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Útdráttur 
 

Verkefnið fjallar um skráningu á sýningum Íslenska dansflokksins í gagnagrunn 

Leikminjafélags Íslands. Á fundi Írisar Maríu Stefánsdóttur, framkvæmdastjóra 

dansflokksins, með fulltrúaráði Leikminjasafns Íslands vorið 2016 kom í ljós að einungis 

var búið að skrá tíu sýningar af þeim tæplega 140 sýningum sem flokkurinn hefur sett 

upp. Tilgangurinn með þessu verkefni er að skrá á einn stað allar sýningar Íslenska 

dansflokksins frá stofnun hans árið 1973 til júlí 2016. Alls eru þetta 139 færslur sem 

hægt er að skoða í gagnagrunni Leikminjasafns Íslands sem er öllum opinn og 

aðgengilegur á eftirfarandi slóð: www.leikminjasafn.is/grunnur. Í verkefninu er einnig 

fjallað stuttlega um sögu og tilurð Íslenska dansfloksins, sem og um gagnagrunn 

Leikminjasafnsins, hvaða annmörkum skráning í hann er háð, tillögum til úrbóta og 

verklagi við að skrá færslur Íslenska dansflokksins í hann. Lista yfir sýningar, dansara og 

listdansstjóra dansflokksins má finna í viðaukum I-III.  
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Formáli 

Verkefni þetta er 12 eininga lokaverkefni í bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla 

Íslands. Við höfum fengið aðstoð við þetta verkefni víða. Má þar nefna Ingibjörgu 

Björnsdóttur sem lánaði okkur allar sýningaskrár Íslenska dansflokksins sem hún átti í 

fórum sínum ásamt að leyfa okkur að fá útvalda kafla úr óútkominni bók sinni. Einnig 

nutum við aðstoðar hennar við að fara yfir listana sem við erum með í viðaukunum. Íris 

María Stefánsdóttir, markaðsstjóri Íslenska dansflokksins, var okkur einnig innan 

handar og ef hún gat ekki hjálpað okkur gat hún bent okkur á hvern við gætum talað 

við.  

Við viljum þakka leiðbeinanda okkar Dr. Ágústu Pálsdóttur fyrir ómetanlega 

hjálp, góða handleiðslu og hvatningu bæði í þessu verkefni og náminu almennt. Að 

lokum viljum við þakka fjölskyldum okkar fyrir alla hjálpina í gegnum námið. 

 

Helga Kristín Guðlaugsdóttir 

Sigríður Sigurjónsdóttir 
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Inngangur 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-prófs í bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla 

Íslands. Verkefnið er samstarfsverkefni Helgu Kristínar Guðlaugsdóttur og Sigríðar 

Sigurjónsdóttur. Í maí 2016 hafði Dr. Ágústa Pálsdóttir prófessor samband við okkur til 

að athuga hvort við hefðum áhuga á að vinna saman lokaverkefni um Íslenska 

dansflokkinn. Verkefnið hafði komið til þegar Íris María Stefánsdóttir, framkvæmda-

stjóri hjá dansflokknum, hafði samband við Ágústu til að athuga hvort hægt væri að fá 

nema til að skrá sýningar dansflokksins frá stofnun hans árið 1973. Komið hafði í ljós á 

fundi Írisar með fulltrúaráði Leikminjasafns Íslands að það eina sem var búið að setja 

inn í gagnagrunn safnsins tengt Íslenska dansflokknum voru tíu verk skráð á 

Þjóðleikhúsið þegar dansflokkurinn var með aðsetur þar. Svo virðist sem sýningar 

dansflokksins hafi gleymst eftir að hann flutti úr Þjóðleikhúsinu árið 1990 að Engjateig 

og þaðan í Borgarleikhúsið árið 1997. 

Tilgangurinn með þessu verkefni er að skrá á einn stað allar sýningar Íslenska 

dansflokksins frá stofnun hans árið 1973 til júlí 2016. Mesta vinnan við verkefnið fólst í 

að afla heimilda um sýningar Íslenska dansflokksins og skrá þær upplýsingar á 

kerfisbundinn hátt. Alls eru þetta 139 færslur sem hægt er að skoða í gagnagrunni 

Leikminjasafns Íslands sem er öllum opinn og aðgengilegur á eftirfarandi slóð: 

www.leikminjasafn.is/grunnur. Í verkefninu verður einnig fjallað stuttlega um sögu og 

tilurð Íslenska dansflokkisins, sem og um gagnagrunn Leikminjasafnsins, hvaða 

annmörkum skráning í hann er háð og verklagi við að skrá færslur Íslenska 

dansflokksins í hann. Til að fá yfirsýn yfir efnið voru búnir til listar yfir sýningar 

dansflokksins, dansara og listdansstjóra sem má sjá í viðaukum I - III. 
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1 Listdans á Íslandi 

Listdans er ung listgrein á Íslandi miðað við aðrar greinar. Þó að listdans hafi verið 

sýnilegur frá því í byrjun 20. aldar fékk hann ekki formlega viðurkenningu sem 

sjálfstætt listform fyrr en árið 1948 þegar Félag íslenskra listdansara (FÍLD) fékk 

inngöngu í Bandalag íslenskra listamanna (BÍL) (Sesselja Guðmunda Magnúsdóttir, 

2003). FÍLD var stofnað 27. mars árið 1947 af þeim Ástu Norðmann, Sigríði Ármann, Sif 

Þórz, Rigmor Hansen og Elly Þorláksson. Stofnun FÍLD markaði: 

„...upphaf áralangrar baráttu og uppbyggingar listdans hérlendis þar sem markmiðið 

var að gæta hagsmuna íslenskra danslistamanna, efla danslistina á Íslandi og reyna að 

hafa áhrif á úthlutun fjár- og styrkveitinga til listdansmála. Það hefur síðan breyst í 

tímans rás hvaða baráttumál eru efst á baugi, enda ber það vott um að árangur hafi 

náðst á ýmsum sviðum“ (Félag íslenskra listdansara, e.d.). 

Fjórum árum eftir að FÍLD fékk inngöngu í Bandalag íslenskra listamanna var 

Listdansskóli Þjóðleikhússins stofnaður. Í starfi Listdansskólans hafði hugmyndin um 

stofnun flokks listdansara við Þjóðleikhúsið þróast. Ekki síst vegna þess að flokkurinn 

missti mikið af hæfileikaríku fólki frá sér til útlanda því þeir sem lærðu dans í 

Listdansskólanum höfðu enga möguleika á að hafa atvinnu af dansinum á Íslandi og 

urðu að fara erlendis. Án atvinnumennsku átti listgreinin sér enga framtíð (Sigrún 

Gísladóttir, 1983). 

 

1.1 Íslenski dansflokkurinn 

Íslenski dansflokkurinn var stofnaður árið 1973. Sá sem átti hvað mestan þátt í stofnun 

dansflokksins var Sveinn Einarsson, þáverandi þjóðleikhússtjóri. Hann fékk til liðs við sig 

breska danshöfundinn og ballettmeistarann Alan Carter sem vann ómetanlega 

undirbúningsvinnu þegar dansflokkurinn var að taka sín fyrstu skref. Að auki áttu 

„menntamálaráðuneytið, menntamálaráð og menningarsjóður félagsheimila sinn þátt í 

stofnun dansflokksins, um leið og Þjóðleikhúsið og Sjónvarpið lofuðu að styðja við 

bakið á danslistinni“ (Anna María Jónsdóttir, 1986, bls. 24). 
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Með stofnun dansflokksins rættist langþráður draumur félagsmanna FÍLD um 

atvinnugrundvöll fyrir dansara og möguleika á sjálfstæðri þróun listdansins. Fyrstu árin 

starfaði flokkurinn í félagsheimilinu á Seltjarnarnesi en eftir það tók Þjóðleikhúsið 

flokkinn upp á sína arma næstu árin. Þarna urðu ákveðin vatnaskil því með tilkomu 

dansflokksins og Listdansskóla Þjóðleikhússins var orðið til atvinnumiðað dansnám, 

listdansinn var tengdur starfandi leikhúsi og þar af leiðandi orðinn að viðurkenndri 

listgrein. Dansflokkurinn og Listdansskólinn tengdust sterkum böndum og tóku 

nemendur skólans reglulega þátt í sýningum flokksins. Árið 1990 fluttu dansflokkurinn 

og Listdansskólinn úr Þjóðleikhúsinu að Engjateig 1 í Reykjavík.  Sjö árum síðar flutti svo 

dansflokkurinn í Borgarleikhúsið og þetta urðu tvær aðskildar stofnanir, Listdansskóli 

Íslands og Íslenski dansflokkurinn (Félag íslenskra listdansara, e.d.). Þessi fyrstu ár hjá 

Þjóðleikhúsinu voru dansflokknum lífsnauðsynleg á uppvaxtarárunum en seinna meir 

fór það að vera honum til fyrirstöðu, hefti þróun hans og starfsemi. Ein til tvær 

uppfærslur á ári voru ekki nóg til að ala upp áhorfendur, auka skilning á listgreininni 

eða koma listamönnum sínum til þroska (Nanna Ólafsdóttir, 1992). 

Fyrstu árin einbeitti dansflokkurinn sér nær eingöngu að klassískum ballett en 

það breyttist á seinni árum (Anna María Jónsdóttir, 1986). Í dag er dansflokkurinn 

skilgreindur sem framsækinn nútímadansflokkur sem leggur áherslu á að kynna 

metnaðarfull verk fyrir íslenskum áhorfendum ásamt því að leggja rækt við íslenska 

danssköpun (Íslenski dansflokkurinn, e.d.). „Þrátt fyrir að Íslenski dansflokkurinn hafi 

orðið sjálfstæð stofnun árið 1991 eftir að hafa lotið yfirumsjón þjóðleikhússtjóra í tæp 

tuttugu ár, hefur hann þó hvorki fengið eigið húsnæði til umráða né fjármagn sem 

endurspeglar starfsemi flokksins” (Félag íslenskra listdansara, 2010, bls. 10). 

