Sóknaráætlanir landshluta - áhersluverkefni

ÁHERSLUVERKEFNI SSNE 2020

Heiti verkefnisins
Markmið

Stutt verkefnalýsing
(mikilvægt er að verk- og
kostnaðaráætlanir séu
gerðar fyrir öll verkefni)

Framkvæmdaaðili
Samstarfsaðilar
Tengsl við
sóknaráætlun

Markmiðið er að skrifa barnaleikrit sem sýnt yrði á aðventunni 2020. Í
verkinu verður ?allað um einmanaleika, þolinmæði með þeirri hlýju og
gleði sem oE einkennir jólaverk. Einnig er markmiðið að búa Hl
afþreyingu fyrir börn sem getur þó líka hjálpað Hl við að vinna úr þeim
foræmalausu Lmum sem einkenna þeMa ár. Markmiðið er líka að skapa
störf fyrir listafólk sem búseM er á svæðinu auk þess að ýta undir
atvinnumenningarstarfsemi á landsbyggðinni.
Sýningin fjallar um litla einmana stúlku sem lendir óvænt inni í óþekktri
ísveröld þegar hún er að sækja jóladót í skúrinn til að skreyta stofuna. Í
ísheiminum kynnist hún einmana ísstrák. Saman töfra þau fram jólin,
bæði með töfrum ísstráksins, og hennar mannlegu töfrum - dansi og
söng. Eftir mikið ævintýri í ísheiminum, heimsókn frá ísþursum,
eyðileggingu á jóladóti, viðgerð og ﬂeira kemst hún að lokum aftur heim
til foreldra sinna og heldur jólin með þeim.
Nú þegar hefur grindin að verkinu verið gerð og því er höfundur tilbúinn
til að taka næstu skref.
4. Maí - Grindin skoðuð og persónusköpun út frá henni fer fram.
18. maí - Grindin og persónur fullmótuð. Hugmyndir að samtölum,
atburðum, þróun persónanna, þróun sögunnar prufaðar og að lokum
settar niður.
1. júní - Fyrsta uppkast skrifað.
12. Júní - Fyrsta uppkast sent í yﬁrlestur.
18. Júní - Handrit endurskrifað eftir ábendingum og aðﬁnnslum frá
yﬁrlesurum. Annað uppkast klárað.
3. Júlí - Annað uppkast sent í yﬁrlestur.
9. Júlí - Handrit endurskrifað eftir ábendingum og aðﬁnnslum frá
yﬁrlesurum. Þriðja uppkast klárað.
23. Júlí - Þriðja uppkast sent í yﬁrlestur.
28. Júlí - Lokahönd sett á handrit út frá ábendingum og aðﬁnnslum frá
yﬁrlesurum.
31. Júlí - Lokaútgáfa handrits tilbúið.
Jenný Lára Arnórsdó‘r
Enginn.
Verkið er miðað að börnum og eykur framboð á menningarviðburðum
fyrir þann hóp. Ákveðið hefur verið að sækja um styrk til
uppsetningarinnar í átaksverkefni fyrir menningu og listir á vegum
stjórnvalda og því skapar þetta ekki einungis starf í listum fyrir
höfundinn, heldur einnig fyrir annað listafólk á svæðinu s.s. leikara,
leikstjóra, búningahönnuði, leikmyndahönnuði, ljósahönnuði, tónskálda,
tónlistarmanna, hljóðhönnuði auk þess sem önnur störf tengd listum
munu einnig skapast. Þá hefur verið ákveðið að ferðast með sýninguna í
byggðir á Eyþing svæðinu fyrir jólin

Sóknaráætlanir landshluta - áhersluverkefni
Tengsl við heimsmarkmið Sameinuðu
þjóðanna

Árangursmælikvarðar
Lokafurð
(hver verður lokaafurð
verkefnisins, hver verður
ávinningur samfélagsins?)

Upphaf og lok
verkefnis
Heildarkostnaður

Jafnrétti - í verkinu er ein kvk persóna og ein kk persóna.
Menntun - Með verkinu er verið að hvetja til víðsýni og að vinna úr
erﬁðum aðsætðum.
Góð atvinna og hagvöxtur - Verkið mun auka störf í listum á svæðinu.
Nýsköpun og uppbygging - Verkið er frumsamið.
Aukinn jöfnuður - Sýningar munu ekki einskorðast við Akureyri, heldur
fara út í allar byggðir á svæði SSNE.
Miðasala, atvinnusköpun, aukið aðgengi að listviðburðum fyrir börn á
svæði SSNE
Lokaafurð verkefnis verður fullbúið handrit að jólaleikriti fyrir börn sem
hægt verður þá að byrja að æfa. Ávinningur samfélagsins er að þá
skapast störf fyrir leikara, hönnuði, leikstjóra, framleiðendur og ﬂeiri á
svæðinu.
Upphaf er 1. maí og áætluð verklok eru 31. júlí.
3.532.345 kr.

(pr. ár á verkefnatíma)

Framlag úr
sóknaráætlun

1.000.000 kr.

(árið 2020 og á hverju ári
eftir það, ef við á)

Mótframlag
(ef við á)

Tengsl við aðrar
opinberar áætlanir
(ef við á)

Sótt verður um styrk til uppsetningar á verkinu til átaksverkefnis ríkisins í
menningu og listum.

