?  

Það eru margar ástæður sem hvetja einstaklingar til að sækja hátíðir.  Hvati er afl sem 

örvar og viðheldur löngun til þess að taka ákvörðun þeim má skipta í aðalhvata og 

aukahvata.  Megin ástæða til þess að fara á tónleika getur verið að hlusta á tónlist og 

aukahvati að hitta vini. 

 Getz taldi að það væri best að uppfylla sem flestar þarfir einstaklings til þess að 

fá gesti á viðburð.  Til þess þarf að veita neytendum upplýsingar um hátíðina, dagskrá 

hennar, þema, verð, þjónustu o.fl.  Helstu ástæður einstaklinga til að sækja viðburði 

eru:  
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• Að njóta tónlistar 

• Samvera með vinum og fjölskyldu. 

• Skemmtun. 

• Ný upplifun. 

• Flótti frá amstri hversdagsins. 

• Menningarlegt gildi viðburðar.  

Hvernig má vekja áhuga á hátíðinni og auka aðsókn? 

Líklega er hægt að vekja áhuga á hátíðinni með því að útvega betri upplýsingar um 

JEA og allt sem við henni kemur og skapa hátíðinni þannig frekari verðmæti.  

Verðmæti JEA felst í viðteknu gildi neytenda, það eru hugmyndir og væntingar 

einstaklinga til hátíðarinnar. 

 Það þýðir þó ekki að aðsókn muni aukast enda er nánast ómögulegt að spá fyrir 

um aðsókn og eftirspurn tónlistarhátíða enda er samkeppnismarkaður þeirra flókinn 

og ekki hægt að spá fyrir um alla viðburðir sem munu fara fram á sama tíma. 
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7 LOKAORÐ 

Meginviðfangsefni þessa verkefnis var að leita svara við því hvort það væri ástæða til 

að halda lífi í Jasshátíð Egilsstaða á Austurlandi.  Stefna verkefnisins tók miklum 

breytingum á fyrstu mánuðum rannsóknarinnar frá því að leita leiða til þess að stækka 

umfang JEA til þess að réttlæta tilvist hátíðarinnar.   

 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að JEA gegnir mikilvægu 

hlutverki sem felst í því að hlúa að grasrótarmenningu tónlistarlífa á Austurlandi.  Þar 

með er ástæða til þess að viðhalda starfsemi hátíðarinnar en það eru mörg ónýtt 

tækifæri sem geta mögulega orðið til þess að bæta orðspor hátíðarinnar og auka 

aðsókn að henni.  

 Vinna verkefnisins gekk mjög vel, það er því að þakka að ég gat alltaf leitað til 

Jóns Hilmars þegar spurningar vöknuðu og hann veitti aðgang að öllum gögnum sem 

ég óskaði eftir.  Rannsóknin mun vonandi nýtast til umbóta hátíðarinnar á komandi 

árum. 
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VIÐAUKAR 

Pappírskönnun 

Kynning á framhlið: 

Kæri tónleikagestur. 

Þessi könnun er hluti af MA verkefni mínu sem snýr að því að rannsaka Jasshátíð 

Egilsstaða á Austurlandi og kanna möguleika hátíðarinnar til framtíðar.  Með þátttöku 

þinni fæ ég sýn á viðhorf tónleikagesta til hátíðarinnar og vona því að þú gefir þér 

tíma til að svara spurningunum á bakhliðinni.  Miðann má skilja eftir á borðum eða í 

afgreiðslu. 

 

Kærar þakkir, 

Eva Björk Káradóttir, nemi í menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst. 

 

Spurningar á bakhlið: 

Vinsamlegast svarið spurningu 1-2 á skalanum 1-5 þar sem 1 þýðir mjög óánægð/ur 

og 5 mjög ánægð/ur. 

3. Hvernig líkuðu þér tónleikarnir? 

  1☐  2☐  3☐  4☐  5☐ 

4. Hversu ánægð/ur ert þú með umgjörð hátíðarinnar (staðsetningu, aðbúnað, 

þjónustu o.fl.)? 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐ 

3. Er líklegt að þú komir á fleiri tónleika tengda hátíðinni? Já☐  Nei☐ 

4. Hefur þú áður komið á Jasshátíð Egilsstaða á Austurlandi? Já☐  Nei☐ 

5. Er eitthvað sem tengist Jasshátíð sem mætti betur fara? 
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Viðtal við Jón Hilmar Kárason 

 

 

 

Viðtal varðandi Jasshátíð Egilsstaða á Austurlandi; framtíðarsýn, skipulag og fjármál. 

 

 

 

Markmið verkefnisins er að rannsaka sögu og framkvæmd JEA með það að leiðarljósi 

að leita nýrra leiða í fjármögnun, framkvæmd og framsetningu. 

Verkefnið er meistaraverkefni við Háskólann á Bifröst. 

 

Viðmælandi er Jón Hilmar Kárason (16.02.1976, Neskaupstað). 

Viðtalið er tekið 11. apríl 2013 á Þiljuvöllum 12, Neskaupstað. 
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 Eva Björk Káradóttir:  Af hverju byrjaðr þú að skipuleggja Jasshátíð? Af hverju tókst 

þú þetta að þér. 

