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Ágrip 

 

Víða eru vörður reistar 

á vegum sögu þessa lands, 

úr fornöldinni fljúga neistar 

framtaksins og hraustleikans. 

 

Grímur Thomsen kvað þessa vísu (Gils Guðmundsson, 1987:9). Þykir hún eiga 

vel við þegar horft er á íþróttir sem listform og fegurð þeirra skoðuð. 

Greinagerð þessi fjallar um fegurð íþrótta og íþróttasýningar og veltir upp 

hugtökum í því sambandi. Fegurð íþrótta er skoðuð út frá félagsfræðilegu, 

sögulegu og heimsspekilegu sjónarhorni. Fyrst og fremst var markmið 

greinargerðarinnar að fara vel yfir hugmyndafræði, framkvæmd, skipulag, 

uppsetningu, vinnulag og aðra mikilvæga þætti við gerð íþróttasýningarinnar 

Krafturinn knýr. Hluti lokaverkefnisins var íþróttasýningin Krafturinn knýr, 

sem var annarsvegar sviðsýning og hinnsvegar listasýning.  

Höfundur leitast eftir að vekja áhuga lesenda á listfengi íþrótta. 

Íþróttasýningar eru ekki algengar hér á landi og því er von höfundar að 

vitundarvakning verði, sem leiði til þess að slíkir viðburðir verði hér eftir 

almennari. Verkefnið varpar ljósi á ýmsa þætti varðandi mikilvægi íþróttasýninga 

og fegurðargildi íþrótta.  

Meðfylgjandi er mynddiskur af sýningunni. Bæði greinagerðina og 

mynddiskinn er hægt að nota sem hjálpartæki við gerð slíkra viðburða. 
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Summary 

 

The esthetics of sports and sport shows and terms relative to it is the topic of this 

exposé. The esthetics of sports from a sociological, historical and philosophical 

viewpoint was examined. But first and foremost it is meant to cover in a thorough 

manner the ideology, execution, organization, work methods, implementation and 

other important aspects in creating the sports event Krafturinn knýr which was 

a part of my final project. Krafturinn knýr was based partly on a staged 

performance and partly on art exhibition.  

It's the aim of the author of this exposé  to bring to the attention of the 

reader the artistic elements of sports. In Iceland sport shows are not common. The 

author of this exposé hopes to raise awareness which leads to a more regularity of 

events of this kind in this country. This undertaking brings focus on several 

aspects concerning the importance of sport shows and the esthetic value of sports.  

Attached is a dvd containing live coverage of the sport show. The exposé 

and the dvd could be used as a reference tool for those organizing sport shows in 

the future.  
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Inngangur 
 

Hér áður fyrr voru íþróttasýningar haldnar um allt land. Dans- glímu-, hesta- og 

fimleikasýningar voru jafnvel árlegir viðburðir sem margir sóttu. Íþróttir í nútíma 

samfélagi snúast nú frekar um hugtakið að keppa en að sýna og íþróttasýningar verða 

æ sjaldséðari þó að í ýmsum íþróttagreinum séu sýningar enn veigamikill liður í 

tengslum við íþróttamót. Ekki þarf að leita víða til að sjá hvað íþróttasýningar hafa 

verið ríkur þáttur í menningarlífi Íslendinga. Þær eru ennþá veigamikill þáttur 

samhliða keppni í sumum íþróttagreinum líkt og dansi og fimleikum. 

Verkefninu er ætlað að velta upp hugtakinu íþróttasýning sem menningarlega og 

samfélagslega mikilvægu fyrirbæri. 

Listasmekkur fólks er mjög ólíkur. Ekki er hægt að gera ráð fyrir að allir sem 

horfa á sömu sýninguna hafi sömu sýn á viðburðinn. Sumir gætu fylgst með flæði 

hreyfingarinnar á meðan aðrir horfa á klæðnað fólksins. Smekkur fólks er ólíkur og 

því getur verið mjög erfitt að ákveða hvað komi best út. Þegar fólk sækir 

íþróttaviðburði kemur það til þess að njóta þeirra og upplifa.  

Markmið með sýningunni Krafturinn knýr var að færa íþróttirnar nær lista- 

og menningarheiminum sem þær eitt sinn tilheyrðu. Ennfremur að færa 

íþróttaiðkendur úr sínu hefðbundna umhverfi, yfir í hlutverk skemmtikrafta og 

listamanna. Sýningunni var ætlað að vekja áhuga fólks á líkamslistum, íþróttum sem 

listformi og sýna fegurð íþrótta. Íþróttasýning varð fyrir valinu sem lokaverkefni fyrst 

og fremst til þess að öðlast reynslu á sviði viðburðaskipulagningar og fá tækifæri til 

þess að koma með nýjungar í íþrótta- og listaheiminn.  

Þakkir eru færðar öllum þeim aðilum sem studdu verkefnið á einn eða annan 

hátt. Verkefnið var upprunalega samstarfsverkefni mitt og Kolbrúnar Fjólu 

Arnarsdóttur, aðstæður höguðu því þannig að samstarfinu lauk.  

Ég þakka henni fyrir allt sem hún gerði. Verkefni af þessari stærð væri ekki mögulegt 

án þátttakenda, stuðnings- og samstarfsaðila. Ekki verður mikilvægi þeirra of oft 

tíundað. Þeirra hjálp og undirtektir áhorfenda voru mikils virði.  

Væntanlegur ávinningur verkefnisins er að upp spretti fjöllista- og 

íþróttahópur á Íslandi sem sérhæfir sig í listum líkamans og jafnframt að íþróttafólk 

geti sérhæft sig í sýningum líkt og aðrir sérhæfa sig í keppni. 
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Hvers vegna íþróttasýning? 

Íþróttir  
Íþróttir eru stundaðar innan allra samfélagshópa en bera þar oft ólíka merkingu. Þar 

má nefna að hefðbundnar bardagalistir og súmóglíma í Asíu eru skipulagðar á annan 

hátt og hafa allt aðra merkingu og tilgang heldur en hnefaleikar og glíma í Norður-

Ameríku. Tilgangur og markmið körfubolta hafa breyst umtalsvert en í upphafi var 

hann innanhússafþreying fyrir þá karlmenn sem ekki vildu vera úti á veturna að spila 

fótbolta. Svo lengi sem samfélagið þróast breytist íþróttamenning að sama skapi 

(Coakley, 2007:5). 

Keppnisíþróttir njóta mikillar viðingar innan skipulagðra íþróttagreina og 

vekja hvað mestan áhuga. Þær eru álitnar ríkjandi í heiminum og innan þeirra munu 

verðlaunapeningar eða sigrar ávallt vera eftirsóknarverðir. Til eru þó aðrar íþróttir 

sem fullnægja þörfum iðkenda og veita þeim ánægju þrátt fyrir að þær höfði ekki eins 

til þeirra sem horfa á íþróttir. Íþróttir sem einkum vekja áhuga  margra iðkenda eru 

íþróttir sem leggja áherslu á frelsi, áreiðanleika, áskoranir og liðsheild (Coakley, 

2007:566). 

Í íþróttum er framsetningin oft á tíðum mikilvæg. Þær íþróttagreinar sem 

byggja á samhæfingu hópsins nytu sín ekki á sama hátt ef allir væru ósamstíga. Oft er 

það einmitt samhæfingin sem gerir íþróttir svo fallegar og skemmtilegar á að horfa. 

Þar má nefna dýfingar í sundi og listdans á skautum þar sem framsetning 

íþróttagreinarinnar skiptir höfuðmáli í keppni. Samhæfing er mikilvæg jafnt í 

hópíþróttum sem einstaklingsíþróttum. Í karate þarf að beita ákveðnum hreyfingum 

sem oft taka mið af gagnhreyfingum mótherjans og það getur verið fallegt ásýndar.  

Ólympíuleikarnir eru almennt álitnir stærsti íþróttaviðburður heims og fjöldinn 

allur af fólki kemur til þess að horfa á þá. Setningarathöfnin er ávallt mikil sjónræn 

sýning, sniðin að áhorfendum. Ólympíuleikarnir eru ekki síður fyrir áhorfendur en 

keppendur og mikið er lagt upp úr dagskránni á milli keppnisatriða. Því er augljóst að 

framsetningin og fagurfræðin eru mikilvæg á leikunum. 

