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Heiti verkefnisins
Markmið

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

Framkvæmdaaðili
Samstarfsaðilar

Tengsl við
sóknaráætlun

Tengsl við heimsmarkmið Sameinuðu
þjóðanna

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

Upphaf og lok
verkefnis
Heildarkostnaður

Lilja
Að skapa einlæga stuttmynd sem gerist á Akureyri sem sýnir karlmenn í
öðru ljósi en oft í kvikmyndum. Einnig er er markmiðið að skapa störf
fyrir listamenn á Eyþingssvæðinu í sumar og að taka inn í verkefnið ungt
listafólk sem hefur sýnt hæfileika á sínu sviði.
Lilja er stuttmynd um Leif, ungan mann sem er að kljást við áföll
fortíðarinnar og áhrif þeirra á líf hans í dag. Allir sem koma að verkefninu
eru annað hvort frá Eyþingssvæðinu eða hafa komið að
menningaruppbyggingu á því á síðustu árum. Myndin verður tekin upp á
norðurlandri eystra.
Vala Fannell, Gunnar Örn Arnórsson
Hjalti Rúnar Jónsson, Auður Ösp Guðmundsdóttir, Birna Pétursdóttir,
María Pálsdóttir, Þórhildur Hólmgrímsdóttir, Gunnar Örn Arnórsson,
Sindri Svan Ólafsson, Tjörvi Jónsson.
Verkefnið er frumsköpun í kvikmyndagerð og skapar atvinnu fyrir alls
kyns listamenn á ýmsum aldri sem og toga. Með aukinni atvinnu aukast
lífsgæði listafólks á Eyþingssvæðinu og eykur það þar með líkur á því að
hér sé fólk til að annast þá menntun sem við viljum bjóða uppá á þessu
sviði.
Verkefnið skapar atvinnu fyrir listafólk á Eyþingssvæðinu. Þar sem
myndin sínir aðra hlið karlmanns en oft gengur og gerist stuðlar hún að
jafnrétti sem og mannlegri menntun. Þetta er nýsköpun sem og
uppbygging á kvikmyndagerð á Eyþingssvæðinu sem alla jafna hefur ekki
staðið uppúr á síðustu árum. Kynjahlutverk verða jöfn við gerð
myndarinnar.
Að selja myndina RÚV og koma myndinni inná 5 kvikmyndahátíðir að
lágmarki á borð við RIFF, Nordisk Panorama, Cork Film Festival,
Lokaafurðin er einlæg og falleg stuttmynd sem gerist á Eyþingssvæðinu
um hið mannlega sem minnir fólk á að hugsa áður en það dæmir. Einnig
er ávinningur í því að skapa atvinnu fyrir listafólk á svæðinu og auka þar
lífsgæði þeirra og líkur á áframhaldandi búsetu.
Júní 2020 – Október 2020
5.553.262

(pr. ár á verkefnatíma)

Framlag úr
sóknaráætlun

1.052.065

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

Mótframlag
(ef við á)

Tengsl við aðrar
opinberar áætlanir
(ef við á)
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