 Jón Hilmar Kárason:  Ég tók þetta að mér út af því að Árni Ísleifs var að hætta, og 

það þurfti einhver að koma í hans stað til að halda hátíðinni lifandi. Í rauninni var það 

ástæðan. 

 EBK:  Ertu að reyna að halda henni lifandi út frá því sem hann var að stefna að? 

eða ertu að fara þína eigin leið með þessa hátíð? 

 JHK:  hmm, Jaa, bæði og sko… þetta er náttúrulega hefðbundið form í rauninni en 

ég er búin að breyta svolítið forminu á henni samt með því að færa hana á fleiri staði.  

EBK:  Breyttir þú nafninu eftir að þú tókst við? 

 JHK:  Já… það var gert svona vegna þess að við ætluðum að reyna, þú veist, að hafa 

þetta svona meira Austurlandshátíð, fórum með hana á Seyðisfjörð og til 

Neskaupstaðar. Þess vegna breyttum við þessu, vorum að vonast eftir meiri samstöðu 

svona á Austurlandsvísu og náðum náttúrulega í fjármagn sem við hefðum ekki náð í. 

EBK: Með hverjum ertu að vinna í þessu? 

 JHK:  Það er á stefnuskránni að setja saman einhverja stjórn í þessu en í rauninni er 

ég svona, ég sé um skipulagningu alveg sjálfur og það allt saman og svo ráðfæri ég 

mig bara við tónlistarmenn á Austurlandi og svona áhugasama. 

EBK: Hvert sérðu fyrir þér að fara með þessa hátíð? 

 JHK:  Ehh, ég veit það ekki, það er spurning. Hún hefur verið í svolítilli vörn svona 

eða eins og hátíðir gera sjálfsagt fara svona upp og niður. Hún er svona kannski 

aðeins að rísa núna eftir hrunið en ég veit ekki, þetta er orðin eina hátíðin í rauninni 

svona sem gefur austfirskum tónlistarmönnum eitthvað að gera.  Þessar hátíðir hérna í 

kring eru í raun ekkert að hugsa um austfirska tónlistarmenn eða grasrótina, heldur eru 

þeir bara að setja einhverja dagskrá af stað sem er á einhverjum öðruvísi stað eins og 

Djúpavogi og Borgarfirði en í rauninni er ekkert verið að hugsa um Austfirðinga í 

rauninni… þar er svosum ekki skylda  að sjá um sína en mér finnst það vera svolítið, 

það skiptir mig máli. 

EBK:  Svona samfélagsleg ábyrgð? 

JHK:  Já já nákvæmlega. 

 EBK:  Það er náttúrulega ekki bara búin að vera jasstónlist á þessari hátíð á síðustu 

árum. 

JHK:  Nei. 
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EBK:  Er það eitthvað sem að verður gert áfram? 

JHK:  Jájá. 

EBK:  Það er þá svona eins og Bloodgroup er það ekki aðallega og hverjir fleiri? 

 JHK:  Það er Todmobil og Jagúar.. emm, Gary Moor tribute og Vinir Dóra hafa 

náttúrulega marg oft komið. Það eru svosum ekki margar jasshátíðir í heiminum sem 

að eltast bara við að spila, jasshátíð eins og [óskýrt] Montro jasshátíðin í Frakklandi 

sem er nú ein sú frægasta, það er alls kyns tónlist á henni, og bara, eina sem er, og svo 

er náttúrulega jasstónlist að komast aðeins aftur upp á yfirborðið eins og með Moses 

Higtower og þessum hljómsveitum. 

EBK:  Fólk gerir sér samt oft ekki grein fyrir því að það sé jass. 

JHK:  Neinei það er ekkert jass fyrir því, enda er jass leiðinlegur. 

EBK:  Ha? 

JHK:  Enda er jass svo leiðinlegur. 

EBK:  Já? 

 JHK:  Og það er líka svolítið svona það sem er erfitt við að vera með jasshátíð, að 

fólki finnst jass vera svo leiðinlegur. 

 EBK:  Já ég tók eftir því sko þegar ég reyndi að gera sko könnun um viðhorf fólks til 

jassónlistar, það er ekki hægt þú mátt ekki tala um jasshátíð eða jasstónlist þú verður 

frekar að tala um tónlist almennt því annars fer fólk bara strax í vörn og fær nóg. 

 EBK:  Hvaða styrktaraðila þú veist, hvar færðu fjármagn fyrir þessa hátíð? 

 JHK:  Það eru bara fyrirtæki hérna á Austurlandi. 

 EBK:  Þú ert ekkert að sækja í sjóði á Norðurlöndunum? 

 JHK:  Nei. 

 EBK:  Og ekkert í Reykjavík heldur eða menningarráð eða eitthvað svoleiðis? 

 [05:00] 

 JHL:  Jú ég sæki í menningarráð og í tónlistarsjóð. Það eru svona aðalsjóðirnir 

kannski sem ég er að sækja um og svo er þetta bara Alcoa og þessi fyrirtæki sem eru 

hérna í kring. 

