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Fjárhagsyfirlit 
 

TEKJUR: 2016 

Aðalkostunaraðilar:   

 
Menningar- og ferðamálasvið 7.000.000  

 
Rauði Krossinn í Reykjavík  200.000  

 
UNICEF 200.000  

 
Bókmenntaborg UNESCO 150.000  

 
Skóla- og frístundasvið v. aksturs og dreifingar 600.000  

 
112 – Neyðarlínan 1.000.000  

Tekjur samtals 9.150.000 

GJÖLD:   
Kynningarmál:   

 
Hönnun á kynningarefni 400.000 

 
Bæklingur 701.545 

 
Plaköt í Borgarstanda, prentun 60.000 

 
Útvarpsauglýsingar 261.820 

 
Facebook 15.000 

 
Dreifing bæklinga í skóla 150.000 

 
Prófarkalestur 50.000 

  Samtals 1.638.365 

Dagskrárlaun:   

 
Styrkir til verkefna 4.320.000 

 
Ævintýrahöll 0 

 
Ráðhús kostnaður 287.420 

 
Opnunarhátíð 930.000 

 
Lokahátíð 0 

  Samtals 5.537.420 

Dagskrárkostnaður - annar:   

 
Harpa. Leiga og tækni.  1.290.000 

 
Sendibílar / leigubílar 10.000 

 
Strætó/rútur 450.000 

 
Talstöðvar 38.192 

  Samtals 1.788.192 

Stjórnunarkostnaður:   

 
Fundakostnaður  95.814 

  Samtals 95.814 

Annað:   

 
Blaðamenn Barnamenningarh. 25.000 

 
Ófyrirséð 100.000 

  Samtals 125.000 

  Gjöld samtals 9.149.791 

 

Fjármál hátíðarinnar stóðust áætlun. Auk framlags Menningar- og ferðamálasviðs lagði Skóla- og 

frístundasvið borgarinnar hátíðinni til 750.000 kr. sem fór í dreifingu dagskrárbæklings og leigu á 

rútum til að ferja nemendur aðra leið að Hörpu á opnunarviðburði hátíðarinnar. Vegna 

opnunarviðburðar Barnamenningarhátíðar lögðu Reykjavík Bókmenntaborg UNESCO fram 150.000 

kr.,  Rauði krossinn 200.000 kr. og UNICEF 200.000 kr. Framlag Neyðarlínunnar sem nam 1 m.kr. var 

m.a. til verkefna sem tengdust hjálpsemi, s.s. ljósmyndasamkeppni ungmenna, viðburða í Ráðhúsinu 
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og kynningar á neyðarnúmerinu 112.  Menningar- og menntamálaráðuneytið veitti hátíðinni ekki 

fjárhagslegan stuðning frekar en árið áður.  Frítt var á alla viðburði hátíðarinnar þá sex daga sem hún 

stóð. 

Stjórn hátíðarinnar skipuðu Signý Pálsdóttir formaður, skrifstofustjóri menningarmála, Atli Steinn 

Árnason frá SFS (skóla og frístundasviði), Sigfríður Björnsdóttir SFS, Áshildur Bragadóttir 

Höfuðborgarstofa, Kristín Hildur Ólafsdóttir SFS, Heiðar Kári Rannversson frá Listasafni Reykjavíkur og 

Eyja Camille Bonthonneau sem var fulltrúi Reykjavíkurráðs ungmenna. 

 

Verkefnastjórar hátíðarinnar voru Guðmundur Birgir Halldórsson og Harpa Rut Hilmarsdóttir, 

verkefnastjóri barnamenningar SFS og MOF. Kynningarstjóri var Berghildur Erla Bernharðsdóttir.  

Vefstjóri var Sandra Sv. Nielsen.  Alda Jónsdóttir, Ása Fanney Gestdóttir og Magnea Kristín 

Snorradóttir starfsnemar tóku virkan þátt í undirbúningi og framkvæmd hátíðarinnar. 