 

1.2 Lög og reglugerðir 

Eftir 19 ára starf Íslenska dansflokksins og 40 ára starfsemi Listdansskóla 

Þjóðleikhússins varð reglugerð um starfsemi þessara stofnana að veruleika og má segja 

að með henni hafi verið lýst yfir sjálfstæði Listdansskólans og Íslenska dansflokksins 

(Nanna Ólafsdóttir, 1992). Málefni dansflokksins heyra undir menntamálaráðuneytið 

og starfar hann eftir reglugerð nr. 14/2002. Samkvæmt reglugerðinni er dansflokkurinn 
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sjálfstæður listdansflokkur og markmið hans eru að „...sýna listdans, stuðla að 

nýsköpun í innlendri listdanssmíði og vera að öðru leyti vettvangur til eflingar og 

framþróunar danslistar á Íslandi” (Reglur um starfsemi Íslenska dansflokksins nr. 

14/2002). Nákvæmari skilgreiningu á þessum markmiðum er að finna í samkomulagi á 

milli Mennta- og menningarmálaráðuneytisins og Íslenska dansflokksins frá 2012. Þar 

er sagt að dansflokkurinn eigi að: 

 „Sýna metnaðarfull listdansverk. 

 Kynna íslenskum áhorfendum verk mikilvægra höfunda í nútímadansi. 

 Vera forystuafl í þróun nútímadanslistar á Íslandi. 

 Beita sér fyrir framförum í listdansi á Íslandi með því að gefa íslenskum danshöfundum 

kost á að þróa danssmíð sína.  

 Halda í heiðri íslenska málstefnu og beita sér fyrir því að hafa íslensk heiti á 

dansverkum á dagskrá flokksins þó að erlent heiti komi einnig fram.  

 Leggja sitt af mörkum til að efla menntun í listdansi á Íslandi.  

 Uppfræða, einkum börn og ungmenni, um listdans. 

 Vera virkur þátttakandi í alþjóðlegu samstarfi. 

 Kynna íslenska danslist erlendis. 

 Eiga áframhaldandi samstarf við innlendar menningarstofnanir til að auka hróður og 

sýnileika danslistarinnar.  

 Ástunda árlegt mat á starfsemi dansflokksins með virkri þátttöku starfsmanna“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið og Íslenski dansflokkurinn gera með sér 

eftirfarandi samkomulag, 2012, bls. 1). 

Árið 2010 var Dansstefnan 10/20 sett fram af FÍLD til að „...tryggja dansinum örugga 

framtíð á Íslandi“ (Félag íslenskra listdansara, 2010, bls. 3). Í henni segir að aðgengi 

almennings að listdansi sé eins og lottó, tilviljunum háð hverju sinni. Til að fjölga 

áhorfendum að listdansi skal koma á fót Danshúsi í Reykjavík. Fjölga þurfi 

danssýningum utan höfuðborgarinnar og auka fjölbreytni. Færa þarf listdansinn inn á 

hvert heimili í landinu gegnum fjölmiðla. Í dansstefnunni er fjallað um mikið brottfall 

danslistamanna úr greininni sem er „...bein afleiðing af aðstöðuleysi og 

fjármagnsskorti“ (Félag íslenskra listdansara, 2010, bls. 8). Auka skal fjárframlög til 

Íslenska dansflokksins. Talað er að breyta þurfi staðalímynd listdansins þar sem oft er 

litið á hann sem undirgrein leiklistar og að stuðningur við leiklist sinni þörfum dansins 

líka. Þrátt fyrir að Íslenski dansflokkurinn hafi verið sjálfstæð stofnun í 20 ár hefur hann 
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hvorki eignast eigið húsnæði eða fengið fjármagn sem endurspeglar starfsemi 

flokksins. Kallað er eftir því að Alþingi setji lög um listdans (Félag íslenskra listdansara, 

2010). Á vef Alþingis má finna drög að frumvarpi til sviðslistalaga þar sem fjallað er um 

starfsemi Íslenska dansflokksins. Frumvarpið var fyrst lagt fram árið 2012 án þess að 

verða að lögum. Árið eftir var það endurflutt og enn í dag hefur frumvarpið ekki verið 

samþykkt úr allsherjar- og menntamálanefnd (Alþingi, 2013). 

 

1.3 Framtíðin hjá Íslenska dansflokknum 

Íslenski dansflokkurinn og listdans almennt getur ekki haldið áfram að þróast og styrkja 

stöðu sína ef stjórnvöld fara ekki að gera sér grein fyrir þeim auð sem felst í þessari 

listgrein. Þrátt fyrir endurtekin hróp um að listgreinin þurfi hjálp virðist lítið gerast. 

„Árið 2000 ályktaði BÍL að staða og framtíð listdansins væri síður en svo björt. Í 

kjölfarið var stofnaður 3ja manna vinnuhópur sem skrifaði greinargerð sem ætluð var 

stjórnvöldum og hugsuð sem grundvöllur fyrir tillögur að aðgerðum til hagsbóta fyrir 

dansinn. Á þeim tíu árum sem liðin eru hefur lítil breyting orðið. Félag íslenskra 

listdansara ákvað því að leggja í mikla vinnu við stefnumótun danslistarinnar og í 

desember 2010 kom út Dansstefna 10/20 sem unnin er með breiðari þátttöku 

listdanssamfélagsins. Í stefnunni býr baráttuandi þeirra sem vinna að uppbyggingu 

listgreinarinnar til framtíðar. Þar tala danslistamenn einni röddu, þeir skilgreina 

brýnustu málefnin og þau úrlausnarefni sem eru aðkallandi. Dansstefnan er svar við 

brýnu kalli danssamfélagsins eftir átaki í uppbyggingu listgreinarinnar” (Gunnar 

Guðbjörnsson, 2011). 

Á aðalfundi BÍL 2011 skoruðu samtökin á stjórnvöld 

„…að leggjast á sveif með listdansi á Íslandi og taka ákvörðun um uppbyggingu 

greinarinnar svo hún fái sambærilega stöðu og aðrar listgreinar. Íslenskt danssamfélag 

er kraftmikið og hugmyndaríkt, innan þess starfar ört vaxandi hópur danslistamanna 

sem þráir svigrúm til nýsköpunar og vaxtar. Þessu kalli þurfa opinberir aðilar að sinna 

með því að leggja danslistinni til aukið fjármagn og betri aðstöðu. Íslenskur listdans 

hefur slitið barnsskónum og þarf á auknum stuðningi að halda svo hann geti blómstrað 

og orðið meðal leiðandi listgreina á Íslandi” (Gunnar Guðbjörnsson, 2011). 

Það kemur skýrt fram í rannsókn á hagrænum áhrifum skapandi greina á Íslandi frá 

árinu 2010 að skapandi greinar eru einn af undirstöðuatvinnuvegum þjóðarinnar. Þar 
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kemur fram að árið 2009 var heildarvelta skapandi greina þónokkuð hærri en í 

landbúnaði og sjávarútvegi samanlagt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010). 

Óskandi er að stjórnvöld geri sér grein fyrir gildi Íslenska dansflokksins og að hann er 

þess virði að styðja við og halda á lofti. Því miður virðist ætla að verða einhver bið á 

því. Frumvarp um sviðslistir hefur ekki enn verið samþykkt á Alþingi þrátt fyrir að hafa 

verið lagt fram fyrir fjórum árum. Í samantekt um frumvarpið á vef Alþingis segir að 

markmið þess sé „…[a]ð efla íslenskar sviðslistir, kveða á um skipan og fyrirkomulag og 

búa þeim hagstæð skilyrði” (Alþingi, 2013). Þetta er allt gott og blessað, en orðum 

þurfa að fylgja aðgerðir. 
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2 Leikminjasafn Íslands 

Leikminjasafn Íslands var stofnað þann 9. mars 2003 og með stofnun þess rættist 

langþráður draumur leikhúsfólks á Íslandi um að koma upp safni um sögu 

leiklistarinnar (Leikminjasafn Íslands, e.d.-b). Leikminjasafnið á að skrá leikminjar ásamt 

því að setja upp sýningar á leikminjum og leiklistarsögulegu efni ásamt því að sinna 

rannsóknum á leiklist og leiklistarsögu (Leikminjasafn Íslands, e.d.-a).  

Leikminjasafn Íslands er „sjálfseignarstofnun með sérstaka stjórn og starfar á 

grundvelli laga nr. 19/1988 um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri 

skipulagsskrá“ (Leikminjasafn Íslands, 2003). Á vefsíðu safnsins stendur að „um 

starfsemi stofnunarinnar gilda jafnframt safnalög nr. 106/2001“ (Leikminjasafn Íslands, 

2003) en þau féllu úr gildi þegar ný safnalög nr. 141/2011 voru samþykkt á Alþingi. 

 

2.1 Vefur Leikminjasafns Íslands 

Að tilstuðlan Samtaka um leikminjasafn sem stofnuð voru í apríl 2001, varð vefur 

Leikminjasafns Íslands að veruleika. Kosin var stjórn og hafðist hún þegar handa við að 

„söfnun og skrásetningu listviðburða og efndi til viðburða í tengslum við merkisdaga 

íslenskrar leiklistarsögu sem Leikminjasafnið hefur svo haldið áfram“ (Leikminjasafn 

Íslands, e.d.-b). 