Til forna þóttu íþróttir henta í samkvæmum og skemmtunum heima fyrir eða á 

hverskyns mannfundum. Þegar fólk stundaði íþróttir undir berum himni dreif oft að 

fólk úr grenndinni (Ingimar Jónsson 1983:2). Þegar líða tók á nítjándu öld fór fólk á 

Vesturlöndum að stunda íþróttir af meiri krafti og með allt öðru hugarfari en áður 

hafði þekkst. Reglur í íþróttum urðu formfastari og mikil eðlisbreyting varð á 
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íþróttum. Þegar hér var komið sögu var einnig farið að mæla nákvæman árangur og 

iðkendur lögðu meira upp úr því en áður að koma sér á framfæri sem íþróttamenn 

(Viðar Hreinsson, Jón Torfason og Höskuldur Þráinsson, 1992:9).  

Skautafélag Reyjavíkur var stofnað árið 1893 og var skautaiðkun mikið notuð 

til afþreyingar og sýninga á Íslandi. Skautafélagið var ekki einungöngu íþróttafélag 

heldur einnig skemmtifélag og íþróttin naut mikillar virðingar (Ingimar Jónsson, 

1983:58).  

Fagurgildi íþrótta hefur því löngum verið talið bæði til skemmtanna, keppnis 

og lista. Íþróttamenn upplifa sig jafnvel sem listamann jafnt og  íþróttamann. 

 

Jón Arnar Magnússon lýsir svo vel  í viðtali sem birtist við hann í 

tímaritinu Laugdælingi listrænni upplifun sinni í gegnum íþróttirnar 

„Kannski lít ég frekar á mig sem listamann en skemmtikraft, svona 

svipað og leikara eða tónlistarmann, og legg mest upp úr að reyna að 

framkvæma það sem ég er að gera sem best, helst á fullkominn hátt, 

hvort sem það er stangarstökk, hlaup eða spjótkast. Samhæfingin og 

framkvæmdin þarf að vera hárnákvæm. Það má engu skeika. Til þess 

þarf ekki aðeins ástandið á manni á keppnisdegi að vera algjörlega í 

lagi, heldur verður undirbúningurinn að hafa verið hárnákvæmur og 

andlegi þátturinn að vera í toppformi. Þegar þetta gengur allt upp næst 

toppárangur, nautnin við að framkvæma íþróttina verður algjör og þeir 

sem horfa á og hafa vit á því sem er að gerast hrífast með, rétt eins og 

unnendur klassískrar tónlistar fá gæsahúð niður eftir bakinu þegar 

tónlistarmennirnir á sviðinu sýna snilli sína“ (Guðmundur 

Sæmundsson 2004:21). 

 

Jón Arnar undirstrikar grun minn um að atvinnu- og áhugafólk um íþróttir líti 

á íþróttir listrænum augum og að fegurðin og listrænir hæfileikar íþróttamanna skipta 

miklu máli, hvort sem íþróttir eru til sýnins eða keppnis.  

 

Fagurfræðin 

Viðfangsefni fagurfræðinnar er öll fegurðarreynsla manna, hvernig sem hún birtist. 

Þessi skilgreining er viljandi mjög víð. Hún á jafnt við um listfegurð og náttúrufegurð 

en margir fagurfræðingar takmarka íhugun sína við listfegurð. Fólki hættir oft til að 

álykta sem svo að með aðstoð fagurfræðarinnar geti það uppgötvað ótvíræð samkenni 

allra fagurra hluta. Af þessum kennimerkjum telja þeir mögulegt að sjá lögmál eða 

reglur sem hægt sé að nota sem mælikvarða á fegurð. Samkvæmt þeim eru allir hlutir 

sem gerðir eru samkvæmt þessum reglum fagrir en að öðrum kosti ljótir. 
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Fagurfræðingar hafa lengi reynt að finna slíkar reglur en því miður er miklu minna 

gagn af þeim en menn hugðu. Öll verkfæri, vélar, húsbúnaður og byggingar hafa verið 

búin til af manninum til þess að gera lífið auðveldara en einnig með það fyrir sjónum 

að sköpunin líti vel út (Símon Jóhann Ágústsson, 1993:9,23). 

 

Listin 

Í bókinni Listasaga Fjölva kemur fram að ekki sé vitað hvernig eða hvers vegna list 

sé til. Hún hafi þróast og fólk sé orðið móttækilegri fyrir henni. Fegurð og list sé nú 

orðin persónuleg og fjölbreytt. Í gegnum lífið sjái fólk og upplifi hluti sem því þykja 

fagrir (Pischel og Þorsteinn Thorarensen, 1975:7). Þetta gefur til kynna að list sé alltaf 

að þróast. Líkamslist hefur alltaf þótt falleg, þá sérstaklega þegar hún er sett fram á 

sviði með tilheyrandi tónlistar- og ljósabúnaðir. Heimsfrægar ballettsýningar eru 

settar á svið út um allan heim með það fyrir markmiði að gleðja og hrífa áhorfendur. 

Stórar og miklar sýningar þar sem fólk stígur á svið geta verið mikið sjónarspil ef rétt 

er að þeim staðið.  

 

Viðburðastjórnun  

Við uppsetningu á stórum viðburðum sem smáum er mikilvægt að hafa þekkingu á 

viðburðastjórnun. Í bókinni Successful Event Management er farið yfir mikilvæga 

þætti í þeim málum. Þar er til að mynda talað um að nálgast viðburðinn líkt og 

verkefni, setja tímamörk og standast þau og verkefnaskipta vel. Einnig er farið yfir 

hvernig komast á úr hugmyndavinnunni yfir í skipulagsvinnuna, meta markhópinn og 

margt annað sem nýtist við gerð viðburða (Shone og Parry 2004). Þegar öllu er á 

botninn er hvolft tel ég að ómögulegt hefði verið að ná öllum settum markmiðum 

varðandi sýninguna Krafturinn knýr nema með öflugri og þaulskipulagðri 

viðburðastjórnun.  
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Undirbúningur sýningarinnar 

Upphafið  

Vinnan hófst á viðtali við Guðmund Sæmundsson aðjunkt við Háskóla Íslands þann 7. 

maí 2009. Þar var staðfest að ekkert væri því til fyrirstöðu af hálfu skólans að farið 

væri út í þetta verkefni. Í kjölfarið hófst mikil undirbúningsvinna og hugmyndin var 

þróuð enn frekar og sett var niður á blað hugmynd að vinnuferli og tímarammi á 

verkefnið (sjá í viðauka 1). Á þessu stigi var hugmyndavinnan aðeins brot af því sem 

koma skyldi.  

Annað skrefið var að gera fjárhagsáætlun og draga upp grófa mynd af 

hugmyndinni (sjá nánar í kaflanum fjárhagsáætlun). Áætlunin varð einnig fjarri því 

sem varð í raun. Á þessu stigi var hægt að hefja leit að húsnæði undir sýninguna. 

 

Húsnæðisleitin 

Húsnæðisleitin tók upp undir tvo mánuði. Að lokum var ákveðið að sýningin yrði 

haldin í Vetrargarðinum í Smáralindinni. Það var ekki fyrr en í desember 2009 sem sú 

ákvörðun var tekin að færa sýninguna í Borgarleikhúsið. Borgarleikhúsið þótti of dýr 

kostur í upphafi en þegar áætlaður kostnaður við uppsetningu í Vetragarðinum jókst 

jafnt og þétt, kom í ljós að ódýrara væri og tæknilega betra að hafa sýninguna í 

Borgarleikhúsinu. Þar vinnur tæknifólk með áralanga reynslu af sýningum. Þegar 

húsnæðisleitin tók enda var farið í að leita að samstarfsaðilum fyrir sýninguna. 