 

Aðsókn á hátíðina var mjög góð, en gestir og þátttakendur voru taldir rúmlega 40 þúsund og börn 

sem voru virkir þátttakendur 5656  (hafa ber í huga að ekki höfðu allir staðir sent inn sínar fjöldatölur 

þegar að þetta er ritað).  Fjöldi barna á aldrinum 0-16 ára komu fram á hátíðinni fyrir hönd skóla 

sinna, frístundamiðstöðva eða listaskóla, tóku þátt í skólasmiðjum eða voru áhorfendur á 

skólasýningum. Fjölmörg börn í fylgd með fullorðnum sóttu þá viðburði hátíðarinnar sem ekki voru 

skólamiðaðir. 

Áherslur barnamenningarhátíðar 2016 

Á Barnamenningarhátíð er lögð áhersla á þátttöku barna, ungmenna og fjölskylda í menningarlífinu. 

Framlag barna og ungmenna til menningar er metið að verðleikum og litið á list þeirra sem jafn 

mikilvæga og list þeirra sem eldri eru. Að þessu sinni voru viðburðarhaldarar hvattir til að tengja 

viðburði sína við margbreytileikann í íslensku samfélagi. Var tillit tekið til þeirrar áherslu í úthlutun 

styrkja og viðburðum sem skipulagðir voru af verkefnastjórum hátíðarinnar.  

 

Viðburðalandslag hátíðarinnar mótast af þátttakendum hennar sem eru leik- og grunnskólar, 

frístundamiðstöðvar, dans-, myndlista- og tónlistarskólar, háskólar, menningar- og listastofnanir, 

lista- og minjasöfn, sjálfstætt starfandi listhópar og listamenn, félagasamtök ýmiskonar sem og 

fjölmargir aðrir. Með því að skoða dagskrá hátíðarinnar má sjá að barnamenningu er ekkert 

óviðkomandi. Hún flettast inn í öll svið samfélagsins allt frá listum til skipulags, frá gagnrýnni hugsun 

til leikja og láta.  

 

Barnamenningarhátíð í Reykjavík var haldin í sjötta sinn dagana 19. apríl – 24. apríl 2016. 

Barnamenningarhátíð er þátttökuhátíð líkt og Menningarnótt og Vetrarhátíð þar sem stofnanir og 

einstaklingar, sem tengjast eða hafa áhuga á barnamenningu, eru hvattir til þátttöku. Hátíðarsvæði 

Barnamenningarhátíðar er borgin öll, jafnt innandyra sem utan. Verður ekki annað séð en að 

Barnamenningarhátíð 2016 hafi heppnast vel og að almenn ánægja ríki meðal þátttakenda 

hátíðarinnar um fyrirkomulag hennar og skipulag. Veður var gott á meðan á hátíðinni stóð.  

Undirbúningur fyrir hátíðina hófst 4. nóvember 2015 með fyrsta fundi stjórnar. Stjórnin fundaði 

alls níu sinnum fram að hátíð. 
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Hugmynda- og kynningarfundur um hátíðina og fyrirkomulag hennar var haldinn í 

Laugalækjarskóla þann  26. nóvember 2015 en þar var leikskólum, grunnskólum, 

frístundamiðstöðvum, myndlista-, dans- og tónlistarskólum, sjálfstætt starfandi listamönnum, lista- 

og menningarstofnunum, íþróttafélögum, félagasamtökum og fjölmörgum öðrum aðilum boðið. 

Rúmlega 100 manns sóttu fundinn og komu margar góðar hugmyndir og ábendingar frá 

fundargestum sem svo urðu að verkefnum á hátíðinni. Sambærilegur fundur var haldinn 7. janúar í 

Hlöðunni í Gufunesbæ. Sá fundur var öllum opinn og þangað mættu um 50 manns. Voru þar aðilar 

sem ekki höfðu komist á fyrri fundinn en þó aðallega fólk úr Grafarvogi og hverfunum í austasta hluta 

borgarinnar. Þessir fundir leggja mikilvægan grunn að hátíðinni á ári hverju.  

Umsóknartími vegna fjárframlaga til viðburða var frá 11. janúar til 8. febrúar. Var sá frestur 

auglýstur á Fésbókarsíðu hátíðarinnar og með vefpósti sem sendur var á leikskóla, grunnskóla, 

frístundamiðstöðvar, dans- myndlista- og tónlistarskóla, íþróttafélög, menningar- og listastofnanir, 

áhugamannasamtök, fagfélög listamanna og fjölmarga aðra aðila.  Þátttökuauglýsing var send út til 

áminningar fyrstu vikuna í febrúar.  Frestur til að skrá viðburði án þess að sækja um styrk var til 17. 

mars.   