Vefurinn Leikminjasafn.is var opnaður 15. janúar 2002. Á vefnum má sjá 

upplýsingar um starf og sögu safnsins. Bætt var við gagnagrunni með leitarmöguleikum 

árið 2005 en engar frekari tækniuppfærslur voru gerðar fyrr en 2014. Þá kom í ljós að 

elsti hluti efnisins uppfyllir ekki kröfur nútímans um upplausn og myndgæði 

(Leikminjasafn Íslands, e.d.-c). Á vef safnsins kemur fram að hann sé enn í vinnslu verði 

það sjálfsagt lengi því mikið af efni er enn óskráð. „Þó færslur á vefnum og í 

gagnagrunninum skipti þúsundum vantar enn mikið efni en stefnt er að því að sú 

upplýsingaveita sem vefurinn er verði í fyllingu tímans eins tæmandi og unnt er“ 

(Leikminjasafn Íslands, e.d.-c).  
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2.2 Gagnagrunnur Leikminjasafns Íslands 

Á vef Leikminjasafns Íslands er að finna gagnagrunn íslenskra leikhúsa og 

leikhúslistamanna. Þar má finna upplýsingar um verkefnaskrár leikhúsa, leikfélaga og 

leikhópa, einnig er hægt að fletta upp listamönnum og sjá í hvaða hlutverkum og 

verkum þeir hafa verið (Leikminjasafn Íslands, e.d.-c). Útlit grunnsins má sjá á mynd 1 

hér fyrir neðan. Þessi valmynd snýr að notendum sem vilja leita eftir upplýsingum um 

listamann, leikfélag eða verki sem hefur verið sett upp á Íslandi. 

 

 

Mynd 1: Útlit grunnsins 

Ekki er krafist aðgangsorðs eða lykilorðs og er grunnurinn opinn öllum. Boðið er upp á 

einfalda leit og er grunnurinn einfaldur í notkun og fljótvirkur á þann hátt að ekki þarf 

að setja inn margar skipanir til að fá upplýsingar. Hægt er að þrengja leitina með því að 

velja listamann, leiksýningu, hlutverk eða leikfélag auk ártals. Það er kostur þegar litið 

er til lengri tíma þar sem reikna má með að alltaf bætist við meira efni í grunninn eftir 

því sem árin líða.  

 Til að tryggja að grunnurinn skili sínu hlutverki sem upplýsingaveita um sögu 

leiklistarstarfs á Íslandi þarf skráning upplýsinga í hann að vera markviss og samkvæmt 

verklagi sem stenst tímans tönn. Við leit í grunninum eiga að koma fram réttar og 

trúverðugar upplýsingar svo notandinn sé ekki í vafa um réttmæti þeirra, geti jafnframt 

hugsað sér að nota viðkomandi upplýsingaveitu aftur og mælt með henni við aðra. Stór 

galli við gagnagrunninn er að hann er ekki leitarhæfur í Google. Það verður þess 

valdandi að til að geta notað þessa upplýsingaveitu verður notandinn að hafa vit á því 

að fara á vefsíðu Leikminjasafns Íslands, www.leikminjasafn.is. Ekki er sjálfsagt að þeir 
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sem eru að leita að þessum upplýsingum viti af vefsíðunni og hvað þá að þessi grunnur 

sé til.  

Þegar nafn listamanns er sett inn í leitina kemur upp vefsíða þar sem finna má 

stutta umfjöllun um viðkomandi auk þess sem allar sýningar eða verk koma fram sem 

listamaðurinn hefur tekið þátt í. Því miður virðist sem að óprúttnir aðilar geti komist 

inn í grunninn og stundað skemmdarverk. Dæmi um þetta má sjá á mynd 2 sem sýnir 

færslu um Kristbjörgu Kjeld, eina af frægustu leikkonum Íslendinga.  

 

 

Mynd 2: Kristbjörg Kjeld, um listamanninn 

Á mynd 2 má sjá að umfjöllunina um Kristbjörgu Kjeld er vægast sagt búið að 

skrumskæla. Þetta á ekki að geta átt sér stað og er gott dæmi um afhverju stýra þarf 

því hverjir hafa aðgang að gagnagrunninum til að setja efni í hann ásamt því að hafa 

þarf gæðaeftirlit með skráningum til að tryggja fagleg vinnubrögð.  

 

2.3 Skráning í gagnagrunn Leikminjasafns Íslands 

Þegar skrá á upplýsingar í gagnagrunninn, á hvaða sviði sem er, verða að vera til staðar 

ákveðnar reglur eða verklag til að fara eftir. Gagnagrunnur Leikminjasafns Íslands hefur 

ekki komið sér upp ákveðnu verklagi við skráningu gagna í hann. Þó grunnurinn hafi 

þróast tæknilega og sé enn í þróun, þá hefur gleymst að taka fram með hvaða hætti 
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eigi að skrá í sjálfan grunninn til að gæta samræmis í færslum. Í svari frá Magnúsi Þór 

Þorbergssyni, ritstjóra grunnsins, segir: 

„Það eru ekki beinlínis skráningareglur nema það sem ég leiðbeindi ykkur með í sumar. 

Helstu stofnanir á sviðinu eru með fulltrúa sem sjá um að skrá í grunninn, en ég mun 

fara í það á næstunni að útbúa plagg með skýrum leiðbeiningum þannig að það sé ekki 

allt gert eftir minni“ (Magnús Þór Þorbergsson, munnleg heimild, 17. ágúst 2016).   

Þegar skráð er í grunninn þarf að setja inn leikár, leikfélag, hvar verkið var sýnt, 

tegund sýningar, númer á uppsetningu, frumsýningardag, fjölda sýninga, fjölda 

áhorfenda, dagsetningu lokasýningar auk allra þeirra sem að sýningunni koma. Einnig 

er gert ráð fyrir stuttri umjöllun um verkið. Flestar þessar upplýsingar ættu að vera í 

sýningarskrám þeirra verka sem sett eru á svið. Upplýsingar um fjölda áhorfenda og 

sýninga á að vera hægt að nálgast hjá leikfélögunum.  

Á myndum 3-5 má sjá dæmi um mismunandi skráningar í gagnagrunninn þar 

sem ýmsu er ábótavant. 

  

Mynd 3: Sýningin Hnotubrjóturinn. Óvirk færsla 

Á mynd 3 má sjá gott dæmi um óvirka færslu. Danshöfunda er ekki getið og 

dansarar eru settir inn sem athugasemd. Þeir listamenn sem tóku þátt í þessari sýningu 
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tengjast ekki öðrum færslum í grunninum og koma ekki upp við leit. Það eru nokkrar 

sýningar skráðar með þessum hætti í grunninn og nauðsynlegt er að laga þær svo að 

grunnurinn sinni sínu hlutverki sem upplýsingaveita. Þær upplýsingar sem vantar á að 

vera hægt að finna í sýningaskrá verksins.  

 

 

Mynd 4: Íslenski dansflokkurinn 10 ára. Dansarar skráðir sem leikarar 

Á mynd 4 má sjá færslu þar sem dansarar eru skráðir sem persónur og 

leikendur en ekki dansarar. Það kemur þó ekki að sök því færslurnar eru virkar og 

tengjast öðrum færslum gagnagrunnsins. Tegund sýningarinnar gefur til kynna að þetta 

er ballett þannig að undir persónur og leikendur eru nöfn dansara. Danshöfundur er 

hins vegar settur í athugasemdir ásamt hljóðfæraleikurum og því verða þeirra nöfn ekki 

virk í þessu verki í grunninum. Færslur með þessu sniði eru nokkrar og nauðsynlegt er 

að þær séu leiðréttar í þá mynd sem verið er að skrá færslur í dag. Það er tiltölulega 

lítið mál þar sem allar upplýsingar sem eiga að vera í hverri færslu eru þegar til staðar. 
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Mynd 5: Sýningin Til Láru. Dæmi um núverandi skráningu 

Á mynd 5 má sjá dæmi um hvernig verk Íslenska dansflokksins eru skráð nú til 

dags. Þetta er dæmigerð færsla þar sem sjá má nöfn þeirra sem standa að sýningunni. Í 

þessu verki er aðeins einn dansari en það er mismunandi eftir verkum hversu margir 

dansarar og aðrir aðstandendur að sýningunni geta verið hverju sinni.  

Grunnurinn gefur ekki upp nein takmörk á fjölda þeirra sem standa að hverri 

sýningu og því á ekki að þurfa að setja listamenn í athugasemdir þar sem enginn 

tenging er við aðrar færslur. Eins og áður hefur komið fram þá er gagnagrunnurinn í 

þróun og á eflaust eftir að taka einhverjum breytingum í framtíðinni. Þar er ýmislegt 

sem þarf að laga, til dæmis er ekki hægt að skrá sýningu á tvo ábyrgðaraðila þegar hún 

er sett upp sem samstarfsverkefni. Einnig mætti gjarnan bæta við hugtökum fyrir þá 

sem koma að hverri sýningu. Dæmi um það er að hönnuður ljósasýningar í verki getur 

verið annar en sá sem stjórnar ljósunum. Jafnframt er töluvert af málfræðivillum og 

stafsetningarvillum í grunninum sem þarf að laga.  



  

19 

Skynsamlegast væri að laga allar færslur að sama sniði þegar niðurstaða er 

komin um hvernig þær eigi að vera. Best væri að hafa einn umsjónarmann sem hefði 

það starf að skrá inn færslur fyrir alla þá sem standa að grunninum í stað þess að hver 

og einn skrái inn sitt svið. Bókasafns- og upplýsingafræðingur hefur til dæmis þá 

faglegu þekkingu sem myndi falla vel að þeim verkefnum sem snúa að skráningu 

upplýsinga í gagnagrunninn. 
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3 Skráning á sýningum Íslenska dansflokksins 

Leita þurfti ýmissa leiða til að finna efni fyrir gagnagrunninn. Í upphafi verkefnis var 

skoðað hvað væri búið að skrá í gagnagrunninn hjá Leikminjasafni Íslands varðandi 

Íslenska dansflokkinn. Það kom í ljós að eingöngu var búið að setja inn tíu sýningar sem 

dansflokkurinn hafði sett upp á árunum 1973 til 1990 og voru þær skráðar þannig að 

Þjóðleikhúsið er ábyrgðaraðili.  