 

Kynningarefni og samstarfsaðilar 

Gerður var kynningarbæklingur sem notaður var til að ná í samstarfsaðila að 

sýningunni. Í honum var að finna hugmyndafræði sýningarinnar, markmið, 

fjárhagsáætlanir. Sendur var persónulegur tölvupóstur til nokkurra helstu félaganna og 

fyrirtækjanna sem starfa á sviði íþrótta, heilsu, menningar eða lista. Fyrsti 

samstarfsaðili verkefnisins var Glímufélagið Ármann. Ármenningar buðu fram allt sitt 

íþróttafólk í öllum deildum til sýningarinnar og lánuðu jafnframt fimleikasalinn sinn 

undir samæfingu. DanceCenter var annar samstarfsaðili og þeirra samstarf fólst í því 

að semja dansa fyrir sýninguna. Þriðji samstarfsaðilinn var svo Ungmennafélag 

Íslands. Það kom inn í sýninguna með þeim hætti að UMFÍ lánaði stórar ljósmyndir 

frá hundrað ára afmæli Landsmóta. Í andyri Borgarleikhússins var sett upp listasýning 
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í samstarfi við UMFÍ og var leikmynda- og búningahönnuðurinn Björn Björnsson 

fenginn til þess.  

 

Styrkir og styrktaraðilar  

Þegar þessir þrír samstarfsaðilar voru komnir var sótt um fjárstyrki. Umsóknir voru 

sendar til sjóða sem tengjast menningu, listum og íþróttum. Styrkir sem veittir voru til 

verkefnisins voru 100 þús krónur úr sjóðnum Menning og önnur mál frá menningar- 

og ferðamálaráði menntamálaráðuneytisins. UMFÍ greiddi allan kosnað við 

uppsetningu listasals í andyri, 50 þúsund krónur komu frá VÍS, tannlæknastofan 

Dentis gaf eitt þúsund krónur til verkefnisins, Vífilfell gaf gosdrykki, Mosfellsbakarí 

gaf bakkelsi og Nathan & Olsen gáfu kex.  

 

Íþrótta- og listamannsleitin  

Leitað var víða að íþrótta- og listafólki. Byrjað var á fimleikafólki úr Ármanni, 

dönsurum frá DanceCenter, nemendum í íþróttafræðum við Háskóla Íslands, 

dönsurum frá Polefreestyle og ketilbjöllu iðkenndur frá Mjölni. Leitað var til þessara 

aðila í gegnum vinatengsl aðstandenda sýningarinnar og þátttakenda í henni. Leitað 

var til DanceCenter í kjölfar sýningarinnar Unglist þar sem hópurinn Rabel frá 

DanceCenter var með skemmtilegt atriði. Unnið var út frá þessum grunni og reynt að 

leita víðar til að skapa betri heild. Næsta markmið var að ná til iðkenda eldri en 50 ára 

og þeirra sem hafa skerta líkamlega eða andlega færni. Að síðustu var leitað 

afreksfólks á vissum sviðum.  

Leitin sjálf tók langan tíma og fór einkum fram í gengum munnleg samskipti 

við fólk. Leitast var við að láta þær íþróttir sem þarna yrðu sýndar koma vel út á sviði 

og þær væru ekki of keimlíkar, eins og til dæmis dans og fimleikar. Einnig var lögð 

áhersla á að velja íþróttir sem væru sjaldan sýndar á sviði. Ákveðið var að hafa 

aldursbil og getustig sem breiðast. Ein hugmyndin var að flétta saman grófum 

íþróttum, líkt og bardagalistum og fínlegum ballettæfingum, og sýna þannig samspil 

og andstæður sem myndast þeirra á milli. Sýningin átti að endurspegla víddina sem 

finna má í íþróttum og sýna að íþróttir eru fyrir alla. Íþróttir geta bæði verið fallegar 

og skemmtilegar á að horfa. Atriði sem valin voru sérstaklega voru: Dans, fimleikar, 

hnefaleikar, júdó, körfubolti, fótbolti og sirkus. Ekki náðist samstarf inn í allar þessar 

greinar en nánar verður fjallað um það í umræðukaflanum. 
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Einstaka iðkendur forfölluðust á þessu langa tímabili en í heildina hélst allt í 

hendur og báru iðkendur mikla virðingu fyrir sýningunni og þeir sem forfölluðust 

útveguðu sér staðgengil sem gat tekið við þeirra hlutverki. Lagt var upp með það að 

þetta hefðist ekki nema með sterkri samvinnu og miklu og öflugu fjarsambandi okkar 

allra enda voru þátttakendur staðsettir á Laugarvatni, Selfossi, í Reykjavík, Kópavogi 

og á Akranesi. Eins og gefur að skilja voru tölvu- og símasamskipti mjög mikilvæg. 

Samskiptin voru í formi tölvupósts fyrst um sinn en þegar nær dró sýningu var gripið 

til símtólanna og hófust nánari samskipti og athugað með hvern og einn. Þegar um 

tveir mánuðir voru í sýningu var farið hús úr húsi til að fylgjast með æfingum hjá 

flestum hópunum en því miður ekki öllum. Öll samskipti jukust jafnt og þétt. Við 

hittumst svo öll saman á einni samæfingu þann 10. febrúar 2010.  

 

Fjárhagsáætlanir 

Gerðar voru þrjár fjárhagsáætlanir (sjá nánar í viðhengi 2). Sú fyrsta var gerð í byrjun 

út frá hugmyndum eingöngu. Hún var hógvær og hljóðaði  upp á 300 þúsund krónur 

en sú næsta var gerð með Smáralindina í huga og fór upp í 600 þúsund krónur. Sú 

þriðja og síðasta hljóðaði upp á 800 þúsund sem svo varð nærri lagi.  

Markmiðið var að fá ekki bakreikning fyrir neinu en draumastaðan var sú að koma út 

á sléttu, þ.e.a.s geta fengið endurgreidda alla þá fjármuni sem lagðir voru í verkefnið 

frá upphafi. Þar á meðal bensínpeninga, búningakostnað, laun grafískra hönnuða, 

kynningarkostnað og önnur útgjöld á tímabilinu. Má segja að lendingin hafi orðið 

þarna á milli. Engir bakreikningar komu en verkefnið kom heldur ekki út á sléttu. 

Mikilvægast var að þurfa ekkert að greiða að sýningunni lokinni.  

Ákveðið var að stilla miðaverði í hóf. Miðinn var því settur á 1500 krónur 

hvort sem um fullorðinn eða barn væri að ræða. Út frá því miðaverði þurfti að selja 

um 500 miða og gefa um 200 boðsmiða til þess að þurfa ekki að endurgreiða 

Borgarleikhúsinu. Miði.is og Borgarleikhúsið sáu um miðasöluna og tóku þau 200 

krónur af hverjum seldum miða fyrir þá þjónustu. Daginn fyrir sýningu höfðu ekki 

selst nægilega margir miðar en reiknað var með einhverri miðasölu í forsölu sem svo 

varð raunin. Á sýningarnar seldust samtals 444 miðar. (sjá nánar miðasölu í viðhengi 

3).   
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Markaðssetning 

Út frá fjárhagsáætlun var svo hægt að setja markmið um umfang og áhorfendafjölda. 

Markið var sett á að selja 500 miða. Markhópurinn var áhugafólk um íþróttir, listir og 

aðstandendur þátttakenda og lögð var mikil áhersla á að allir þyrftu að vera duglegir 

að segja frá sýningunni og fá fólk til að koma. Samt sem áður var ákveðið að láta 

hanna veggspjald sem notað yrði í kynningar.  

Fenginn var grafískur hönnuður að nafni Daníel Imsland til að hanna 

veggspjaldið (hægt er að sjá veggspjaldið í viðhengi 4). Það var svo prentað út í 50 

eintökum á A3 pappír og 50 á smærri póstkortum. Ekki var hægt að setja 

tímasetningar og staðsetningu á veggspjaldið vegna hugsanlegra breytinga og 

hættunnar á því að spjöldin yrðu ónothæf ef upplýsingar á þeim stæðust ekki. Daníel 

fékk frjálsar hendur hvað varðar hönnunina og varð útkoman mjög svo ánægjuleg. 