EBK:  Hvert er þú veist fjármagnið mest að fara, hvernig ertu að ráðstafa því? 

 JHK:  Það fer lang mest til tónlistarmanna, og svo er náttúrulega flug og uppihald 

alltaf að verða stærri og stærri og erfiðari og erfiðari hjallur sko. 

EBK:  Ertu með fjárhagsáætlun? 

JHK:  Jájá ég geri alltaf fjárhagsáætlun. 
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EBK:  Má ég skoða fjárhagsáætlunina hana hjá þér?  

JHK:  Já það er ekkert mál.  

 EBK:  Það væri ofboðslega flott.  Og svo var ég líka að spá hvernig þú kynnir 

hátíðina.  Ég tók eftir því, ég var uppi á skjalasafni í dag og fletti í gegnum alla 

árgangana af…. 

 JHK:  Þú hefðir átt að láta mig vita að þú værir að fara upp á skjalasafn, eða þú varst 

ekki komin niðureftir, afþví að ég er með svolítið af efni sem ég er alltaf á leiðinni 

með upp a skjalasafn. 

EBK:  Má ég kíkja á það áður en þú ferð með það? 

 JHK:  Já, [hækkar röddina og talar til Heiðu Berglindar Svavarsdóttur (16.8.1978) 

sem stendur í eldhúsinu] hvar er bláa, blái dallurinn þarna? 

Heiða Berglind Svavarsdóttir: Hmm? 

JHK:  Blái hólkurinn. 

HBS:  Já [skilst ekki hverju hún svarar] 

 JHK:  [Stendur upp og fer fram… kemur til baka með rauðan hólk sem inniheldur 

ekki það sem Jón var að leita að] 

EBK:  Ég sá nefnlilega að eftir að þú tókst við hátíðinni. 

JHK:  Já. 

 EBK:  Þá er búin að vera miklu meiri umfjöllun um, þú veist eins og í 

Austurglugganum.  Alveg fram til 2004 eða eitthvað þá var bara talað um: nú verður 

jasshátíð og það verður gaman og síðan kemur umfjöllun um hátíðina eftir hana og 

hún er nánast orðrétt alveg eins í tíu ár: það var svakalega gaman og það kom fullt af 

flottum tónlistarmönnun en bandið á, frá Egilsstöðum var skemmtilegast. 

JHK:  Jáhá ókei. 

EBK:  Það var bara alltaf undantekningarlaust. 

 JHK:  Jájá, en það er náttúrulega kannski, þetta er náttúrulega orðið auðveldara núna, 

netið er náttúrulega, er svona, svo við gefum gamla manninum smá breik þá er þetta 

náttúrulega aðeins auðveldara núna eða að sumu leiti sko en umfjöllunin er 

náttúrulega langt frá því að vera viðunnandi sko.  Þú veist eins og þegar ég hef verið 

með mín stærstu atriði eins og með Larry Carlton sem var bara, þú veist það var huges 

atriði en það sýndi því eiginlega enginn áhuga.  Óli Palli og þetta lið sko sem að 

maður þarf að sleikja rassgatið á alveg í mörg ár áður en þeir taka eftir einhverju, þeir 

tóku ekkert eftir þessu, svo kemur einhver John Grant sem að þú veist sem að færri 
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þekkja í rauninni að mörgu leiti og þá er allt, þú veist þá er þetta komið í sjónvarpið 

og… 

EBK:  Þannig að þér finnst erfitt að koma [Jón grípur fram í] 

 JHK:   Það er mjög erfitt að koma, þú veist þú þarft helst að vera í Reykjavík og 

kannski ef maður ætti að vera búinn að gera það bara fara suður og vera þar, því þú 

þarft að vera einmitt í Reykjavík til þess að hitta þetta fólk bara og banka upp á sko, 

og það er það sem að þú sérð að allar þessar hátíðir sem að eru með mestu 

umfjöllunina eru með einhvern þekktan einstakling sem að sér um að koma þessu 

fyrir. 

 EBK:  Hefur þú verið eitthvað í samstarfi við eins og Múlann eða Jazzhátíð 

Reykjavíkur? 

 JHK:  Nei í rauninni ekki. Múlinn er náttúrulega bara, Múlinn er ekki neitt sko, 

Múlinn er bara, bara nafn, fyrir mér allavega sko, þú veist Múlinn er ekki nein hátíð 

eða neitt sem að við gætum, í rauninni eða allavega eins og ég hef kynnst honum sem 

að við gætum nýtt okkur. Þeir eru með svo takmarkað fjármagn og,  ég hef einusinni 

spilað fyrir Múlann og við þurftum að borga með okkur þú veist [hlær]. 

EBK:  Já [hlær]. 

 JHK:  Og svo fáum við þessa tónlistarmenn austur og við gefum þeim að borða og 

höldum þeim uppi, borgum þeim laun og allt. 

 [10:00] 

 JHK:  Þetta er svona, en Jazzhátíð Reykjavíkur er búin að vera í vandræðum líka, 

þeir hafa verið í tómu baksi og svo er hún náttúrulega á öðrum tíma. 