1. Listdanssýning, maí 1975. Danshöfundar: Ingibjörg Björnsdóttir og Íslenski 

dansflokkurinn. 

2. Listdanssýning, desember 1976. Danshöfundar: Íslenski dansflokkurinn og fleiri. 

3. Íslenski dansflokkurinn og Þursaflokkurinn, nóvember 1978. Danshöfundar: 

Anton  

4. Listdanssýning: Íslenski dansflokkurinn að Kjarvalstöðum, mars 1980. 

Danshöfundar: Ingibjörg Björnsdóttir og Nanna Ólafsdóttir.  

5. Íslenski dansflokkurinn, án dagsetningar. Leikárið 1985-1986. Kuopio í 

Finnlandi. Danshöfundur: Nanna Ólafsdóttir. 

6. Listdanssýning, án dagsetningar. Leikárið 1985-1986. Danshöfundur: Chinco 

Rafique. 

7. Íslenski dansflokkurinn á Akureyri, án dagsetningar. Leikárið 1988-1989. 

Danshöfundur: Hlíf Svavarsdóttir. 

8. Íslenski dansflokkurinn, sýningaferð um Norðurlönd, Helsinki, Gautaborg, 

Kaupmannahöfn og Stokkhólm, ágúst 1989. Danshöfundur: Hlíf Svavarsdóttir. 

9. Íslenski dansflokkurinn, listdanskynning í skólum, án dagsetningar. Leikárið 

1989-1990. Engar frekari upplýsingar um sýninguna.  

10. Palli og Palli, apríl 1990. Danshöfundur: Sylvia Von Kospoth. 

Mjög misjafnt var hversu ítarlega þessar færslur voru skráðar og dæmi um þar sem 

skráningu er verulega ábótavant má sjá á myndum 6 og 7.  
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Mynd 6: Listdanssýning, Íslenski dansflokurinn. Dæmi um ófullnægjandi færslu 

Færsla númer sex í listanum hér fyrir ofan var með mjög lítið af upplýsingum 

eins og sjá má á mynd 6. Það er engin dagsetning á hvenær sýningin var sýnd og 

eingöngu skráð hver er leikstjóri og danshöfundur. Eins og má sjá á færslu 28 í viðauka I 

var þessi sýning sýnd í nóvember 1985 og auk Chinko Rafique eru August Bournoville, 

Lév Ivanov, Marius Petipa og Joseph Mazilér einnig skráðir sem danshöfundar.  

 

 

Mynd 7: Listdanskynning í skólum. Dæmi um ófullnægjandi færslu 

Á mynd 7, sem er færsla níu í listanum hér fyrir ofan, má sjá að það vantar enn 

frekari upplýsingar um sýninguna. Enginn danshöfundur, dansarar eða aðrir sem 
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standa að sýningunni eru skráðir og engar dagsetningar er að finna. Mjög erfitt 

reyndist að finna upplýsingar um þessa sýningu.  

Það efni sem notast var við að vinna þetta verkefni var fengið úr ýmsum áttum. 

Ingibjörg Björnsdóttir, fyrrum dansari Íslenska dansflokksins, er að skrifa bók um sögu 

hans. Hún lánaði okkur sýningarskrár dansflokksins frá árunum 1977 til 2016 ásamt 

völdum köflum úr óútkominni bók hennar. Einnig var notast við vefsíðu Íslenska 

dansflokksins (www.id.is), gagnasafnið á vefsíðum Grímunar (www.griman.is) og 

Sviðslistarsambands Íslands (www.stage.is), Timarit.is og það efni sem til var hjá 

Þjóðleikhúsinu. Að lokum var sendur póstur á Landsbókasafnið, Þjóðminjasafnið, 

Borgarskjalasafnið og Þjóðskjalasafn Íslands til að athuga hvaða efni gæti leynst hjá 

þeim. Landsbókasafnið, Þjóðminjasafnið og Borgarskjalasafnið áttu lítið til af gögnum 

um Íslenska dansflokkinn. Frá Landsbókasafninu fengust þau svör að eitthvað efni gæti 

verið til óskráð á Íslandssafni, sem er safnadeild innan safnsins. Annars var okkur bent 

á að tala við Þjóðminjasafnið og Borgarskjalasafnið. Þjóðminjasafnið sagðist ekki eiga 

neinar heimildir um dansflokkinn utan þess sem mætti finna í bókum. Borgarskjalasafn 

átti nokkra bæklinga frá flokknum sem Borgarleikhúsið skilaði inn á árunum 1980 til 

1999 og vísaði á Þjóðskjalasafn. Þjóðskjalasafnið átti töluvert af efni um flokkinn, 

einkum frá fyrstu tveimur áratugunum.  

Til að finna hvaða sýningar voru sýndar frá árinu 1973 til 1976 var að mestu leiti 

notast við vefsíðuna Timarit.is. Vefurinn er samstarfsverkefni Landsbókasafns Íslands - 

Háskólabókasafn, Føroya landsbókasavn og Nunatta Atuagaateqarfia og veitir hann  

„...aðgang að milljónum myndaðra blaðsíðna á stafrænu formi af þeim prentaða 

menningararfi sem varðveittur er í blöðum og tímaritum frá Færeyjum, Grænlandi og 

Íslandi. Aðgangur er öllum opinn og stuðst er við nýjustu tækni í geymslu og miðlun 

upplýsinga. Markmiðið er að bæta aðgang að prentuðum blöðum og tímaritum og 

bjóða upp á nýjar rannsóknaraðferðir. Blöðin og tímaritin hafa að geyma, auk almenns 

fréttaefnis og auglýsinga, mikið efni á sviði bókmennta, sagnfræði, ættfræði, þjóðlífs, 

menningar, atvinnuvega og viðskipta. Notendur geta leitað að efni á ýmsan hátt, svo 

sem eftir löndum og titlum, eða að völdu orði í öllum texta ritanna. Þeir geta einnig 

blaðað í gegnum efnið og prentað út valdar blaðsíður. Jafnt og þétt bætast við safnið 

fleiri titlar“ (Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn, e.d.). 
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Notaðar voru eftirfarandi útfærslur á heiti dansflokksins við leitina á Tímarit.is: 

“Íslenski dansflokkurinn”, Íslenski dansflokkurinn, “Íslenska dansflokkinn”, Íslenska 

dansflokkinn, “Íslenzki dansflokkurinn”, Íslenzki dansflokkurinn og Íslenzka 

dansflokkinn. Að auki er Þjóðleikhúsið með spjaldskrá yfir öll þau dansverk sem hafa 

verið sýnd, þar á meðal eru verk sem Íslenski dansflokkurinn flutti.  

Vefsíða Íslenska dansflokksins (www.id.is) er eingöngu með skráðar sýningar frá 

árinu 2000 til 2016 en listinn er ekki tæmandi fyrir þau ár. Öllum sýningum sem eru 

skráðar þar fylgja ljósmyndir og jafnvel myndbönd. Eingöngu er hægt að sjá núverandi 

dansara flokksins, ekki hverjir hafa starfað hjá honum í gegnum árin. Til að finna út úr 

því þurfti að notast við sýningaskrárnar frá Ingibjörgu og gögnin frá Tímarit.is. Sama var 

upp á teningnum með listdansstjóra dansflokksins.  

Gríman - Íslensku sviðslistaverðlaunin er með vefsíðuna www.griman.is og þar 

er gagnasafn fyrir leikárin 2005 til 2011 en árið 2012 var ákveðið að allar nýjar 

upplýsingar um Grímuna birtast á vefsíðu Leiklistarsambands Íslands, www.stage.is” 

(Gríman - Íslensku sviðslistarverðlaunin, e.d.). Þar eru skráð öll þau dansverk sem hafa 

verið tilnefnd til Grímunar frá árinu 2012. Þegar vantaði frumsýningardag á verkum 

Íslenska dansflokksins í sýningarskrár var hægt að finna það á vefsíðum Grímunnar og 

Leiklistarsambands Íslands. 

Þjóðleikhúsið á sýningarskrár fyrir þau ár sem Íslenski dansflokkurinn var með 

aðsetur þar. Þær ljósmyndir sem þar voru til er búið að skila inn til Þjóðskjalasafns 

Íslands og er hægt að nálgast þær á vefsíðunni www.sarpur.is en “Sarpur er heiti á 

upplýsingakerfi sem nær yfir forrit og gagnasafn þess” (Rekstrarfélag Sarps – Landskerfi 

bókasafna, e.d.). Eingöngu fundust þar fjórar myndir tengdar Íslenska dansflokknum.  

Á safnadeild Ríkisútvarpsins eru til nokkrar upptökur af verkum Íslenska 

dansflokksins. Upptökurnar eru í fullri lengd og aðgengilegar almenningi. Verkin eru:  

1. Sæmundur Klemensson: Hinn íslenski þursaflokkur ásamt Íslenska 

dansflokknum frá árinu 1979. 

2. 20 mínútna seinkunn: ballett frá árinu 1984 

3. Baldur eftir Jón Leifs frá árinu 2000 
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4. Dansar í Eldborg: Igor Stravinsky í 100 ár. Tvö verk Vorblótið og Petrúska. Sýnt á 

listahátið í Reykjavík 2013. Íslenski dansflokkurinn ásamt Sinfóníuhljómsveit 

Íslands. 