Veggspjöldin voru svo meðal annars hengd upp í íþróttahúsum, dansfélögum og 

verslunum í Hafnafirði, Kópavogi, Reykjavík, Akranesi, Hveragerði, Selfossi og 

Laugarvatni. 

Annar stór liður í markaðssetningu var facebook-síða þar sem 933 manns 

gerðust meðlimir. Svo var viðburður settur upp á facebook þar sem 333 staðfestu 

komu sína, 685 sögðust kannski mæta og 2395 manns sögðust ekki mæta sem þýðir 

að um 3000 manns sáu viðburðinn auglýstan á facebook. Eftir sýninguna kom 

sýningin á youtube.com (sjá hlekk á síðurnar í viðhengi 5). Markmiðum kynningar og 

markaðssetningar var náð og fjöldi gesta varð 637 manns. Fjölmiðlaumfjöllun var 

næsta skotmark hvað varðar markaðssetningu. Mikið var reynt að ná athygli fjölmiðla 

til þess að auka áhorfendafjöldann. 

 

Fjölmiðlar  
Eins og fram kom í kaflanum hér að ofan var stór þáttur markaðssetningarinnar að ná 

að koma verkefninu í sem flesta fjölmiðla. Aðkoma fjölmiðla var afskaplega 

mikilvæg. Verkefnið hafði ekki hlotið nægilegt fjármagn til að standa fjárhagslega vel 

að vígi og það gaf því auga leið að ekki var hægt að fara út í viðamiklar 

kynningarherferðir eða stofna til annars kostnaðar hvað varðar markaðssetningu. 

Sendur var persónulegur tölvupóstur og hringt í alla helstu fjölmiðla og 

þáttastjórnendur landsins. Þátturinn Ísland í dag á Stöð 2 tók fyrst við sér og hafði 

samband. Líkur voru á að ekki næðist að senda tökumann á æfinguna vegna þess að 
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hún var að kvöldi til. En þá var grimmri sölutækni beitt og frábæru myndefni lofað og 

úr varð að þau féllust á að koma og taka upp fyrir þáttinn á æfingunni þann 10. 

febrúar 2010. Eftir að Ísland í dag hafði sýnt þennan áhuga varð allt auðveldara, eftir 

það veittu aðrir fjölmiðlar sýningunni frekari eftirtekt.  

Því næst kom viðtal og umfjöllun um sýninguna á Bylgjunni hjá Rúnari 

Róbertssyni. Mikil ánægja ríkti með það viðtal. Rúnar sýndi hugmyndinni mikinn 

áhuga og setti sig vel inn í hugmyndafræði sýningarinnar og auglýsti hana vel. Því 

næst var þetta sýnt í Íslandi í dag, daginn eftir það kom annað viðtal á útvarpsstöðinni 

FM 957. Daginn eftir kom viðtal í Fréttablaðinu. Eftir sýninguna hafði DV samband 

og tók viðtal sem svo birtist í helgarblaðinu helgina eftir sýningu. UMFÍ fjallaði 

einnig um sýninguna á vefnum www.umfi.is og í Skinfaxa 1. tbl. 101 árgangi 2010. 

Fjölmiðlaumfjöllun var vonum framar og kom út eins og þaulskipulögð 

kynningarherferð en sýningin hélt sér lifandi frá þriðjudegi og fram að sýningu. Hún 

kom í þrennskonar fjölmiðlum og einnig náðist að halda henni örlítið lifandi eftir 

sýningu sem var ekki eitt af upphaflegu markmiðunum heldur ánægjuleg viðbót.  

(Hægt er að sjá fjölmiðlaumfjöllun nánar í viðhengi 6). 

 

Æfingar  

Áætlað var að sjá æfingar hjá öllum þátttakendum sýningarinnar en aðeins náðist að 

fara á æfingar hjá flestum. Hópurinn var stór og ekki auðvelt að koma honum öllum 

undir sama þak, án aukakostnaðar. Þann 10. apríl var haldin æfing í æfingahúsi 

fimleikadeildar Ármanns þar sem allur hópurinn hittist. Á þeirri æfingu var mikilvægt 

að allir hefðu sitt hlutverk á hreinu og væru kunnugir markmiði æfingarinnar svo 

skipulagið gengi upp. Skipulagið gekk ekki upp sem skyldi en við því mátti búast með 

svo stóran og ólíkan hóp en skipulaginu var breytt jafnóðum og vandamálin komu upp 

og gerði það að verkum að hún gekk vel. Æfingin var löng og tók rúma þrjá 

klukkutíma að kvöldi til sem var ansi langur tími fyrir yngstu og elstu þátttakendurna. 

Allir fengu að sýna það sem þeir hugðust gera á sýningunni og fengu álit annarra.   

Markmið æfingarinnar var að gera sýninguna ákjósanlega fyrir sjónvarpið en á 

æfinguna komu tökumenn og sjónvarpsfólk frá þættinum Ísland í dag á Stöð tvö. Þetta 

tókst svo sannarlega og seldust um 100 miðar fyrsta klukkutímann eftir að þátturinn 

var sýndur. Á æfingunni hefði verið ákjósanlegt að vera með hljóðnema fyrir þann 

sem stjórnaði því lætin í salnum voru gríðarleg og erfitt var að ná til allra enda 
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heildarfjöldi þátttakenda um 100 manns. Þátttakendur fengu orkudrykki og kex frá 

Vífilfelli á meðan á æfingunni stóð. Samæfingar urðu ekki fleiri fyrr en rennsli var 

tekið í Borgarleikhúsinu á sýningardaginn sjálfan. Rennslið hófst kl 09:00 og lauk kl 

12:00 en því var skipt í tvennt svo fólk þyrfti ekki að bíða eins lengi (sjá 

æfingadagskrá í viðhengi 7). 

 

Dagskráin 
Dagskráin var unnin í hönnunarforritinu InDesign (sjá nánar í viðhengi 8). Hún var 

svo prentuð í 800 eintökum og afhent öllum sem komu á sýninguna. Í dagskránni var 

að finna nöfn höfunda verkanna sem sýnd voru, heiti verkanna, stutta lýsingu á 

sumum þeirra, nöfn styrktar- og samstarfsaðila, nöfn kynnis, leikmyndahönnuðar, 

leikstjórnenda og höfunda. Einnig var þarna að finna stutta lýsingu á hugmyndafræði 

sýningarinnar.  

 

Handritsgerð  
Þegar búið var að fara á æfingar hjá flestum hópunum var gróft handrit að sýningunni 

útbúið. Eftir æfinguna 10. febrúar var svo gengið frá endanlegu handriti.  

Við handritsgerðina var einkum haft í huga að láta atriðin falla vel saman, dansatriðin 

kæmu ekki öll í belg og biðu og það væri ekki of mikið í gangi fyrst en svo lítið í 

lokin. Hugmyndin var að sýningin myndi byrja á hugljúfum nótum en með  

kraftmiklu atriði. Síðan kæmu stærstu og minni atriðin til skiptis og sirkusinn yrði um 

miðbikið en hann þótti afskaplega fagurt atriði (hann var aðeins á fyrri sýningunni). 

Sýningin endaði svo á mjög hugljúfu og kraftmiklu atriði um baráttuna við 

brjóstakrabbamein. Ákveðið var að kynnirinn kynnti aðeins fyrsta og síðasta atriðið. 

Mikið hrós barst fyrir þá ákvörðun og gekk sýningin mjög vel.  

Handritsgerðin var líkust því að vinna við listgerð eða danssköpun og var 

mikið í það lagt að hún kæmi sem best út.  

Sérstakt handrit var unnið fyrir tæknimennina sem unnu á sýningunni. Það 

handrit var ómissandi og sennilega aðalástæða þess að sýningin gekk sem skyldi. 