EBK:  Ég held samt, ertu búinn að skoða heimasíðuna þeirra og kynningarefnið? 

JHK:  Ekki nýlega nei. 

EBK:  Hún var svakalega flott í fyrra. 

JHK:  Já já. 

 EBK:  Mér finnst að það mætti alveg uppfæra heimasíðuna, gera hana fallega og það 

vantar meira af upplýsingum inn á hana. 

JHK:  Hvernig upplýsingar? 

EBK:  Um hátíðina, um söguna, um tónlistaratriðin.  

JHK:  Já. 

 EBK:  Það þarf að gera þetta svona, telja fólki trú um hversu mikilvægt þetta er eða 

merkilegt. 
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JHK:  Já það er svosum satt. 

EBK:  Finnst þér þú vera að kynna hana nógu mikið? 

JHK:  Neinei svosum ekki sko. 

 EBK:  Svona með tilliti til að það er búið að breytast svo mikið á síðustu árum, bara 

samskiptamöguleikar og. 

JHK:  Neinei það má örugglega gera miklu betur í því. 

EBK:  Það þarf þá kannski aukið fjármagn til þess? 

 JHK:  Já auðvitað þarf maður, maður náttúrulega, auglýsingar eru einhvern veginn, 

ef þú þarf að skera niður einhverstaðar og veist ekki alveg hvar þá eru það yfirleitt 

laun þeirra sem starfa að hátíðinni, ekki tónlistarmanna heldur umsýslulaunin eða 

auglýsingakostnaður skilur þú. Það er svona neyðarúrræði, þú getur haldið hátíðina án 

þess að auglýsa, sparað þér 100.000 kall kannski og en þú getur kannski ekki skorið 

niður launin hjá tónlistarmönnunum. 

EBK:  Hefur þú einhverja hugmynd um það hvað hátíðin mun kosta? 

JHK:  Núna? 

EBK:  Já þessi tuttugu og fimm ára afmælishátíð. 

 JHK:  Já bara samkvæmt því sem ég stefni að, hún verður bara  svipuð og undanfarin 

ár.  Hún verður ekkert mikið stærri, þetta verður bara í kring um þrjár milljónir. 

EBK:  Þrjár milljónir? 

JHK:  Já. 

EBK:  Getur þú gert þetta með svona lítinn pening? 

JHK:  Þetta er það sem við höfum verið að spila úr bara síðan 2008. 

EBK:  Þú veist að fimmtán milljónir er ennþá mjög lágt budget [hlær]. 

 JHK:  [Hlær] Já svona er þetta bara, það er svona erfitt að komast í fjármagn eins og 

hjá bönkunum. Þú veist hæsti styrkurinn, við vorum einusinni með hæsta styrkinn hjá 

Landsbankanum á Austurlandi og það var 600.000,- kall. 

EBK:  Það er ekki neitt. 

 JHK:  Nei og ég geri ekki ráð fyrir að fá hærri styrk en 600.000,- kall frá einstaka 

aðila. 

EBK:  Hérna, Menningarráð Austurlands, hefur þú fengið hjá þeim? 

JHK:  Já. 

 EBK:  Hvað eru þeir að veita, þeir gefa bara upp að þeir veiti bara hámark 

helmingskostnað. 
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 JHK:  Já svona stór verkefni fá ekki, ég er að fá 600 til 800.  Ég fæ 600 núna en fékk 

800 í fyrra, þetta er svona geðþáttarákvörðun svolítið… svona lítil hátíð er ekki tilbúin 

með dagskrá fyrsta desember. 

EBK:  Hún gæti verið það. 

JHK:  Jaa samt sko. 

 EBK:  Þú þyrftir bara að geta sett þig í vinnu til að geta skipulagt hana nógu 

tímanlega. 

 JHK:  Jú þetta væri hægt sko en samt, þú veist þú verður þá að hafa svolítið skýra 

mynd af því hvað þú ætlar að gera.  Og þú verður þá kannski að hafa pláss til að  setja 

inn eitthvað sem að poppar upp. 

EBK:  Hérna, ertu aðalega að reyna að fá Austfirðinga á hátíðina? 

JHK:  Neinei. 

EBK:  Hefuru eitthvað reynt að markaðssetja hana fyrir túrista? 

JHK:  Já þú ert að meina? 

EBK:  Bara bæði landsbyggðin og. 

 JHK:  Já á meðan hún er ekki stærri en þetta þá er þetta fyrst og fremst að reyna að 

höfða til Austfirðinga því ef þeir mæta ekki þá koma túristarnir ekki og túristarnir… 

æji ég veit það ekki, ég hef ekki mikla trú á þeim, nema það gæti skilað sér 

einhverjum árum seinna skilur þú, eitthvað svoleiðis. 

 [15:00] 

JHK:  En ég hugsa þetta aðallega fyrir Austfirðinga í rauninni. 

 EBK:  En já ég spurði þig um þarna, hvar þú reynir að kynna hátíðina. Hvernig 

reynirðu að, hvað ertu að gera, hvernig ertu að auglýsa hana og reyna að koma 

upplýsingum. 