 

3.1 Verklag við skráningu á færslunum 

Erfiðlega gekk að fá upplýsingar um hvort og þá hvaða reglur gilda um skráningu á 

listdanssýningum. Við sendum póst á Rögnu Steinarsdóttur hjá Landsbókasafni Íslands - 

Háskólabókasafni til að athuga hvort hún vissi um einhverja alþjóðlega staðla sem við 

gætum notast við í verkefninu. Hún vissi ekki um neinar ákveðnar reglur+ en benti 

okkur á að leita upplýsinga hjá Listaháskóla Íslands og að skoða hvernig leiksýningar 

væru skráðar hjá Leikminjasafni Íslands. Engin svör bárust frá Listaháskóla Íslands í 

tölvupósti. Eftir nokkra leit fundum við á vefsíðu Landskerfi bókasafna 

viðmiðunarreglur um skráningu á sýningarskrám hjá Skráningarráði Gegnis. Samkvæmt 

þeim er sýningaskrá „...rit sem gefið er út í tengslum við sýningu. Sýningaskrá 

inniheldur oftast yfirlit yfir verk sýningarinnar en getur einnig innihaldið m.a. 

myndskreytingar, inngang, umfjöllun um verk sýningar og æviágrip“ (Landskerfi 

bókasafna, 2012, bls 1).  

„Aðalheimild lýsingar: Titilsíða er aðalheimild lýsingar sýningarskráa. Sýningarskrár 

geta verið mjög mismunandi í formi og uppsetningu og ekki alltaf hægt að styðjast við 

hefðbundna titilsíðu. Ekki eru heldur alltaf gerð nægileg skil á milli ábyrgðaraðila 

sýningar og sýningarskráar. Bókasöfn stofnana eins og listaskóla, listasafna og annarra 

safna hafa oft þörf fyrir að skrá bæði þá sem koma að sýningunni og þá sem koma að 

gerð sýningarskráar. Það reynist oft vel til þess að halda saman upplýsingum um feril 

listamanna“ (Skráning á sýningarskrám: viðmiðunarreglur, Landskerfi bókasafna, 2012, 

bls 1).  

Eins og segir í aðalheimild lýsingar frá Skráningarráði Gegnis getur verið mjög 

misjafnt á milli sýningaskráa hvar aðalheimild lýsingar er að finna. Sýningarskrárnar 

sem við fengum voru ekki alltaf eins, þær voru allt frá því að vera eitt A4 blað upp í 

bæklinga sem voru 31 blaðsíður. Algengast var að á fyrstu síðunni væru nöfnin á 

sýningunum ásamt því hver væri höfundur verksins. Til að fá frekari upplýsingar um 

hverjir voru að dansa í sýningunni þurftum við oft að fletta í gegnum sýningaskrárnar. Í 
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þessum lengri sýningarskrám var oftast texti um verkið, danshöfundinn, dansarana og 

aðra aðila sem að verkinu komu en í þeim styttri var eingöngu stuttur texti um verkið 

sjálft. Það er nokkuð algengt að það vanti dagsetningu á hvenær sýningarnar eru 

frumsýndar. Erfiðlega gekk að finna upplýsingar um hversu margar sýningar voru af 

hverju verki. Íslenski dansflokkurinn hélt því fram að Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið ætti að vera með það skráð en ráðuneytið vísaði aftur á 

Íslenska dansflokkinn. Því var ekki hægt að skrá það atriði í færslunum.  
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4 Lokaorð 

Listdans hefur lengi verið olnbogabarn í íslensku menningarlífi og jafnvel mætti segja 

að hann sé það enn. Þrátt fyrir að 43 ár séu liðin frá stofnun Íslenska dansflokksins er 

hann enn upp á aðra kominn varðandi húsnæði, æfinga- og sýningaaðstöðu. 

Dansflokkinn skortir fjármagn og húsnæði til þess að gera sig sýnilegri og fjölbreyttari, 

hann getur ekki bara verið fyrir fámenna, útvalda menningaelítu ef hann á að stækka 

og dafna. Það þarf að fá inn nýja áhorfendur og það verður einungis gert með því að 

gera dansflokkinn sjáanlegri. Flokkurinn er háður stjórnvöldum með rekstrarfé og 

verður það líklega ávalt því það er vandséð hvernig hægt er að halda úti öflugum 

dansflokki í slíku fámenni, sem Ísland er, án stuðnings frá hinu opinbera. 

Dansflokkurinn þarf að fá sitt eigið húsnæði því hann á betra skilið en að dvelja í 

kjallara Borgarleikhúsins og vera upp á aðra kominn með æfingar, pláss og fleira. Það 

er til skammar að í fjögur ár skuli ekkert hafa þokast í nýju sviðslistalögunum og gefur 

til kynna að þessi málaflokkur njóti ekki sannmælis hjá stjórnmálamönnum. Þeir virðast 

ekki gera sér grein fyrir að skapandi greinar séu einn af undirstöðuatvinnvegum 

þjóðarinnar.  

Það er ekki bara hjá stjórnvöldum sem dansflokkurinn nýtur ekki sannmælis 

heldur líka gagnvart öðrum listgreinum innan Leikminjasafns Íslands. Sést það berlega 

þegar skráningin í gagnagrunn Leikminjasafnsins er skoðuð. Á þeim 43 árum sem 

Íslenski dansflokkurinn hefur verið starfandi hefur hann sett upp 139 sýningar og þegar 

byrjað var á þessu verkefni var eingöngu búið að skrá tíu af þeim og þær skráðar á 

rangan ábyrgðaraðila með ófullnægjandi upplýsingum. Afhverju var ekki byrjað á 

byrjuninni þegar grunnurinn var settur upp árið 2005 og hvers vegna kom það ekki í 

ljós fyrr en níu árum síðar að skráningarnar hefðu gleymst? Það er okkar von að með 

þessu verkefni hafi verið unnin bragarbót á og að okkar verki verið haldið áfram svo 

ekki komi í ljós eftir áratug að dansflokkurinn hafi aftur gleymst.  
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Viðauki I: Listi yfir sýningar Íslenska dansflokksins 

1. Listdanssýning, maí 1973. Danshöfundur: Alan Carter. 

2. Listdanssýning í júní 1973. Danshöfundur: Alan Carter. 

3. Listdanssýning, desember 1973. Danshöfundur: Alan Carter 

4. Listdanssýning, nemendasýning Listdansskólans og Íslenska dansflokksins, maí 

1974. Danshöfundur: Alan Carter 

5. Listdanssýning, júní 1974. Danshöfundur Alan Carter. 

6. Listdanssýning, desember 1974. Danshöfundur: Alan Carter 

7. Coppelía, febrúar 1975. Uppsetning Alan Carter. 

8. Nemendasýning Listdansskólans, maí 1975. Danshöfundar: Ingibjörg 

Björnsdóttir og dansarar.  

9. Listdanssýning, mars 1976. Danshöfundar: Unnur Guðjónsdóttir og Alexander 

Bennett. 

10. Listdanssýning, mars 1976. Danshöfundar: Kenneth Tillson, George Balanchine, 

Ingibjörg Björnsdóttir og Marius Petipa. 

11. Listdanssýning, desember 1976. Danshöfundar: Michel Fokine, L. Ivanov, 

Marius Petipa, V. Vainone, Natalie Konjus og R. Zakharov. 

12. Ys og þys út af engu, apríl 1977. Danshöfundur: Natalie Konjus. 

13. Hnotubrjóturinn, desember 1977. Uppsetning: Yuri Chatal. 

14. Listdanssýning, mars 1978. Danshöfundar: Yuri Chatal og Jochen Ulrich. 

15. Listdanssýning, júní 1978. Danshöfundar: Yuri Chatal, Anton Dolin og Ingibjörg 

Björnsdóttir. 

16. Listdanssýning, nóvember 1978. Danshöfundar: Anton Dolin, Dansflokkurinn og 

K. Morell, Ingibjörg Björnsdóttir. 

17. Listdanssýning, mars 1979. Danshöfundar: Tommi Kitti og Marjo Kuusela. 

18. Listdanssýning, febrúar 1980. Danshöfundar: Kenneth Tillson og Sveinbjörn 

Alexanders. 

19. Listdanssýning, mars 1980. Danshöfundar: Ingibjörg Björnsdóttir og Nanna 

Ólafsdóttir. 
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20. Listdanssýning, júní 1980. Danshöfundar: Kenneth Tilson, Roberto Dimitrievich 

og Roberto Trinchero. 

21. Blindisleikur, nóvember 1980. Danshöfundur: Jochen Ulrich. 

22. Listdanssýning, mars 1981. Danshöfundur: Eske Holm. 

23. Listdanssýning, nóvember 1981. Danshöfundar: Hlíf Svavarsdóttir og Youri 

Vamos. 

24. Giselle, mars 1982. Uppsetning: Anton Dolin. 

25. Danssmiðjan, febrúar 1983. Danshöfundar: Dansararnir, Ingibjörg Björnsdóttir 

og Nanna Ólafsdóttir. 

26. Fröken Júlía, maí 1983. Danshöfundur: Birgit Cullberg. 

27. Íslenski dansflokkurinn 10 ára, nóvember 1983. Danshöfundar: Dansararnir, 

Ingibjörg Björnsdóttir og Nanna Ólafsdóttir. 

28. Öskubuska, mars 1984. Uppsetning: Yelko Yurésha. 

29. Dafnis og Klói, mars 1985. Danshöfundur: Nanna Ólafsdóttir. 

30. Listdanssýning, nóvember 1985. Danshöfundar: Chinko Rafique, August 

Bournoville, Lév Ivanov, Marius Petipa og Joseph Mazilér. 