Ljósamaður fékk handrit þar sem hann fékk útlistun á því hversu margir væru í hverju 

atriði, hvar á gólfinu það væri og hvernig ljósin ættu að vera. Hann fékk teikningar 

sem voru gerðar til að auðvelda honum vinnuna. Sviðsmenn fengu einnig útlistun á 

því hvaða áhöld væru notuð í hverju atriði, hvar þeir yrðu staðsettir baksviðs, 
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upplýsingar um klæðnað sem og aðrar ítarlegar upplýsingar enda hefðu þeir annars 

ekki haft minnstu hugmynd um aðstæður baksviðs. Borgarleikhúsið er flókinn staður 

baksviðs og gerði það að verkum að sviðsmenn þurftu að vera sérstaklega á tánum og 

kynna sér aðstæður strax við komu í leikhúsið, vinna hratt allt frá upphafi 

sýningarinnar til enda. Önnur ástæða þess að sýningin stóðst tímamörk var hversu 

skipulagðir og góðir sviðsmennirnir voru en þeir voru fjórir alls.  

Kynnirinn fékk handrit með grófum texta og hugmyndum um útfærslu, 

klæðaburð og grófar útskýringar á atriðum ef einhverjar tafir kæmu upp. Farið var yfir 

handrit með kynni nokkrum kvöldum áður. Kynnirinn fékk mikið hrós og setti 

ómetanlegan svip á sýninguna. 

Allir meðlimir sýningarinnar fengu æfingadagskrá og almennt handrit í 

hendurnar. Þannig gat fólk sem var baksviðs, sviðstjóri og stjórnendur fylgst með 

hverjir væru næstir og hversu löng atriðin voru. Röðin á æfingunni og sýningunni 

sjálfri var ekki alveg sú sama vegna þess að nokkrir hópanna komust ekki á þeim tíma 

sem þeim var ætlaður. Því þurfti að gera sérstaka dagskrá fyrir æfinguna og útskýra 

vel fyrir öllum að æfingin og sýningin væru ekki eins, svo enginn ruglingur kæmi upp 

(hægt er að skoða handritin og skipulag í viðhengi 9). 

 

Lokaspretturinn  

Þegar nær dró sýningu þurfti að útbúa gott skjal sem hélt utan um þetta allt sem henni 

viðkom (sjá skjal í viðhengi 10). Eftir á að hyggja  hefði verið gott að gera það skjal 

strax í upphafi. Það hélt utan um alla tengiliði atriða en aðeins einn leiðtogi hvers 

hóps fékk skilaboð og var í forsvari fyrir sinn hóp. Endasprettinum verður best lýst 

með orðinu að útrétta: Kaupa efni, sauma, sækja leikmuni, panta flutningabíl, sækja 

gos, skjótast í Kringluna og þar fram eftir götunum. Handrit og dagskrá voru einnig 

gerð síðustu dagana fyrir sýningu. 
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Sýningin Krafturinn knýr 

Sviðssýningin  

Sýningin krafturinn knýr var tvískipt, annars vegar sýning á sviði og hins vegar 

listasýning í andyri. Sýningin var sýnd tvisvar sinnum sama daginn. Önnur sýningin 

hófst kl 13:00 og sú seinni kl 15:00. 

 Stærsti hluti sýningarinnar var sviðssýningin. Markmiðið með henni var að 

koma til skila fjölbreytni íþrótta, krafti þeirra, íþróttalegum gildum, líkamstjáningu og 

fegurð íþrótta. Annað markmið var að öll vinnubrögð væru fagmannleg og sýningin 

stæðist öll tímamörk. Mikil áhersla var lögð á að túlkun væri til fyrirmyndar, 

samsetningin góð og þátttakendur vel æfðir. Þetta varð raunin og sýningarnar gengu 

áfallalaust fyrir sig og stóðst öll tímamörk. Sýndar voru ólíkar íþróttir, fjöldi fólks á 

sviðinu var mismunandi og aldursbilið var allt frá 5 til 80 ára. Sum atriðin voru 

kröftug og stór en önnur minni og látlausari en engu að síður jafn falleg. Lögð var 

mikil áhersla á að allir aðstaðendur, þátttakendur sem og áhorfendur, hefðu upplifað 

sýninguna á jákvæðan hátt (hægt er að sjá myndir af sýningunni í viðhengi 11 og sjá 

sýninguna í heild sinni á meðfylgjandi mynddiski). 

 

Listasýningin í andyri 

Kolbrún Fjóla Arnarsdóttir setti upp sýningu í andyri Borgarleikhúsins ásamt Birni 

Björnssyni leikmyndahönnuði og verður aðeins stiklað á stóru hvað varðar þann hluta 

sýningarinnar. Eins og fram kom í upphafi styrkti UMFÍ listasýningu í andyrinu. 

Félagið kom okkur svo í samband við Björn Björnsson leikmynda- og 

búningahönnuð. Á fundi sem haldinn var í húsi UMFÍ var rætt hvaða munir ættu að 

vera til sýnis í andyrinu. Ákveðið var að hafa þriggja metra háar ljósmyndir frá 100 

ára afmæli UMFÍ og fá lánaða muni frá Íþóttasafni Íslands. Í kjölfar þess var rætt við 

Jón Allansson forstöðumann  Íþróttasafnsins.  

Því næst þurfti að fá leyfi frá eigendum þeirra muna sem valdir voru. Að gefnu 

leyfi Vilhjálms Einarssonar, Finnbjörns Þorvaldssonar og afkomanda Torfa 

Bryngeirssonar var listasalurinn settur upp í andyri Borgarleikhússins. Í andyri voru 

gjörningar þar sem íþrótta- og listafólk túlkaði ýmsa þætti sem endurspegluðu hugtök 

íþróttafræðinnar, ásamt því að skemmta fólki með nærveru sinni (hægt er að sjá 

myndir í viðhengi 12).  
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Umræður 

Um sýninguna Krafturinn knýr 

Við undirbúning sýningarinnar komu upp allskyns minniháttar vandamál og brestir 

sem þó var búist við. Sökum þess að allir gáfu vinnu sína höfðu þeir engar 

samningsbundnar skyldur til þess að fylgja verkefninu eftir allt til enda. Erfiðast var 

að treysta á iðkendur íþrótta sem síst eru sýningavænar ef svo má segja, líkt og 

knattspyrnu en hún forfallaðist vikuna fyrir sýningu þegar í ljós kom að 

knattspyrnumót var sömu helgi. Einnig var búið að gera ráð fyrir stóru og miklu 

bardagaatriði frá Glímufélaginu Ármanni sem svo forfallaðist en með aðeins lengri 

fyrirvara svo hægt var að gera aðrar ráðstafanir. Rétt náðist að setja saman feðgaatriði 

þar sem þrír feður með sína syni áttu að sýna Júdó. Þeir forfölluðust allir daginn fyrir 

sýningu en það tókst að fá einn föður til að koma með son sinn og þeir féllust á að 

sýna á fyrri sýningunni. Seinni sýningin kom ekki eins vel út vegna þessa. Jafnvel 

varð aðeins of mikið um dans og fimleika, það munaði um eina boltaíþrótt og eina 

bardagaíþrótt. Þó voru ketilbjöllur og körfubolti í sýningunni en það var góð andstæða 

við dans og fimleika sem voru áberandi á sýningunni.   

Þótt breiddin á getu og aldri sýnenda hafi verið mjög góð hefði verið gaman að 

fá meiri breidd í íþróttunum sjálfum. Einn dans kom óvart inn í sýninguna fyrir 

misskilning og var þá jafnvel einum dansinum ofaukið. Engu að síður var ákveðið að 

sýna danshöfundi og dönsurum þá virðingu sem þeir áttu skilið fyrir vinnu sína við 

gerð dansins og hafa dansinn með á sýningunni. Mikið var lagt upp úr góðum og 

heiðarlegum samskiptum við sýnendur og skoðunum þeirra og gildum gefið gott 

svigrúm og sýndur skilningur. Eitt af markmiðum sýningarinnar var að hún gæti orðið 

jákvæð upplifun fyrir þátttakendur sem svo fylgdi þeim út í íþrótta- og listaheiminn 

sem aftur gæti gert mögulegt að endurtaka leikinn.  