Dagskrá var fjölbreytt að vanda. Fjöldi viðburða um 160 , margir hverjir endurteknir oftar en einu 

sinni og dreifðust þeir yfir öll hverfi borgarinnar, sérstaklega kom sumardagurinn fyrsti sterkur inn í 

hverfunum. Flesta viðburði var að finna í 101 Reykjavík þar sem flestar lista- og menningarstofnanir 

borgarinnar eru staðsettar. Dagskráin endurspeglaði jafnræði milli list- og verkgreina auk þess sem 

hópur framkvæmdaraðila var fjölbreyttur. Áhugavert var að sjá hversu margir innan leikskóla, 

grunnskóla og frístundasamfélagsins unnu verkefni fyrir Barnamenningarhátíð yfir lengri tíma. 

Í ár var unnið í því að hvetja til viðburða fjær miðborginni með því að veita styrki í verkefni þar og 

halda sérstakan undirbúningsfund í Grafarvogi.  

 

Setningardagur Barnamenningarhátíðar 

Setning fór fram í Eldborgarsal Hörpu þar sem öllum fjórðu bekkingum í Reykjavík var boðin þátttaka.  

Þátttakendur voru 1413 börn og 137 kennarar og skólastjórar úr 40 grunnskólum.  

Viðfangsefni opnunarhátíðarinnar var að þessu sinni fjölmenning, margbreytileiki menningar  og 

tungumála og var dagskráin sett saman með tilliti til þess.  Grunnskólum í Reykjavík var sent verkefni 
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sem fjallaði um að hver og einn einstaklingur skoðaði tungumál sín. Á hátíðinni var flutt frumsamið 

lag sem samið var fyrir opnunarviðburðinn.  Lagið hlaut nafnið „Litríkir sokkar og vettlingar“ og vísar 

til þess er að með aukinni fjölbreytni verður samfélagið litríkara og skemmtilegra. Reykjavík 

Bókmenntaborg UNESCO, UNICEF OG Rauði Krossinn í Reykjavík styrktu gerð lagsins.  

Dagskrá opnunarviðburðarins hófst á því að hljóðfæraleikarar Sinfóníuhljómsveitar Íslands blésu 

og slógu til leiks með verkinu Hátíðargjall fyrir hinn almenna borgara eftir Aaron Copland. Borgarstjóri 

setti hátíðina og fékk börnin í salnum til liðs við sig. Setning borgarstjóra var í samstarfi börn úr 

leikritinu Made in Children í Borgarleikhúsinu sem „brutust inn í“ ræðu hans til að flytja hugvekju sem 

salurinn endurtók, syngja lag og dansa hressilega. Dansarar frá Dansi Brynju Péturs fluttu street dans 

sem fjallaði um hvernig dansinn getur leyst deilumál í stað stríðs og listamenn úr Þjóðleikhúsinu fluttu 

atriði úr leikritinu Umhverfis jörðina á 80 dögum.  

Í lokin flutti hljómsveitin Pollapönk fjögur lög og þar á meðal lagið „Litríkir sokkar og vettlingar“ við 

sterkar undirtektir barnanna í salnum. Dansararnir frá Dansi Brynju Pétursdóttur dönsuðu með 

lokalaginu og lyftu enn frekar stemningunni í salnum.  

Rútufyrirtækið Trex sá um að flytja börnin frá skólunum í og úr Hörpu. Um stýringu á aðkomu og 

brottför bílana sá Héðinn Sveinbjörnsson, rekstrarstjóri frístundamiðstöðvarinnar Frostaskjóls. 

Ítarlegt skipulagsplan var sent á hvern skóla með upplýsingum um sætaskipulag í Eldborg og ýmsum 

öðrum leiðbeiningum um hvernig ætti að bera sig að þegar í Hörpu væri komið.  