31. Stöðugir ferðalangar, apríl 1986. Danshöfundur: Ed Wubbe. 

32. Time and Tide, júní 1986. Danshöfundur: Nanna Ólafsdóttir.  

33. Listdanssýning, nóvember 1986. Danshöfundur: Nanna Ólafsdóttir og Hlíf 

Svavarsdóttir. 

34. Ég dansa við þig, mars 1987. Danshöfundur: Jochen Ulrich. 

35. Flaksandi faldar, nóvember 1987. Danshöfundar: Hlíf Svavarsdóttir og Angela 

Linsen. 

36. Ég þekki þig, þú ekki mig, febrúar 1988. Danshöfundar: John Wismann og Henk 

Schut. 

37. Innsýn I, mánuður 1988. Danshöfundur: Hlíf Svavarsdóttir. 

38. Faðir vor og Ave María, desember 1988. Danshöfundur: Ivo Cramér. 

39. Hvörf, maí 1989. Danshöfundur: Hlíf Svavarsdóttir. 

40. Af mönnum, maí 1989. Danshöfundur: Hlíf Svavarsdóttir.  

41. Innsýn II, maí 1989. Danshöfundur: Hlíf Svavarsdóttir. 
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42. Rauður þráður, maí 1989. Danshöfundur: Hlíf Svavarsdóttir. 

43. Vorvindar, apríl 1990. Danshöfundar: Birgit Cullberg, Per Jonson og Vlado Juras. 

44. Palli og Palli, júní 1990. Danshöfundur: Sylvia von Kospoth. 

45. Pétur og úlfurinn og fleiri dansar, nóvember 1990. Danshöfundar: Terence 

Etheridge og Ed Wubbe. 

46. Draumur á Jónsmessunótt, janúar 1991. Danshöfundur: Gray Veredon. 

47. Uppreisn, október 1992. Danshöfundar: Charles Czarny, William Soleau og 

Stephen Mills. 

48. Ráðhúsballett, febrúar 1993. Danshöfundar: William Soleau, Alan Howard, 

Nanna Ólafsdóttir og María Gísladóttir. 

49. Coppelía, apríl 1993. Uppsetning: Eva Evdokimova. 

50. Listahátíð í Hafnarfirði, júní 1993. Danshöfundar: Ingibjörg Björnsdóttir, Nanna 

Ólafsdóttir og William Soleau. 

51. Draumar - Mánans ar - Vitlaust númer – Adieu, mars 1994. Danshöfundar: 

Stephen Mills, Auður Bjarnadóttir, María Gísladóttir og Lambos Lambrou. 

52. Lýðveldisdansar. Júní 1994. Danshöfundar: Helgi Tómasson, Hlíf Svavarsdóttir, 

María Gísladóttir og Nanna Ólafsdóttir. 

53. Danshöfundar í Tjarnarbíói, september 1994. Danshöfundar: Hany Hadaya, Lára 

Stefánsdóttir og David Greenall. 

54. Jörfagleði Svöluleikhúsið ásamt Íslenska dansflokkinum, nóvember 1994. 

Danshöfundur: Auður Bjarnadóttir. 

55. Sólstafir. Norræn menningarhátíð í Reykjavík. Euridice, mars 1995. 

Danshöfundur: Nanna Ólafsdóttir. 

56. Heitir dansar, maí 1995. Danshöfundar: Lambros Lambrou, Per Jonsson, Charles 

Czarny og Sveinbjörg Alexanders. 

57. Kirkjulistahátið 1995 ásamt Sinfóníuhljómsveit Íslands og Mótettukór 

Hallgrímskirkju. Requiem og Litanía. Danshöfundur: Höfundur Nanna 

Ólafsdóttir. 
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58. Sex ballettverk, frumsýning nóvember 1995. Danshöfundar: Ingibjörg 

Björnsdóttir, August Bournonville, Petipa/Ivanov, Stephen Mills og Robert La 

Fosse. 

59. Þrenning, febrúar 1996. Danshöfundar: Lára Stefánsdóttir, David Greenall og 

Hlíf Svavarsdóttir. 

60. Listahátíð 1996. Féhirsla vors herra, júní 1996. Danshöfundur: Nanna 

Ólafsdóttir. 

61. Cold Sweat, september 1996. Danshöfundur: Vera Sander. Barnasýning fyrir 

grunnskóla Reykjavíkur. 

62. La Cabina og Ein, febrúar 1997. Í samvinnu við Tranz-Forum í Köln, Agence 

Artistique, Pablo Guzmán og Skárren ekkert. Danshöfundur: Jochen Ulrich. 

63. Hræringar - Konan á klettinum horfir - Ferli – Nachtlied, maí 1997. 

Danshöfundar: Lára Stefánsdóttir, David Greenall, Nanna Ólafsdóttir og Michael 

Popper. 

64. Trúlofun í St. Dómingó, nóvember 1997. Danshöfundur: Jochen Ulrich. 

65. Útlagar, febrúar 1998. Danshöfundar: Ed Wubbe og Richard Wherlock. 

66. NPK, Maðurinn er alltaf einn og Æsa - ljóð um stríð, október 1999. 

Danshöfundar: Katrín Hall, Ólöf Ingólfsdóttir og Lára Stefánsdóttir. 

67. Diaghilev: Goðsagnirnar - The Legends, febrúar 2000. Danshöfundur: Jochen 

Ulrich. 

68. Auðun og ísbjörninn, maí 2000. Danshöfundur: Nanna Ólafsdóttir. Dansverk 

fyrir börn byggt á Auðunnar þætti vestfirzka. 

69. Trance Dance Europe 2000, nóvember 2000. Danshöfundur Ólöf Ingólfsdóttir. 

70. Pocket Ocean, mars 2001, aftur sýnt í nóvember 2005. Danshöfundur: Rui 

Horta. 

71. Kraak Een - Kraak Twee, mars 2001. Danshöfundur: Jo Strömgren. 

72. “Da”, nóvember 2001. Danshöfundur: Lára Stefánsdóttir. 

73. Milli heima, nóvember 2001. Danshöfundur: Katrín Hall. 

74. Plan B, nóvember 2001. Danshöfundur: Ólöf Ingólfsdóttir. 

75. Salka Valka, mars 2002. Danshöfundur: Auður Bjarnadóttir. 
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76. Stingray, febrúar 2003. Danshöfundur: Katrín Hall. 

77. Black Wrap, febrúar 2003. Danshöfundur: Ed Wubbe.  

78. Symbiosis, febrúar 2003. Danshöfundur: Itzik Galili. 

79. Dans fyrir þig: 30 ára afmælissýning Íslenska dansflokksins, maí 2003. FROSTI - 

Svanavatnið (lokakafli) eftir Láru Stefánsdóttur og brot úr verkum Íslenska 

dansflokksins.  

80. Match, október 2003. Danshöfundur: Lonneke Van Leth. 

81. Party, október 2003. Danshöfundur: Guðmundur Helgason. 

82. Æfing í paradís, febrúar 2004. Danshöfundur: Stijn Celis. 

83. Lúna, febrúar 2004. Danshöfundur: Lára Stefánsdóttir. 

84. Screensaver, október 2004. Danshöfundur: Rami Be’er. 

85. We are all Marlene Dietrich FOR, febrúar 2005. Danshöfundar: Erna 

Ómarsdóttir og Emil Hrvatin. Verkið er hluti af Trans Dance Europe 2003-2006 

verkefninu. Framleitt af Íslenska dansflokknum og Maska Productions. 

86. Open Source, mars 2005. Danshöfundur: Helena Jónsdóttir. Frumsýnt í nýrri 

útgáfur september 2007. 

87. Critic’s choice?, nóvember 2005. Danshöfundur: Peter Anerson 

88. Wonderland, nóvember 2005. Danshöfundur: Jóhann Freyr Björginsson. 

89. Gleðilegt ár!,febrúar 2006. Danshöfundur: Rui Horta. 

90. Súrt og sætt, febrúar 2006. Danshöfundur: Didy Veldman. 

91. Við erum komin, október 2006. Danshöfundur: Ólöf Ingólfsdóttir. 

92. Hver um sig, október 2006. Danshöfundar: Vaðall (Valgerður Rúnarsdóttir og 

Aðalheiður Halldórsdóttir) í samvinnu við dansarana. 

93. In the name of the land, febrúar 2007. Danshöfundar: Roberto Olivan í samráði 

við dansarana.  

94. Soft death of a solitary mass, febrúar 2007. Danshöfundur: Andrés Gingras. 

95. Opnar víddir (Open Source), nóvember 2007. Danshöfundur: Helena Jónsdóttir. 

96. Til nýrra vídda, nóvember 2007. Danshöfundar: Fabien Almakiewicz og Serge 

Ricci.   

http://griman.is/index.php?option=com_content&view=article&id=254:til-n-va&catid=27:dansverk-2007-8&Itemid=111
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97. Einn þáttur mannlegrar hegðunar, desember 2007. Danshöfundur: Margrét 

Bjarnadóttir. 

98. Endastöð (Station Gray - Last Stop), febrúar 2008. Danshöfundur: Alexander 

Ekman. 

99. Kvart, febrúar 2008. Danshöfundur: Jo Strömgren. 

100. Special Treatment, apríl 2008. Danshöfundar: Peter Anderson og dansarar. 

101. Tímarúm, apríl 2008. Danshöfundar: Guðmundur Helgason og dansarar.   

102. Ambra, maí 2008. Danshöfundur: Ina Christel Johannessen.  

103. Djöflafúgan, október 2008. Danshöfundur: Gunnlaugur Egilsson.  

104. Ekki beint, kannski, október 2008. Danshöfundur: Peter Anderson.  

105. Skekkja, október 2008. Danshöfundur: Sveinbjörg Þórhallsdóttir.  

106. Svanurinn, október 2008. Danshöfundur: Lára Stefánsdóttir.  

107. Velkomin heim, febrúar 2009. Danshöfundar: Cameron Vorbett, Katrín Hall og 

Peter Anderson. 