Það kom á óvart að fleiri íþróttafélög hafi ekki notað sýninguna sem tækifæri 

til þess að fá jákvæða athygli og kynna starfsemi sína fyrir íþróttaunnendum annara 

íþrótta, vitaskuld var stór hluti áhorfenda kominn til þess að horfa á sína íþrótt eða 

fjölskyldumeðlim og komu margar íþróttir áhorfendum á óvart og fólk hafði orð á því 

að það hafði ekki hugmynd um að þetta væri iðkað hérlendis. Sýningin var því kjörin 

vettvangur fyrir íþróttafélög til að kynna sig og vinna með öðrum íþróttagreinum að 

sameiginlegu verkefni. Kannski sýnir áhugi íþróttafélagana á sýningunni hversu 

keppnismiðaðar íþróttir eru orðnar. Vonandi verður barist um að fá að taka þátt í 
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sýningunni í nánustu framtíð. Jafnvel að sýningin verði viðburður sem ekkert 

íþróttafélag og enginn áhuga- og atvinnumanneskja um íþróttir og listir lætur fram hjá 

sér fara.   

 

Um gildi sýninga eins og Krafturinn knýr 

Íþróttasýningar og fagurfræði íþrótta eru mikilvægir þættir í samfélaginu og jafnvel 

nauðsynlegir. Fagurfræðin hefur félagslegt gildi í íþróttaheiminum enda á hún sér 

langa sögu þótt íþróttasýningar hafi ef til vill ekki notið mikillar virðingar og oft á 

tíðum fallið í skuggann af keppninni eða stórmótunum sjálfum. Á Íslandi eru 

íþróttasýningar sjaldgæfar einar og sér. Venjulega tengjast þær öðrum viðburðum eins 

og íþróttamótum, leiksýningum og öðrum uppákomum. Víða erlendis eru 

líkamslistahópar starfandi og þeir hafa það að atvinnu að skemmta fólki með 

líkamslistum sínum og má þar nefna hinn heimsfræga Cirque du soleil. Hugtakið 

íþróttasýningar tengist einnig heimspekilegum og jafnvel eldheitum umræðum þar 

sem tekist er á um fegurð og listfengni íþróttanna en ekki verður farið nánar út þær 

hér. Hins vegar hljóta allir að geta fallist á það að fegurðargildi íþrótta sé mikilvægt 

þótt ekki hafi það verið rannsakað sem skyldi. Í æsispennandi keppni leitar 

áhorfandinn alltaf að einhverju fallegu og skemmtilegu. Væntingar og gagnrýnin 

hugsun gagnvart einhverju er merki um þrá eftir list og fegurð.  

Íþróttir hafa oft á tíðum ekki fengið næga viðurkenningu sem listform frá 

íþrótta- og listaheiminum. Í því sambandi má nefna að atvinnudansarar tala oft frekar 

um sig sem listamenn en íþróttamenn. Íþróttaþjálfarar, -stjórnendur og -iðkendur eru 

jafnvel ekki nógu skilningsríkir á þessa fegurðarþrá og viðurkenna ekki hversu ríkur 

þáttur hún er í öllum íþróttum. Taka má sem dæmi um fegurðarþrá íþróttamanna að 

fólk sem stundar mikla líkamsrækt gerir það ef til vill oftar en ekki vegna eftirsóknar 

eftir ákveðinu útliti sem álitið er fallegt innan samfélagsins. Annað dæmi er þegar 

fótboltamaður reynir að skora ógeymanlegt mark sem ærir mannskapinn vegna þess 

sem hér hefur verið kallað líkamslistir. Körfuboltamaður í NBA er ekki álitinn 

eftirsóknarverður leikmaður vegna leikhæfileika sinna eingöngu, heldur ekki síður 

vegna persónutöfra, jafnvel klæðaburðar og líkamlegs atgervis síns. Allt ber þetta 

merki um sterka fegurðarþrá.  
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Til eru ýmsar íþróttagreinar sem fremur teljast til lista en aðrar og má þar 

nefna fimleika, dans, listskauta, hestíþróttir og bardagalistir en þessar íþróttir snúast 

mikið um fegurð og þess er jafnvel  getið sérstaklega í reglum íþróttagreinanna. 
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Lokaorð 

Engir tveir sjá íþróttir sömu augum og upplifun þeirra af þeim getur aldrei orðið sú 

sama, ekki frekar en annars í lífinu. Margir ættu eflaust erfitt með að sætta sig við að 

missa þann munað að fara á viðburði og sýningar, upplifa skemmtun og stunda 

íþróttir. Sköpunin er í eðli mannsins og þess vegna eru íþróttasýningar og fegurð 

íþrótta mikilvæg fyrir samfélagið til þess að auka fjölbreytni í menningar-, lista- og 

íþróttaheiminum. Spyrja mætti í framhaldi þessa verkefnis hvort fagurfræðin eigi eftir 

að verða fyrirferðarmeiri í ört stækkandi samfélagi þar sem fegurðarþráin gagnvart 

mörgum öðrum formum vex og hvort íþróttasýningar eigi ekki eftir að eignast sinn 

sess í íþrótta- og menningarheiminum á Íslandi í komandi framtíð.   

 Einnig hefur það færst í aukana að keppt sé í listformum líkt og leiklist og 

söng. Vert væri að skoða viðfangsefnið út frá því sjónarhorni hvort list sé íþrótt líkt 

og íþróttir eru list? 
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Viðaukar 

Viðauki 1. Dagsetningar  
 

Hugmyndavinna / upplýsingasöfnun/ staðsetningar / leiðbeinendur  

Miðjan júlí  

Kynningaefni  

lok júlí  

Beinagrindarvinna  

Ágúst  

Nákvæm áætlunargerð / söfnunarvinna / samstarfsvinna  

Ágúst  / september  

Vinnsla við útfærslu  

September, október  

Handritsgerð/ leikara og íþróttamanna leit/ undirbúningur fjölmiðla  

Nóvember, desember  

Fjölmiðlar  

janúar  

Allt klárt / greinagerð  

Febrúar  / mars 

Dagsetningar  

6. – 15. janúar:  Fundir (klára að tala við alla tengiliði og koma öllu af stað). 

18. – 22. janúar: Greinagerð, fjölmiðlar og allt klárt.  

25. – 29. janúar: Fjölmiðlar, auglýsingar, hengingar á alla eftirlit með atriðum, 

búningareddingar og annað.  

1. – 5. febrúar: Samæfing og létt spjall þar sem við ræðum saman og púslum 

þessu saman í glæsilega sýningu. Reyna fá samæfinguna kvikmyndaða.  

 16. – 17. febrúar: Rennsli á sýningarstað. 

 Sýningar: 20. – 21. febrúar. 
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Viðauki 2. Fjárhagsáætlanir  

Fjárhagsáætlun 1  

Verkefnið Krafturinn knýr  
Íþrótta- og listaviðburður  
REKSTRARREIKNINGUR 
Tekjur: 
Aðgangseyrir.............................................................100.000 ? 
Gjöld: 
Húsnæði.....................................................................100.000  
Tækja- og ljósaleiga.....................................................300.000 
Bensín- og flutningskostnaður.........................................50.000 
Kynningarkostnaður ......................................................50.000 
búningar og leikmynd....................................................50.000 
Samtals gjöld...........................................................380.000 

Rekstrarniðurstaða:................................................-280.000 

Fjárhagsáætlun 2  

Verkefnið Krafturinn knýr  
Íþrótta- og listaviðburður  
REKSTRARREIKNINGUR 
Tekjur: 
Aðgangseyrir.............................................................300.000 ? 
Gjöld: 
Húsnæði.....................................................................100.000  
Tækja- og ljósaleiga.....................................................300.000 
Bensín- og flutningskostnaður.........................................50.000 
Kynningarkostnaður ......................................................50.000 
búningar og leikmynd....................................................50.000 
Samtals gjöld...........................................................500.000 