Í kjölfar formlegrar setningarhátíðar var boðið upp á spennandi viðburði það sem eftir lifði dags 

í Hörpu. Í Eldborg fór fram söngdagskráin „Hú hæ vindur þýtur, - lögin hennar Hildigunnar“. Þar fluttu 

leikskólabörn ný og gömul lög eftir Hildigunni Rúnarsdóttur ásamt nemendum úr Tónskóla 

Sigursveins og dönsurum frá Listdansskóla Íslands.  Að þessu sinni voru haldnir tvennir tónleikar með 

sömu dagskrá en börnum úr mismunandi leikskólum. Samtals komu fram 720 leikskólabörn á þessum 

viðburðum. 

Upptakturinn - tónsköpunarverðlaun barna var haldinn í Kaldalóni en þar mátti hlýða á glæný 

íslensk tónverk eftir börn og unglinga flutt af fagfólki í tónlist. Verk barnanna voru útsett til flutnings 

undir handleiðslu fagmenntaðra tónskálda. Krakkar sendu inn lög í keppnina og 13 þeirra hlutu 

tónsköpunarverðlaunin.  Upptakturinn var haldinn í þriðja skipti en hann  er samstarfsverkefni 

Barnamenningarhátíðar og Hörpu með stuðningi fagfélaga í tónlist þar sem börn og ungmenni eru 

hvött til tónsköpunar. Verkefnið þótti takast afar vel og var það tekið upp fyrir útvarp og sjónvarp. 

Sérstakur verkefnastjóri var ráðinn til þess að halda utan um verkefnið.   

Listdansskólar tóku yfir Eldborg um kvöldið þar sem fór fram sameiginleg danssýning fimm 

listdansskóla höfuðborgarsvæðisins undir heitinu Hvað er betra en að dansa? Fjöldi barna á öllum 

aldri steig á stokk og sýndi hæfileika sína fyrir fullum Eldborgarsal.  

Á samningafundi tveggja fulltrúa Barnamenningarhátíðar með forstjóra og framkvæmdastjóra 

tónlistar- og ráðstefnusviðs Hörpu var rætt um að Harpa væri samstarfsaðili í Barnamenningarhátíð. Í 

því felst að hátíðin fær húsaleigu á góðu verði og er húsið þar með þátttakandi í hátíðinni. Samstarfið 

gekk einstaklega vel að þessu sinni, tæknimenn komu inn í ferlið snemma á undirbúningstímanum og 

reynsla síðustu ára skilaði sér í vel heppnaðri framkvæmd.  
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Af hlaðborði Barnamenningarhátíðar 

Menning fyrir börn er ein þriggja stoða hátíðarinnar en þar fór fagfólk í listum fyrir ýmis konar 

sýningum fyrir börn og unglinga.  Fjölmargar leiksýningar og tónleikar voru fyrir börnin m.a. í 

samstarfi við Assitej sviðslistahátíð fyrir unga áhorfendur og einnig á vegum fjölmargra þátttakenda.  

Menning með börnum er önnur meginstoð hátíðarinnar en margir tugir listsmiðja og 

þátttökunámskeiða voru í boði sem annars vegar skiptust í smiðjur í boði fyrir leikskóla, grunnskóla 

og frístundaheimili og hins vegar fjölskyldur.  

Menning barna er þriðja stoð hátíðarinnar en verkefni barna og unglinga af ýmsum gerðum voru 

sýnd og framkvæmd á hátíðinni og áttu þau viðamestu og fjölmennustu sér stað í Hörpu á 

opnunardaginn. 

UNGI Sviðslistahátíð fyrir unga áhorfendur var haldin í þriðja sinn í samstarfi við ASSITEJ – alþjóðleg 

samtök um barnaleikhús. Boðið var upp á úrval leik- og danssýninga sem og vinnusmiðjur fyrir allra 

aldurshópa í Þjóðleikhúskjallara, Ráðhúsi og Tjarnarbíó. Þetta var í boði jafnt fyrir fjölskyldur og skóla. 

Ævintýrahöllin – Barnamenningarhús. Vegna niðurskurðar á fjármagni til hátíðarinnar var ákveðið að 

vera ekki með Ævintýrahöllina í Iðnó fjóra daga hátíðarinnar eins og síðastliðin þrjú ár. Þess í stað var 

sú ákvörðun tekin að nýta Ráðhúsið sem viðburðar og sýningarstað betur en áður hefur verið gert. 