108. Transaquania - Out of the blue, apríl 2009. Danshöfundar: Damien Jalet, Erna 

Ómarsdóttir og Gabríela Friðriksdóttir. 

109. Heilabrot, nóvember 2009. Danshöfundar: Brian Gerke og Steinunn Ketilsdóttir.  

110. Kjúklingur í sauðagæru, nóvember 2009. Danshöfundur: Peter Anderson.  

111. Shit, nóvember 2009. Danshöfundur: Kristján Ingimarsson.  

112. Endalaus, febrúar 2010. Danshöfundur: Alan Luvien Öyen. 

113. Cardiac Strain (Hjartastreita), nóvember 2010. Danshöfundur: Tony Vezich.   

114. Groβstadtsafari, mars 2011. Danshöfundur: Jo Strömgren. 

115. Heilabrot, mars 2011. Danshöfundar: Brian Gerke og Steinunn Ketilsdóttir 

ásamt dönsurum. 

116. White for the Decay, mars 2011. Danshöfundar: Sigríður Soffía Níelsdóttir í 

samvinnu við dansara. 

117. Við sáum skrímsli, maí 2011. Danshöfundar:  Erna Ómarsdóttir og dansarar. 

118. Fulkominn dagur til drauma, september 2011. Danshöfundar:  Anton Lachky í 

samvinnu við dansara Aðalheiður Halldórsdóttir, Ásgeir Helgi Magnússon, 

http://griman.is/index.php?option=com_content&view=article&id=309:tr&catid=27:dansverk-2007-8&Itemid=111
http://griman.is/index.php?option=com_content&view=article&id=317:ambra&catid=35:dansverk-2008-9&Itemid=125
http://griman.is/index.php?option=com_content&view=article&id=725:heilabrot&catid=38:dansverk-2009-10&Itemid=129
http://griman.is/index.php?option=com_content&view=article&id=726:kjuklingur-i-saueagaeru&catid=38:dansverk-2009-10&Itemid=129
http://griman.is/index.php?option=com_content&view=article&id=724:shit&catid=38:dansverk-2009-10&Itemid=129
http://griman.is/index.php?option=com_content&view=article&id=723:cardiac-strain-hjartastreita&catid=38:dansverk-2009-10&Itemid=129
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Cameron Corbett, Emilía Benedikta Gísladóttir, Hannes Þór Egilsson, Inga 

Maren Rúnarsdóttir, Lovísa Ósk Gunnarsdóttir og Þyrí Huld Árnadóttir 

119. Mínus 16, febrúar 2012. Danshöfundur: Ohad Naharin. 

120. Á vit…, maí 2012. Danshöfundar: Aðalheiður Halldórsdóttir, Ásgeir Helgi 

Magnússon, Cameron Corbett, Emilía Benedikta Gísladóttir, Hannes Þór 

Egilsson, Hjördís Lilja Örnólfsdóttir, Inga Maren Rúnarsdóttir, Lovísa Ósk 

Gunnarsdóttir og Þyri Huld Árnadóttir ásamt listrænum stjórnanda Katrínu Hall. 

121. Hel haldi sínu, október 2012. Danshöfundur: Jérôme Delbey. 

122. It is not a metaphor, október 2012. Danshöfundur: Cameron Corbett. 

123. Ótta, nóvember 2012. Danshöfundar: Ásgeir Helgi Magnússon, Hjördís Lilja 

Örnólfsdóttir og Unnur Elísabet Gunnarsdóttir í samstarfi við dansara. 

124. Allegro con Brio, nóvember 2012. Danshöfundur: Karl Friðrik Hjaltason. 

125. ...og þá aldrei framar, nóvember 2012. Danshöfundar: Steve Lorenz í samráði 

við dansara Arna Sif Gunnarsdóttir, Berglind Ýr Karlsdóttir og Ellen Margrét 

Bæhrenz. 

126. Til, nóvember 2012. Danshöfundur: Frank Fannar Pedersen. 

127. Walking Mad, apríl 2013. Danshöfundur: Johan Inger. 

128. Dansar i Eldborg: Igor Stravinsky í 100 ár, maí 2013. 

129. 2014 Eitt af þremur verkum á kvöldinu “Þríleikur”. Hvar er þriðja verkið??? 

130. Berserkir, febrúar 2014. Danshöfundur: Lene Boel. 

131. Tilbrigði, febrúar 2014. Danshöfundur: Lára Stefánsdóttir. 

132. Stjörnustríð 2, apríl 2015, Danshöfundur: Ásrún Magnúsdóttir.  

133. Giselle, ágúst 2015. Danshöfundar: Halla Ólafsdóttir og John Moström. 

134. Kafli 2: og himinninn kristallast, nóvember 2015. Danshöfundur: Sigga Soffía 

Níelsdóttir. 

135. Blæði: Obsidian Pieces, maí 2015. Danshöfundar: Damien Jalet, Sidi Larbi 

Cherkaoui og Erna Ómarsdóttir. 

136. Óður og Flexa halda afmæli, janúar 2016.  

137. Sónar Reykjavík - All inclusive, febrúar 2016. 

138. Njála, desember 2016.  

http://id.is/stjornustrid-2/
http://id.is/odur-og-flexa-halda-afmaeli/
http://id.is/njala/
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139. Persóna, maí 2016. Danshöfundar: Hannes Þór Egilsson, Halla Ólafsdóttir og 

Lovísa Ósk Gunnarsdóttir. 
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Viðauki II: Listi yfir dansara Íslenska dansflokksins 

Aðalheiður Halldórsdóttir frá 2003  

Aðalheiður Nanna Ólafsdóttir 1973 -1980 

Andrew Mitchell 1993 -1994 

Anthony Wood 1992 -1993 

Asta Henriksdóttir 1982 – 1994 

Auður Bjarnadóttir 1973 -1978 og 1983 -1985 

Ásdís Magnúsdóttir 1973 – 1993 

Ásgeir Helgi Magnússon frá 2010  

Birgitta Heide 1977 –  1999 

Brad Sykes 2006 - 2012 

Cameron Corbett 1997 – 2002 og frá 2004 

Chad Adam Bantner 1999 - 2001 

Christy Lee Dulap 1995 

David Henratty Greenall 1992 – 1998 

Einar Nikkerud frá 2013 

Einar Sveinn Þórðarson 1983 - 1986 

Eldar Valiev 1993-1996 

Emilía Benedikta Gísladóttir 2005 - 20012 

Guðmunda H. Jóhannesdóttir 1973-1992 

Guðmundur Elías Knudsen 2001 -2011 

Guðmundur Helgason 1993 – 2004 

Guðrún Óskarsdóttir 2005 – 2006 

Guðrún Pálsdóttir 1973 – 1992 

Halla Þórðardóttir frá 2011 

Hannes Þór Egilsson  2008 - 2013 og frá 2016 

Hany Hadaya 1988 – 1996 

Helena Jóhannsdóttir 1991 – 1993 

Helga Bernhard 1973 – 1992 

Helga Eldon 1973 – 1975 
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Hjördís Lilja Örnólfsdóttir frá 2004  

Hlín Diego Hjálmarsótir 2000 –  

Ingibjörg Pálsdóttir 1973 -1992 

Janine Noelle Bryan 2003 

Jesus De Vega 2001 - 2002 

Jóhann Freyr Björgvinsson 1993 – 1996 og ? – 2006 

Jóhannes Pálsson 1981 -  

Julia Clair 1973 -1975 

Julia Gold 2001 – 2006 

Katrín Ágústa Johnson 2006 -2011 

Katrín Hall 1981 - 1988 

Katrín Ingvadóttir 1993 -2011 

Kristín Björnsdóttir 1973 - 1980 

Lára Stefánsdóttir 1981 -2004 

Lilia Valieva 1993 – 1996 

Lovísa Ósk Gunnarsdóttir frá 2002 

Mauro Tambone 1992 -1994 

Melissa Anderson 1992 – 1993 

Misti McKee 1977 - 1978  

Nadia Banine 2003 - 2004 

Ólafía Bjarnleifsdóttir 1973 – 1991 

Paula Villanova 1992 – 1993 

Peter Anderson 2001 - ? 

Rafael Delgrado 1992 – 1993 

Robert Bergquist 1989  

Sigrún Guðmundsdóttir 1981 - 1997 

Steve Lorenz 2003 – 2014 

Trey Gillen 2001 – 2003 

Unnur Elísabet Gunnarsdóttir 2003 – 2006 og 2013 - 2014  

Valgerður Rúnarsdóttir 2002 – 2012 og frá 2015 
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Viktor Trutt 1979 - 1980 

Yarom Barami 2003 

Þyrí Huld Árnadóttir 2010 – 2012 og frá 2014 

Örn Guðmundsson  1973 -1987 
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Viðauki III: Listdansstjórar Íslenska dansflokksins 

Alan Carter 1973-1975 

Alexander Bennett 1976 

Natalia Konjus 1976 -1977 

Yuri Chatal 1977 -1978 

Karen Morell 1978 – 1979 

Kenneth Tillson 1979 – 1980 

Nanna Ólafsdóttir 1980 – 1987 

Hlíf Svavarsdóttir 1987 – 1989 

Auður Bjarnadóttir 1989 – 1990 

Einar Sveinn Þórðarson 1990 

María Gísladóttir 1992 – 1996 

Katrín Hall 1996 – 2012 

Lára Stefánsdóttir 2012 – 2014 

Erna Ómarsdóttir 2015 - 
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Viðauki IV: Svör við fyrirspurnum í vefpósti 

Landsbókasafnið: “Við erum að athuga með sýningarskrárnar fyrir þig en þær gætu 

verið geymdar óskráðar á Íslandssafni, sem er safndeild hjá okkur. Við erum því miður 

ekki með ljósmyndir eða upptökur (nema ljósmyndir gætu leynst í bókum og greinum) 

en Ljósmyndasafn Íslands (á vegum Þjóðminjasafnsins) á eitthvað af myndum. Þá er 

spurning hvort upptökur leynist einnig á Þjóðminjasafninu og eitthvað gagnlegt gæti 

líka verið á Borgarskjalasafninu.”(Erlendur Már Antonsson,munnleg heimild, 12. ágúst 

2016). 