Rekstrarniðurstaða:................................................-200.000 

Fjárhagsáætlun 3  

Verkefnið Krafturinn knýr  
Íþrótta- og listaviðburður  
REKSTRARREIKNINGUR 
Tekjur: 
Aðgangseyrir.............................................................500.000 ? 
Gjöld: 
Húsnæði.....................................................................100.000  
Tækja- og ljósaleiga.....................................................500.000 
Bensín- og flutningskostnaður.........................................60.000 
Kynningarkostnaður ......................................................70.000 
búningar og leikmynd....................................................70.000 
Samtals gjöld...........................................................800.000 

Rekstrarniðurstaða:................................................-600.000 
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Viðauki 3. Fjármál. Borgarleikhúsið  

Krafturinn knýr 21. feb. 2010 

     
Anna Greta Ólafsdóttir    

    

     

     

     

  
fjöldi 

gesta tekjur boðsmiðar 

21. feb Sýn. 1 211 297.000 13 

21. feb sýn. 2 426 369.000 180 

  637 666.000 193 

     

      

     

     

   Heildartekjur 666.000 

   Leiga og vinna skv. reikn. 606.300 

     LR skuldar Önnu Gretu 59.700 
     

     

Reikningur 21. feb. 2010 
     

     

Leiga á stóra sviði @  
280.000,-   280.000 

     
Tæknimenn l: ljósamenn @ 
6.200,- 9 klst. 55.800 
Tæknimenn l: hljóðmenn @ 
6.200,- 9 klst. 55.800 
Tæknimenn l:sviðsstjórar @ 
6.200,- 9 klst. 55.800 

     

Miðasölugjald @ 200 637 miðar 127.400 

PAL 1200 Róbótar   31.500 

     

     

Reikningur samtals 606.300 
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Viðauki 4. Veggspjaldið  
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Viðauki 5. Facebook og Youtube 

 

Facebook (hópurinn heitir Krafturinn knýr) 

http://www.facebook.com/profile.php?id=756578351&v=photos#!/group.php?gid=3587159
20028&ref=ts  

 

Svipmyndir  af sýningunni undir hverakallinn, krafturinn knýr á youtube. 

http://www.youtube.com/watch?v=o4pr9B8Pyn0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=756578351&v=photos#!/group.php?gid=358715920028&ref=ts
http://www.facebook.com/profile.php?id=756578351&v=photos#!/group.php?gid=358715920028&ref=ts
http://www.youtube.com/watch?v=o4pr9B8Pyn0
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Viðhengi 6. Umfjöllun 
DV  
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Skinfaxi 
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Viðhengi 7. Æfingadagskrá  
 

Krafturinn knýr, æfing í Ármanni 10. febrúar 2010  

Dagskrá æfingarinnar  

Kl 19:00  Farið yfir stöðu atriða 

Kl 19:30 Spjall og létt upphitun  

Kl 20:00 Allt komið á fullt (allir að æfa sín atriði í einu í 40 mín )  

Kl 20:20 Létt spjall og pása  

Kl 20:30  Rennsli (hvert atriði kemur á fætur öðru) 

Kl 21:30 Rennsli lokið og stutt spjall 

Kl 21:45 Æfingu lýkur   

 

Krafturinn knýr, sýning í Borgarleikhúsinu 21. febrúar 2010  

Gróft Plan  

FYRRI HLUTI  

Mæting kl 08:45  

Rennsli hefst kl 09:00  

Rennsli lýkur kl 10:30 

 

SEINNI HLUTI  

Mæting kl 10:15 

Rennsli hefst kl 10:30 

Rennsli lýkur kl 12:00 

Hálftíma pása svo byrjar fjörið  

 

FYRRI SÝNINGIN byrjar kl 12:30 í andyri og kl 13:00 í sal  

SEINNI SÝNINGIN byrjar kl 14:30 í andyri og kl 15:00 í sal  
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 Viðhengi 8. Dagskráin 
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Háskóli Íslands  BS. verkefni  
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Háskóli Íslands  BS. verkefni  
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Viðhengi 9. Handrit, og skipulag 

Skipulag 

Kl 09:00 Hópur eitt mætir 

Kl 09:30 Rennslið hefst 

Kl 10:30 Rennsli lýkur  

 

Kl 10:00 Seinni hópurinn mætir  

Kl 10:30 Rennsli hefst  

Kl 11:30 Rennsli lýkur 

Kl 12:30 Sýning í andyri hefst   

Kl 13:00 Sýning á sviði hefst 

Kl 14:00 Sýningu eitt lýkur  

 

Kl 14:30 Sýning í andyri hefst 

Kl 15:00 Sýning á sviði hefst  

Kl 16:00 Dagurinn búinn 

 

Hópur eitt eru: 

4 Uppreisn  /Linda og co 

5 Glóð 5 mín / Margrét og félagar  

6 Dynjandi – silki  3 mín  / Hera  

7 Dansandi 3 mín / Lilja og Eyrún 

8 Ketilbjöllur 3 mín /Yrja og co 

9 Sipp og hoj 4 mín / Eydís  

10 Körfubolti 2 mín / Arnar Pétursson 

11 Viðundur 3 mín / Linda og co 

Hópur tvö eru:  

12 Spunadans 2 mín /Sólheimar  

13 Sirkus / Katla og Lee     

14 Súlufreestyle 4 mín / Lára og co 

15 Glíma 2 mín / feðgarnir   

16 Lísa í undraveröld 3 mín / Andrea, 

Vala, og fimleikagengið 

17 Barátta  3 mín / Öddi box, Linda og 

dansgengið, Sölvi og yoga. 

1 keppinautar  / Andrea, Vaka, Signý og 

Haffi 

2 Kynning / Bjössi  

3 Opnunaratriði  / Vaka og fimleikarnir 

*Bætist aftast í rennsli en sýnt fremst á 

sýningu.  

 

 

 

 

 

Handrit tæknimanna (áætlaður tími, fyrir ljósa- 

og hljóðmenn. 
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keppinautar  5 mín 
a. Söngur – sund – Andrea standa á höndum 
b. SVIÐSMENN – 2 stólar, 2 mic aðeins fyrir aftan miðju hægra megin ef horft er á sviðið 

 

2. Kynnir 1 mín  
a. Bjössi   
b. ---------------- 

3. Opnunaratriði tímamót  3 mín  
a. Vaka og fimleikarnir Habbý 
b. SVIÐSMENN – sófi herðaslá og rammi á mitt sviðið trampoline og dýna aftast og rauða 

teppið þar rétt fyrir framan  

  

 

4. Uppreisn 3 mín  
a. Dans Linda og co  
b. SVIÐSMENN – stillans, fyrir miðju aftarlega 

5. Keðjan / Glóð 5 mín  
a. Margrét og félagar 
b. ------------------ 

6. Dynjandi – silki  3 mín  
a. Hera 
b. SVIÐSMENN – kynnið ykkur hvernig á að hífa silkið frá og til baka. 

7. Dansandi 3 mín  
a. Lilja og Eyrún   
b. ----------------- 

8. Ketilbjöllur 3 mín  
a. Yrja og co  
b. ----------------- 

9. Sipp og hoj 4 mín  
a. Eydís  
b. ----------------- 

10. Körfubolti 2 mín  
a. Arnar Pétursson 
b. -------- 

11. Viðundur 3 mín  
a. Linda og co 
b. ----------- 

12. Spunadans 2 mín  
a. Sólheimar  
b. ------------ 

13. Sirkus  5 mín  
a. Katla og Lee  
b. ---------BARA SEINNI SÝNING   

14. Súlufreestyle ímynd 5 mín  
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a. Lára og co 
b. SVIÐSMENN - 2 stórir pallar sitthvoru megin á sviðinu fyrir miðju.  

 

15. Júdó 2 mín  
a. Jódógaurarnir….  
b. --------- BARA FYRRI SÝNING  

16. Lísa í undraveröld 3 mín  
a. Andrea og Vala og fimleikagengið  
b. SVIÐSMENN – stór slá á miðju sviðinu.  

17. Kynnir 1 min  
18. Barátta   4 mín  

a. Ballet og hnefaleikar  

b. SVIÐSMENN – stillansar aftast fyrir miðju alveg samsíða. Pallur í naflahæð. Svart efni til 

að hylja. Allt hulið. 
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Fyrir alla  

Eftir sýninguna hlaupa allir inn á sviðið og 

hneygja sig. Þetta gerist mjög hratt og fólk 

fer ekki af sviðinu heldur hópast saman til 

hliðar.  