 JHK:  Bara á face, facebookinu og svo kaupir maður auglýsingar þar sem maður 

getur. 

EBK:  Varstu ekki með umfjöllun í fyrra líka í Landanum, var það ekki jasshátíð? 

JHK:  Hmm var það? Landinn var það? 

EBK:  Þú og Einar Bragi? 

 JHK:  Já nei það var ekki jasshátíð, það var bara Seyðisfjörður eða eitthvað. Það 

hefur kannski verið minnst á jasshátíðina eða eitthvað þannig. 

EBK:  Ertu eitthvað byrjaður að hugsa um hverja þú vilt bóka á næsta ári? 

JHK:  Jájá ég er alltaf að leita. 
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EBK:  Ertu með einhverja erlenda eða einhver stór nöfn fyrir þessa hátíð? 

 JHK:  Nei ekki nein stór nöfn, ég hef ekki fengið nein. Svo er erfitt að sigta út þegar 

þú hefur ekki meiri fjármagn en þetta, en ég er búin að vera að leita að nokkrum og 

það eru alltaf einhverjir sem að sækja um.  Ég stefni ennþá að því að fá einn erlendan 

gest, eitt erlent atriði en það verður ekki meira. 

 EBK:  Þú ert ennþá með miðasölu hátíðarinnar í gegnum heimasíðuna og email og 

svoleiðis? 

JHK:  Já og bara við hurðina sko. 

EBK:  Hefur þú eitthvað spáð í að fá miða.is eins og í, fá að selja í gegnum þá. 

JHK:  Eins og er tími ég því bara varla. 

EBK:  Veistu hvað þeir eru að taka? tuttugu eða eitthvað? 

 JHK:   Nei það er ekki svo mikið, ekki meira en tíu prósent sko, en það er samt það.  

En það er nú örugglega kynning í því sko. 

EBK:  Já þetta er auðvitað mikið notuð síða. 

JHK:  Þeir eru að nota miða.is núna í fyrsta sinn á Djúpavogi. 

EBK:  Hvað er á Djúpavogi? 

JHK:  Hammondhátíðin. 

EBK:  Er Hammondhátíð í sumar? eða hvenær er hún? 

JHK:  Nei hún er núna í kringum sumardaginn fyrsta, í lok apríl. 

 EBK:  Ok þannig að það væri þá sniðugt að heyra í þeim til að sjá hvort það hafi 

borgað sig eða ekki. 

JHK:  Já. 

EBK:  Ert þú með eitthvað af umfjöllununum um þessa hátíð? 

JHK:  Já eitthvað. 

 EBK:  Ertu með eitthvað frá 2000 til 2003 eða annað en það sem hefur komið í 

Austra, Austurglugganum eða Morgunblaðinu? 

 JHK:  Nei en það er auðvitað sko. 

EBK:  Á Skjalasafninu. 

 JHK:  Já… svo var umfjöllun í Skýi, það á náttúrulega að vera sterk auglýsing en 

skilaði sér ekkert sérstaklega. 

 [20:00] 

EBK:  Nei. 
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 JHK:  Stærsta sko, afþví þú varst að spá í fjáröflun, stærsta hátíðin 2008. Við fórum 

samt ekkert nema í fimm, sex milljónir. Þá vorum við með tvö erlend atriði. 

 EBK:  Veistu hverjar eru mestu hindranirnar við skipulag og uppsetningu, hvað er 

það sem er að bitna mest á mætingu og bara öllu þessu, fjáröflun. 

 JHK:  Sko… fjáröflun er bara, það er náttúrulega ennþá erfitt aðgengi að fjármagni 

og það að, þú veist á meðan maður er ekki að fá meira en 600.000 frá svona stórum 

fyrirtækjum er það alltaf hindrun.  En með mætinguna er þetta náttúrulega á 

sumartíma og þetta er ekki þannig hátíð að fólk sé að tjalda fyrir utan, þetta er ekki 

þannig hátíð og ég held að jasshátíð úti á landi verði tæplega þannig. 

 EBK:  Heldur þú að það sé ekki möguleiki á að gera hana þannig með því að víkka 

kannski mögulega framboð á afþreyingu sem er í kringum hana, þannig að fólk geti 

komið á jasshátíð með fleiri möguleikum. Þú ert kannski ekki bara að fara á hana 

heldur getur mögulega líka sótt í útivist eða sýningar eða eitthvað svoleiðis? 

 JHK:  Jaa ég bara veit ekki, það er bara spurning sko.  Það eru svo mörg ef í því.  Það 

er sko, það er svo mikið um að vera á sumrin, þetta er svo þétt. Það er gönguvika 

hérna í Fjarðabyggð um svipað leiti og við höfum ekki verið að fá af því að þar eru 

bara haldnar sérstakar kvöldvökur þar sem fólk þarf ekki að borga inn og getur komið 

með bjórinn sinn inn og svona. 

 EBK:  Sautjándi júní er þarna rétt hjá líka, er þetta ekki alltaf rétt hjá. 

