Sóknaráætlanir landshluta - áhersluverkefni

ÁHERSLUVERKEFNI SSNE 2020

Heiti verkefnisins
Markmið

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

Starfsemi Þjóðlagaseturs sr. Bjarna Þorsteinssonar á Siglufirði árið 2020
og sumartónleikar í Þjóðlagasetrinu
Markmið verkefnisins er að styrkja Þjóðlagasetur sr. Bjarna
Þorsteinssonar á Siglufirði sem helsta vígi íslenska þjóðlagsins á Íslandi,
að treysta stöðu Siglufjarðar sem heimabæjar íslenska þjóðlagsins þar
sem Bjarni Þorsteinsson bjó og gaf út bók sína Íslensk þjóðlög árið 1906,
efla ferðaþjónustu á Siglufirði á tímum kórónóveirufaraldursins.
Til þess að ná ofangreindum markmiðum beinist verkefnið að því:
1. Að ráða starfsmann til að taka á móti gestum í setrinu frá 1.6 til 31.8.
frá 12.00 til 18.00 daglega. Einnig tekur starfsmaður á móti gestum á
öðrum tímum ef þess er óskað.
2. Að tryggja rekstur setursins allt árið svo það geti utan hefðbundins
sumaropnunartíma tekið á móti skólahópum, hópum eldri borgara,
hópum brottfluttra Siglfirðinga og Ólafsfirðinga sem hittast á
árgangsmótum, erlendum tónvísindamönnum og öðrum þeim sem
fræðast vilja um íslensk þjóðlög.
3. Að halda röð sumartónleika þar sem íslenska þjóðlagið er í öndvegi og
hvetja þannig ferðamenn til þess að koma til Siglufjarðar. Þjóðlagahátíðin
fellur niður árið 2020 vegna kórónaveirufaraldursins og koma
sumartónleikarnir að nokkru leyti í staðinn fyrir hana.
Sjá nánar verkáætlun.

Framkvæmdaaðili
Samstarfsaðilar
Tengsl við
sóknaráætlun

Félag um Þjóðlagasetur sr. Bjarna Þorsteinssonar
Síldarminjasafn Íslands
Tengsl við sóknaráætlun Eyþings 2020-2024.
•
•
•
•
•
•

Tengsl við heimsmarkmið Sameinuðu
þjóðanna
Árangursmælikvarðar

Verkefnið tengir menningarstarf við atvinnunýsköpun.
Verkefnið tengir menningu og ferðaþjónustu.
Verkefnið er menningarviðburður og menningarstarfsemi sem
ekki er í boði annars staðar.
Verkefnið stuðlar að samvinnu seturs og safns.
Verkefnið eflir menningarframboð í jaðarbyggð.
Verkefnið kynnir og miðlar menningararfleið svæðisins.

Stuðlar að sjálfbærri ferðaþjónustu sem skapar störf og leggur
áherslu á staðbundna menningu og framleiðsluvörur.
Verndar og tryggir menningararfleifð heimsins.
1. Aðsókn að Þjóðlagasetrinu árið 2020.
2. Aðsókn á ferna sumartónleika Þjóðlagaseturs sumarið 2020
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3. Viðhorfskönnun meðal gesta Þjóðlagaseturs varðandi íslenskan
þjóðlagaarf og hvort heimsóknin í setrinu hafi haft áhrif á hugmyndir
þeirra um íslensk þjóðlög.
Lokaafurð
(hver verður lokaafurð
verkefnisins, hver verður
ávinningur samfélagsins?)

Upphaf og lok
verkefnis
Heildarkostnaður

Elsta hús Siglufjarðar (Maðdömuhúsið) fyllist af lífi og dregur til sín gesti.
Sýning á íslenskum þjóðlagaarfi í Þjóðlagasetri opnar heim þjóðlagsins
fyrir almenningi.
Eitt stöðugildi umsjónarmanns í þrjá mánuði og hlutastarf
afleysingamanns í jafn langan tíma.
Fernir sumartónleikar á Siglufirði sumarið 2020 sem glæða bæjarlífið og
draga að ferðamenn til Siglufjarðar.
Blómlegur rekstur Þjóðlagasetursins árið 2020.
Nafni Bjarna Þorsteinssonar þjóðlagasafnara og tónskálds haldið á lofti
1.6.2020-31.12.2020
4.000.000

(pr. ár á verkefnatíma)

Framlag úr
sóknaráætlun

2.000.000

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

Mótframlag
(ef við á)

Tengsl við aðrar
opinberar áætlanir
(ef við á)

2.000.000