Röðin á hneygingum í enda sýningar  

Gjörningar í anddyri  

Leikarar og söngvarar 

Dancecenter  

Yogashala 

Íþróttafélagið Glóð  

Fimleikadeild Ármanns  

Ketilbells  

Polefittness 

Hnefaleikafélag Akraness 

Körfubolti  

Judo  

Sirkus Íslands  

Sólheimar  

Jump fit  

Lilja og Eyrún  

Anna Greta Ólafsdóttir og Kolbrún Fjóla Arnarsdóttir  

Við viljum þakka öllum okkar frábæru samstarfsaðilum, styrktaraðilum og fyrst og fremst sýnendum og ykkur 

áhorfendum. 

Takk kærlega fyrir komuna.  
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Handrit sviðsmanna 

Þið eruð fjögur og skiptið ykkur sitthvorumegin baksviðs og vinnið í tveggja manna 

teymum, mæli með því að það verði sömu alltaf (Bára og Óli saman og Gísli og ?? ) en 

þið hjálpist samt öll að. 

Svartur klæðnaður frá A-Ö peysur með hettum, gott að hafa þær renndar ef það verður 

mjög heitt. 

Verið dugleg að virkja hópinn sem bíður baksviðs (það eru alltaf tveir hópar niðri 

baksviðs, annar sem er að fara að stíga á svið og hópurinn þar á eftir). Þannig rennur 

þetta og þið verðið að vera dugleg að virkja hópinn sem bíður.   

Í rennslinu æfið þið ykkur eins og við hin. Komið ykkur upp skipulagi, notið tímann sem 

það tekur að starta rennslinu í að spjalla saman. Spáið í það eftir á hvort það sé betra að 

gera þetta eitthvað öðruvísi þegar sýningin verður.  

Rennslið er ekki 100% eins og sýningin.  

JÚDÓIÐ VERÐUR KANNSKI BARA Á FYRRI SÝNINGUNNI OG SIRKUSINN VERÐUR BARA Á 

ÞEIRRI SEINNI. GOTT AÐ VITA AF ÞVÍ. ÞVÍ ÞÁ FÆRIST ALLT UM EITT. 

FYRSTU 2 ATRIÐIN KOMA AFTAST Í RENNSLINU EN FREMST Á SÝNINGUNNI SJÁLFRI.  

 ATRIÐIN ERU NÚMERUÐ OG VIÐ BYRJUM Á ATR. 4 Í RENNSLINU.  

Kynnið ykkur hvar hlutirnir eru og endurraðið ef þess er þörf. 

RENNSLIÐ GERIST HRATT OG ER ALVEG EINS OG SÝNINGIN. ÞAÐ ER ENGINN TÍMI TIL AÐ 

SPYRJA MIKIÐ EÐA SPÁ… SPÁIÐ FYRIR RENNSLIÐ  
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Handrit kynnir 

ENDILEGA VERTU Í FRJÁLSÍÞRÓTTAGALLANUM  

Sigurbjörn Árni Arngrímsson 

Og hann hleypur og hann…blab la bla blab  

Nei nei blab la   

 En svona í alvöru þá getur reynst erfitt að vera unglingur, það að finna sig ekki á réttri braut getur 

haft áhrif á allt okkar líf. Íþróttir á unglingsaldri eru okkur hjartans mál. Vaka Vigfúsdóttir og 

fimleikadeild Ármanns opna sýninguna með atriðinu Tímamót.  

Kæru gestir, Velkominn á sýninguna KRAFTURINN KNÝR. 

La la la la ekki neitt að gerast bara njóta þess að vera til …  

Nú er komið að síðasta atriði dagsins og er það einnig okkur öllum hjartans mál. Verkið Barátta 

fjallar um baráttuna við brjóstakrabbamein og til að vekja athygli á því málefni. Sjáum þetta unga 

hæfileikaríka fólk túlka þetta erfiða viðfangsefni.  

Eftir atriðið. (kemur upptalning og þátttakendur hlaupa inn á sviðið) 

Gjörningar í anddyri  

Leikarar og söngvarar 

Dancecenter  

Yogashala 

Fimleikadeild Ármanns  

Ketilbells  

Polefittness 

Hnefaleikafélag Akraness 

Körfubolti  

Judo  

Sirkus Íslands  

Sólheimar  

Jump fit  

Lilja og Eyrún  

Leikarar og söngvarar 

Höfundar og leikstjórnendur Anna Greta Ólafsdóttir og Kolbrún Fjóla Arnarsdóttir  

 

Við viljum þakka öllum okkar frábæru samstarfsaðilum, styrktaraðilum, og fyrst og fremst 

sýnendum og ykkur áhorfendum TAKK FYRIR KOMUNA OG GÓÐA FERÐ HEIM 
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Viðhengi 10. Aðalskjal 
(ákveðið var að taka út símanúmer og netföng af skjalinu, vegna persónuupplýsinga 
einstaklinga). 

company staðfest logó  fjöldi sýnenda búið að skoða  

Dancecenter verkefnastjóri   x 12 x 

Dancecenter 

framkvæmdastjóri    x   x 

Ármann   x 20 x 

Ketilbjöllur Yrja dögg      5 x 

Súlufittness Lára      15 x 

Glóð Lorens og Margrét      20 x 

Ármann Agí        x 

Ármann Ragnheiður        x 

Ármann Hrafnhildur        x 

Ármann yfirþjálfari    x   x 

UMFÍ   x     

UMFÍ   x     

UMFÍ   x     

Pétur      1 x 

Lilja Minny     2 x 

Eyrún       x 

Björn          

Sirkus                       2   

                         

Hera      1 x 

Bardagalistir   x 8   

Fótbolti          

Fótbolti  Eysteinn          

Sólheimar      2   

Sólheimar         

Íþróttalistasafn Íslands          

Hnefaleikafélag Akraness     8 x 

Vaka     1 x 

Grafískur hönnuður          

Veiga          

Eydís Hrönn Jump fit      6   

https://webmail.hi.is/sqmail/src/compose.php?send_to=mrsillee%40hotmail.com
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Viðhengi 11. Myndir af sviðsýningu 

 

Myndin er af Sirkusi Íslands, Jóhann og Jóhanna (þau voru aðeins á seinni 

sýningunni og eru ekki  á meðfylgjandi mynddiski) 
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Lokaatriðið Barátta sem fjallaði um baráttuna við brjóstakrabbamein. 

(Yogaiðkendur tákna sjúkdómin í heild, hnefaleikarnir eru Krabbameinið, hipp-

hoppararnir eru meðferðin og ballerínurnar tákna sjúklinginn). 

 
Feðgar úr Júdódeild Ármanns sýna Bardagaatriði sitt. (Atriðið var aðeins á fyrri 

sýningunni). 
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Myndin er af Vöku Vigfúsdóttur leikara í hlutverki unglingsstúlku sem íþróttirnar 

björguðu frá óreglu. Í verkinu Unglingurinn. 
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Iðkendur úr bardagafélaginu Mjölni í ketilbjölluatriðinu. 

 

Iðkendur úr íþróttafélaginu Glóð í leikfimisatriði. 
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Viðauki 12. Munir í listasal 
Krafturinn Knýr – Munir frá Íþróttasafni Íslands 

Verðlaunabikar - Horn 

Ármann J. Lárusson vann hornið í glímu. Í eigu Breiðabliks. 

 

 

Verðlaunabikar ÍA.  Bikar frá KSÍ í tilefni  

Íslandsmeistaratitils ÍA 2001 í 

knattspyrnu. 

 

Gullpeningur Finnbjörns 

Þorvaldssonar frá 

Norðurlandameistaramótinu 

1949. 

 

 

 

 

 

Tveir verðlaunapeningar og 

skópar frá Hauki og Erni 

Clausen. 
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Silfurverðlaunapeningur Vilhjálms Einarssonar frá OL í Melbourne 1956. 

 

 