 JHK:  Já en einhver hugmyndaríkur gæti örugglega gert eitthvað. 

 EBK:  Ok ég held að ég sé búin að spyrja um allt sem ég var að spá í, er eitthvað  sem 

þér dettur í hug sem þér finnst þurfa að koma að. 

 JHK:  Nei… þú kannski finnur eitthvað sem þér dettur í hug. 

 EBK:  Já þetta er allavega ágætt í bili. 

 [24:08] 
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Listi yfir tónlistarmenn og hljómsveitir JEA 1988 til 2013  

 

1988 

23.-25. júní 

Akroasis 

Bláa Blúsbandið Stöðvarfirði 

Borgfirska heimabruggið 

Jassband Hornafjarðar 

Dr. Jekyll  

Guðgeir Björnsson blúsari 

Hljómsveit Árna Ísleifssonar 

Kvartett Tómasar R. Einarssonar 

Kvintett Jóns Páls Bjarnasonar og Viðars Alfreðssonar 

Léttsveit Tónskóla Fljótsdalshéraðs ásamt Garðari Harðarsyni 

Ullarbandið Neskaupstað 

Heiðursgestur: Jón Múli Árnason 

 

1989 

7.-9. júlí 

Árni Elfar 

Árni Ísleifsson 

Dansflokkur Auðar Völu við tónlist Haraldar Bragasonar 

Dixielandhljómsveit Þórarins Óskarssonar   

Jassband Hornafjarðar 

Friðrik Theódórsson og félagar 

Garðar Harðarson og Bláa-blúsbandið 
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Guðgeir Björnsson 

Ólafur Arngrímsson og Óðinn Gunnar Óðinsson 

Pálína Vagnsdóttir 

Pálmi Gunnarsson  

Tríó Guðmundar Ingólfssonar ásamt Stefáni Stefánssyni saxafónleikara 

Viðar Alfreðsson trompetleikari ásamt ritmasveit 

Heiðursgestur: Vernharður Linnet 

 

1990 

29. júní – 1. júlí 

Bláa blúsbandið 

Jasssmiðja Austurlands: 

Árni Ísleifsson  

Charles Ross  

Jón Guðmundsson  

Ragnhildur Rós  

Ármann Einarsson  

Guðjón S. Þorláksson  

Þorsteinn Eiríksson  

Ellen Kristjánsdóttir og flokkur mannsins hennar:  

Eyþór Gunnarsson  

Friðrik Karlsson  

Jóhann Ásmundsson  

Gunnlaugur Briem  

Sigurður Flosason  

Guðgeir Björnsson 

Hitaveitan 
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Jassþingeyingar:  

Haraldur Jóhannesson  

Leifur V. Baldursson  

Sigurður Friðriksson  

Bragi Ingólfsson 

Kvintett Árna Scheving:  

Þorleifur Gíslason  

Árni Scheving  

Einar V. Scheving  

Birgir Bragason  

Carl Möller  

Ökklabandið 

Viðar Alfreðsson  

 

1991 

26.-30. júní 

Fyrirlestur og myndasýning Vernharður Linnet 

Trío Árna Ísleifssonar ásamt Stefáni S. Stefánssyni 

Kuran Swing 

Bláa Blúsbandið 

Garðar Harðar 

Sextett Viðars Alfreðssonar 

Léttsveit Jasssmiðju Austurlands 

Sigurborg Kr. Hannesdóttir og Viðar Aðalsteinsson 

Stórsveit Húsavíkur sjórnandi Norman H. Dennis 

Jassband Íslands og Evrópu 

Kvartett Guðmundar Ingólfssonar 
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Guðgeir Björnsson blúsari 

Dansleikur-Bergmál, Stemmning og Reinbrá. 

 

1992 

25.-28. júní 

All-star-band 

Arnís jasskórinn ásamt Jasssmiðja Austurlands 

Conpempobandið tríó  

Edda Borg og hljómsveit 

Friðrik Theodórsson  

Gammarnir 

Jassmenn Andreu 

Jón Páll Bjarnason 

Linda Gísladóttir 

Oktavía Stefánsdóttir 

Sveiflusextettinn 

Tregasveitin 

 

1993 

24.-27. júní 

Sextett Tómasar R. 

Vinir Dóra 

Sinfóníuhljómsveit Íslands 

Peter Gullin(baritonsax) og Hljómsveit: 

Morten Hjöring Gít 

Ole Rassussem Trom 
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Árni Scheving  

Viðar Alfreðsson 

 

1994 

23.-26. júní 

Kuran Swing 

Rætur  

Vinir Dóra  

Chicago Beau 

Dixielandsveit Tónskóla Neskaupstaðar 

Paul Weeden 

Ullarbandið  

Sigurður Flosason og Norræni quintettinn: 

Ulf Adaker Trp 

Lenard Ginnman Bass 

Pétur Öslund Trm 

 

1995 

29. júní - 2.júlí 

Arnís jasskórinn 

Blúsband Garðars Halldórssonar 

Dixielandhljómsveit Björns R. Einarssonar 

Jassband Hornafjarðar ásamt söngkonunni Ragnheiði Sigjónsdóttur 

Jassbandið:  