 

Þjóðminjasafnið: “Sæl Helga Kristín - Því miður á Þjóðminjasafnið ekki heimildir um 

Íslenska dansflokkinn fram yfir það sem finna má í bókum. Gæti trúað að viðkomandi 

hafi meint Þjóðskjalasafnið en ekki Þjóðminjasafnið þegar þér var bent á okkur eins og 

þú nefnir. Hins vegar gætir þú haft gagn af að skoða spurningaskrár Þjóðháttasafnsins 

hér í Þjóðminjasafninu (sjá: http://www.thjodminjasafn.is/minjar-og-

rannsoknir/thjodhattasafn/rannsoknir/spurningalistar/) , og svörin við þeim 

(http://sarpur.is/). Þar er örugglega eitthvað fjallað um dans og dansmenningu 

Íslendinga ef þú hefur áhuga. Með góðum kveðjum og gangi þér vel. Gróa” (Gróa 

Finnsdóttir, munnleg heimild, 15. ágúst 2016). 

 

Borgarskjalasafn: “Sæl Við erum ekki með sérstakt safn frá Íslenska dansflokknum, 

hann er væntanlega fjármagnaður eða rekinn af ríkinu (?), ef svo er ætti að skila 

gögnum um hann inn á Þjóðskjalasafn Íslands (s. 590-3300, www.skjalasafn.is). Við 

eigum hins vegar til lítilræði af bæklingum í tengslum við flokkinn, frá 1980-1999, skilað 

inn af Borgarleikhúsi, en mér sýnist að það sé það eina. Kv. Þorgeir Ragnarsson” 

(Þorgeir Ragnarsson, munnleg heimild, 16. ágúst 2016) 

 

Þjóðskjalasafn Íslands: “Sæl Helga, Það er eitt og annað varðveitt hér í safninu um 

Íslenska dansflokkinn, einkum frá fyrstu tveimur áratugum starfseminnar. Í viðhengi er 

útprent úr skjalaskrá okkar þar er fjallað um (eða gæti verið fjallað um) málefni 

dansflokksins. Þessi skjöl er síðan hægt að afgreiða á lestrarsal Þjóðskjalasafns þar sem 

http://www.thjodminjasafn.is/minjar-og-rannsoknir/thjodhattasafn/rannsoknir/spurningalistar/
http://www.skjalasafn.is/
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þú getur yfirfarið þetta nánar. Flest af þessu sem finna má í viðhenginu er úr safni 

menntamálaráðuneytis. Þar sem dansflokkurinn var nátengdur Þjóðleikhúsinu fyrstu 

áratugina eru skjöl um málefni dansflokksins lögð með skjölum um Þjóðleikhúsið í 

skjalasafni ráðuneytisins. Ég skoðaði lítillega skjöl frá því um 1973 og sá þar töluvert af 

efni sem þú gætir haft áhuga á. Endilega láttu mig vita ef þú hefur hug á að skoða þetta 

frekar og þá get ég gengið frá pöntun fyrir þig á lestrarsal. Með kveðju, Benedikt 

Eyþórsson, skjalavörður” (Benedikt Eyþórsson, munnleg heimild, 16. ágúst 2016). 
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Viðauki V: Dagbók 

Fyrsti fundurinn vegna verkefnisins var þann 19. maí 2016 á skrifstofu Ágústu 

Pálsdóttur.  

Mættar voru Ágústa Pálsdóttir, Íris María Stefánsdóttir, Helga Kristín Guðlaugsdóttir og 

Sigríður Sigurjónsdóttir. 

 

Við ræddum um verkefnið, skoðuðum gagnagrunnin hjá Leikminjasafni Íslands, en 

hann heldur skrá um leikfélög á Íslandi og sýningar þeirra. Íris ætlar að hafa samband 

við Ingibjörgu Björnsdóttur, hún er með gamlar sýningaskrár og fleira dót. Einnig ætlar 

hún að sækja um aðgang að gagnagrunninum hjá leikminjasafninu fyrir Helgu og 

Sigríði. 

 

Ágústa kom með eftirfarandi punkta fyrir ritgerðin: 

Segja frá hvernig var: 

 Í ólestri það sem var til fyrir 

 Ekki skráð í gagnagrunninn hjá leikminjasafninu samkvæmt neinni stefnu 

 Mikil menningarverðmæti gætu glatast 

 Skrifa um hverju við höfðum að moða úr 

o Efni frá Ingibjörgu, saga félagsins, munnleg heimild 

 Segja frá hvað er fyrir í grunninum.  

o Það sem er er alls ekki nóg. 

 Finna út hvaða efni er til hjá Þjóðleikhúsinu. 

 Ná utan um hvar efnið er - út um allt? 

 Segja frá hvernig við fengum það sem þarf til að setja upp svona grunn. 

 Skoða hvaða staðla er hægt að styðjast við í þessu verkefni - alþjóðlegir. 

 Hafa samband við Rögnu Steinars. Á Hlöðunni - hún gæti vitað um einhverja 

staðla 

o Ef hún bendir okkur á eitthvað þá segja frá því í ritgerðinni 

 Segja frá grunninum (leikminjasafn.is), hvernig er hann, hvað er hægt að skrá, 

hvaða 

http://www.leikminjasafn.is/#/
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 Hvaða tengingar eru í honum o.fl. 

 Segja frá verklaginu hjá okkur - halda dagbók. 

 Skrifa stutt um ísl.dansflokkinn í upphafi ritgerðar - saga hans. 

 Segja frá hvernig verkefnið verður til og hvernig það var unnið. 

o Íris hafði samband við Ágústu - spyrja hana aðeins út í það sem hún 

sagði um fundinn sem hún fór á og kom í ljós að það er nánast ekkert 

efni til um dansflokkinn. 

 Hvar eru upptökurnar, myndirnar og annað efni? Hvernig er hægt að nálgast 

það? 

 Segja frá mismunandi skráningu dansara og hinna. 

o Skráðir í athugasemd 

o Ekki hægt að leita eftir nafni og sjá í hvaða sýningum hann hefur verið 

 

22. maí. 

Sendi póst til Rögnu Steinarsdóttur hjá Landsbókasafni Íslands - Háskólabókasafn og 

spurði hana hvort hún vissi um einhverja alþjóðlega staðla sem við gætum notað í 

verkefninu. Hún benti okkur á að tala líka við Listaháskóla Íslands. Sendi þeim póst en 

ekkert svar hefur borist.  

 

30. maí 2016 

Fórum heim til Ingibjargar og fengum þau gögn sem hún var með. Sýningaskrár frá 

1977 og nokkra kafla úr óútkominni bók hennar um Íslenska dansflokkinn. 

 

1. júní 2016 

Hittum Írisi og Magnús Þór Þorbergsson í Borgarleikhúsinu og fengum kynningu og 

kennslu á gagnagrunninum. 

 

20. júní 2016 

Elstu efnisskrár í efni frá Ingibjörgu er frá árinu 1977 desember. Mögulega eru til skrár 

hjá Þjóðleikhúsinu frá byrjun flokksins (1973). 



  

45 

Þetta er sýningin Hnotubrjóturinn sem er ballet í tveim þáttum. Sýningin er skráð í 

grunninn hjá Þjóðleikshúsinu en dansararnir eru skráðir í þeirri röð sem þeir koma í 

leikskrá undir persónur og leikendur, þeim er ekki gerð nánari skil þó þeir séu í 

aðalhlutverki í þessari sýningu. 

Sýningin Ys og þys út af engu (1977, apríl) er einnig ballett í tveim þáttum en hún er 

skráð þannig að dansarar eru skráðir eftir hlutverki og er nafn dansarans leitarbært og 

hægt að sjá fleiri sýningar sem hann hefur tekið þátt í. 

 

Júlí 

Vorum báðar í því að skrá sýningar.  

Helga skrifaði 2. eininga verkefni um Íslenska dansflokkinn sem mun svo verða kafli í BA 

ritgerðinni. 

 

Ágúst 

Helga skilaði inn verkefninu. 

Hittum Þórhall Sigurðsson hjá Þjóðleikhúsinu til að skoða hvaða efni væri til hjá honum.  

Vorum báðar á fullu að skrá sýningar og vinna í ritgerðinni. 

Sigríður tók að sér að skrifa um gagnagrunninn hjá Leikminjasafninu.  

Sendum uppkast af ritgerðinni til Ágústu til yfirferðar og til að athuga hvort við værum 

ekki á réttri leið.  

 

September 

Bókuðum viðtalsfund hjá Ritver Menntavísindasviðs og Hugvísindasviðs til að fá aðstoð 

með uppsetningu á ritgerðinni og önnur atriði sem við vorum ekki vissar með. 

Sendum til yfirlestrar hjá Ágústu. 

Svanhvít Magnúsdóttir tók að sér að prófarkalesa ritgerðina fyrir lokaskil. 

Lokaskil 13. september. 