Árni Ísleifsson 

Sævar Benediktsson 

Viðar Alfreðsson   
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Margrét Lára Þórarinsdóttir 

Finn Ziegler ásamt Eyþóri Þorlákssyni og félögum 

Stórsveit Reykjavíkur ásamt Ragnari Bjarnasyni 

Tórshavner stórband  

 

1996 

27.-30. júní 

Andrea Gylfadóttir 

Jasssmiðja Austurlands undir stjórn Einars Braga Bragasonar  

Guðgeir Björnsson 

Hljómsveit undir stjórn Árna Ísleifssonar 

Kvartett Eyþórs Gunnarssonar ásamt Elleni Kristjánsdóttur 

Lúðrasveit-Dixieland hljómsveit og léttsveit undir stjórn Atla Guðlaugssonar 

Vinir Dóra. 

 

1997 

25.-28. júní 

Bigband Jass 

Jassballet 

Kristjana Stefánsdóttir 

Léttsveit Óla Gauks  

Sunnu Gunnlaugsdóttir tríó 

Svend Asmundsen Quartett: 

Jacob Fisher  

Jeasper Lundgaard  

Aage Tangard  
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1998 

25.-27. júní 

ArnÍs Kisulórurnar:  

Aðalheiður Borgþórs  

Margrét Lára 

Muff Worden 

Dixie- og Swingband Jasssmiðju Austurlands 

Kvartett Árna Scheving:  

Árni Scheving (vibrafónn) 

Gunnar Hrafnsson (bassi) 

Carl Möller (píanó) 

Einar Valur Scheving (trommur) 

Þóra Gréta Þórisdóttir (söngur) 

Tríó Olafs Stephensen:  

Olafur Stephensen (píanó) 

Tómas R. Einarsson (bassi) 

Guðmundur R. Einarsson (trommur) 

Ungliða Latínbandið. 

 

1999 

24.-26. júní 

Dixilandhljómsveit Bjarna Freys 

Ungliðaband Jasssmiðju Austurlands 

Vinir Dóra  

Blúsbrot Garðars 

Finn Ziegler sveitin: 

Oliviér Antunes  
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Árni Scheving  

Gunnar Hrafnsson  

Einar Valur Scheving  

 

2000 

22.-24. júní 

Léttsveit Tónmenntaskóla Reykjavíkur Stjórnandi Sigurður Flosason 

Tríó Einars Braga og Öllu Borgþórs 

Tríó Sigurðar Flosasonar 

Þórir Baldursson  

Pétur Öslund  

Dixielandhljómsveit Árna Ísleifs 

Ungliðasveit Jasssmiðju Austurlands Stjórnandi Garðar Harðarson 

 

2001 

5.-7. júlí 

Blúshljómsveit Garðars Harðarsonar ásamt Guðmundi Péturssyni 

Jasssmiðja Austurlands 

Guðgeir Björnsson 

Kristjana Stefánsdóttir ásamt Gunnari Hrafnssyni, Einari Val Scheving og Agnari Má 

Magnússonar. 

Sunnan-sex:   

Einar Bragi Bragason  

Ragnar Eymundsson  

Ragnheiður Sigjónsdóttir  

Friðrik Theódórsson  

Árni Ísleifsson 



 

 

 

106 

2002 

10.-13. júlí 

J.J. Soulband 

Hrafnaspark 

Húsavíkurdeild D.D.R. og Fröken Júlía 

Guðmundarvaka: 

Hans Kvaakernaat pno 

Björn Thoroddsen gt 

Gunnar Hranfsson bass 

Guðmundur „Papa Jazz” Stengrímsson  

Venharður Linnet 

Cecilia Wennerström bariton sax ásamt Tríói Kjartans Valdimarssonar 

Matthías M.D Hemstock  

Edvard Nyholm Debess  

 

2003 

28.-29. júní 

Blús & Brass Garðar Harðar 

Sophisticated Ladys:  

Maria Louise  

Helle Marstrand 

Benita Haastrup 

Hilde Hefte 

 

2004 

24.-26. júní 

Ragnheiður Gröndal og hljómsveit 
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Blús & Brass 

Havana Bandið hans Tómasar R. 

 

2005 

24.-25. júní 

Vernharður Linnet 

Stórsveit Reykjavíkur stjórnandi Ole Kock Hansen 

Langholtskórinn stjórnandi Jón Stefánsson 

Kristjana Stefánsdóttir 

Jassmiðja Austurlands 

 

2006 

21.-24. júní 

Mezzoforte 

Bodö Rythmn Group 

Steinar Kjeldsen Kvartett 

Jasskvartett Andrésar Þórs 

Stórhljómsveit Eyjólfs Þorleifssonar 

June Korneliussen 

Björn Thoroddsen og Jón Hilmar Kárason 

Jasssmiðja Austurlands söngkonur: 

Björt Sigfinnsdóttir 

Tinna Árnadóttir 

Sigurveig Stefánsdóttir 

Einar Bragi Bragason 
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2007 

27.-30. júní 

Hrafnaspark 

Jasssmiðja Austurlands 

Ungir jassarar af Austurlandi 

Tríóið Flís 

James Carter 

Deitra Farr 

The Riot 

Andrea Gylfa 

Gospelkór Fjarðabyggðar 

Blúsbrot Garðars Harðar 

The Pich Fork Rebellion 

Lester Young tribute 

Sean Walsh Band 

Narodna Musica 

Jagúar 

 

2008 

25.-28. júní 

Beady Bell 

Bloodgroup 

Einar Bragi Bragason 

Jón Páll Bjarnason 

Larry Carlton 

Laurie Wheeler 
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Sigurður Flosason 

 

2009 

24.-28. júní 

Björt og Bensín bandið 

Mighty Marith and the MeanMan ásamt Einari Braga 

Blúsband Guðgeirs 

Garðar Harðar og gestir 

Þorleifur Guðjóns 

Björgvin Gísla 

JHK Band 

Tómas R. og Trúnóbandið 

BT power trio 

Andreas Dreier Quartett 

 

2010 

24.-26. júní 

Einar Bragi og Jón Hilmar  

Erna Hrönn Ólafsdóttir 

FARVEL: 

Þorlákur Ágústsson á bassa  

Orri Smárason á trommur  

Jón Hilmar Kárason á gítar 

JassSmiðja Austurlands 

Matti Saarinen trio: 

Matti Saarinen á gítar  
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Halli Gulli á trommur  

Stefán Ingólfs á bassa 

Stevie Wonder tribute - Stefán Hilmarsson söngvari ásamt frábærum tónlistarmönnum  

Todmobile 

 

2011 

23.-26. júní 

Björn Thoroddssen og Sigurgeir Sigmunds 

Dúndurfréttir 

Gary Moore Tribute 

Gítarveisla Bjössa Thor: 

Guðmundur Höskuldsson 

Hafþór Valur 

Jón Hilmar Kárason 

Jón Páll Árnason 

Sigurgeir Sigmundsson 

Svanur Vilbergsson 

Ragnheiður Gröndal og Ylfingarnir 

Tríó Sunnu Gunnlaugsdóttur 

 

2012 

27.-30. júní 

Hot Eskimoes 

Guðmundur Pétursson og GP band 

Sálgæslan ásamt Andreu Gylfa 

Raggi Bjarna 
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Ungir tónlistarmenn frá Hljómsveitarnámskeiði JEA-Brján og Tónlistarmiðstöðvar 

Austurlands 

 

2013 

26.-29. júní 

Coney Island Babies 

Hljómsveitin MeðLæti!  

Einar Bragi  

Garðar Eðvaldsson, saxafón 

MoR:  

Margrét Eir 

Róbert Þórhallsson 

Rannveig Júlía Geirsdóttir, söngur 

Robert the Roommate 

Skuggamyndir frá Býsans: 

Haukur Gröndal, klarinett, saxófónn, kaval- og ney flauta 

Ásgeir Ásgeirsson, bouzouki, tamboura, saz baglama 

Þorgrímur Jónsson, bassi 

Cem Misirlioglu, darbouka, tapan og annað slagverk 

Skúli Mennski 

Steinar: 

Steinar Sigurðsson, saxafón           

Kjartan Valdimarsson, píanó 

Þorgrímur Jónsson, kontrabassi  
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Útvarpsauglýsingar hátíðarinnar 2013 

 

Hátíðin var auglýst í samlesnum auglýsingum á Rás 1 og Rás 2.  Samtals voru keyptar 

25 auglýsingar sem birtust og hljóðuðu eins og hér kemur fram: 

 

Lesið  þriðjudaginn 25. júní klukkan 14.00  og 26. júní  12.20: 
Jasshátíð Egilsstaða á Austurlandi 
Opnunartónleikar. 
Herðubreið Seyðisfirði miðvikudagskvöld/í kvöld 
Jea.is 
  
Lesið 26. júní klukkan 16.00 og 27. júní klukkan 10.00: 
Jasshátíð Egilsstaða á Austurlandi 
Funky tónleikar, Blúskjallaranum Neskaupstað fimmtudagskvöld/í kvöld 
Jea.is 
 

Lesið 27. júní klukkan 14.00 og 28. júní klukkan 11.00: 
Jasshátíð Egilsstaða á Austurlandi 
Kaffi-Nilsen föstudag og laugardag klukkan 17 
Jea.is 
  
Lesið 26. júní klukkan 14.00, 27. júní klukkan 10.00 og 28. júní klukkan 12.20: 
Jasshátíð Egilsstaða á Austurlandi 
Jass og rokk! Valaskjálf, Egilsstöðum föstudagskvöld 
Jea.is 
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Lesið 27. júní klukkan 18.00, 28. júní klukkan 10.00 og 29. júní klukkan 12.20: 
Jasshátíð Egilsstaða á Austurlandi 
Skúli mennski, Róbert and the roommate 
Valaskjálf Egilsstöðum  laugardagskvöld/í kvöld 
Jea.is 
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Auglýsing dagskrár JEA 2013 

 