Ráðhúsið varð samstarfsaðili í hátíðinni og viðburðarstjórn hússins sá að hluta um tengsl við 

viðburðarhaldara sem voru með viðburði og sýningar þar. Í húsinu voru standandi sýningar yfir alla 

hátíðina en fimmtudagur og laugardagur voru vel nýttir fyrir smiðjur og sýningar á sviði. Allt samstarf 

við starfsfólk Ráðhússins var til fyrirmyndar. Hugmyndir eru uppi um frekara samstarf við Ráðhúsið á 

næsta ári og mætti þá mögulega kalla Ráðhúsið Ævintýrahöll meðan á hátíðinni stendur.  

 

Kynningarmál 
Hönnun og merki Barnamenningarhátíðar var breytt í ár. Að baki þeirri breytingu var sú staðreynd að 
útlit á eldra kynningarefni hátíðarinnar höfðaði illa til eldri barna og ungmenna. Fulltrúi 
Reykjavíkurráðs ungmenna í stjórn Barnamenningarhátíðar lagði talsvert til þessarar vinnu m.a. með 
því að fá sjónarmið ungmenna á hönnun hátíðarinnar. Var niðurstaðan litríkir origami fuglar sem 
hefja sig til flugs í menningarborginni Reykjavík. Þeir eru margbreytilegir í litum og lögun og 
endurspegla fjölbreytt listform og fjölbreytilegan bakgrunn og tungumál barnanna í borginni. 
Hönnuður hátíðarinnar er Bjarney Hinriksdóttir. 
 
Barnamenningarhátíð 2016 var kynnt gegnum heimasíðu, bækling, samfélagsmiðla, 
útvarpsauglýsingar á Rás 1 og Rás 2, plaköt í borgarstöndum, í fréttum, á KrakkaRÚV og umfjöllunum 
í fjölmiðlum.  
 
Bæklingur með dagskrá hátíðarinnar og umfjöllun um viðburði var sendur heim með öllum leikskóla- 
og grunnskólabörnum í Reykjavík. Auk þess var honum dreift í opinberar stofnanir í borginni og á 
kaffihús í miðbænum. Póstur var sendur á alla foreldra leikskóla- og grunnskólabarna daginn fyrir 
opnunardag hátíðarinnar í gegnum mentoraðgang Ráðhússins.  
 
Ákveðið var að byrja á fjölmiðlakynningu rúmlega viku fyrir hátíð og var haft samband við forsvarsfólk 

Kastljóss og þeim boðið að frumflytja lag Barnamenningarhátíðar. Fór sú umfjöllun í loftið þann 11. 

apríl. Þá voru sendar út fjórar fréttatilkynningar um hátíðina og fór sú fyrsta út  fjórum dögum fyrir 

opnunarathöfnina í Hörpu. Leikur sem stjórn Barnamenningarhátíðar setti af stað skömmu fyrir 
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hátíðina vakti mikla athygli og tóku þúsundir þátt í honum en þar var fólk var beðið um að skipta út 

einkennismynd á Facebook og setja í staðinn inn barnamynd. Fylgjendum á Facebooksíðu 

Barnamenningarhátíðar fjölgaði um 532 frá 11. apríl til 27. apríl frá 3413 í að vera 3945. 

 

Samkvæmt samantekt fjölmiðlavaktarinnar var  alls  fjallað 67 sinnum um Barnamenningarhátíð í 

fjölmiðlum á tímabilinu 11.-27. apríl þegar bæði samantekt Fjölmiðlavaktar og önnur umfjöllun í 

fjölmiðlum eru teknar saman. Samantekt Fjölmiðlavaktarinnar sýnir að fjallað var um 

Barnamenningarhátíð 61 sinnum á vef- og prentmiðlum og í fréttum í ljósvakamiðlum á tímabilinu frá 

11. apríl til 27. apríl. Fjölmiðlavaktin greinir hins vegar ekki alla umfjöllun í fjölmiðlum og þar vantar 

ofangreint Kastljósinnslag, viðtal um hátíðina í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni, viðtal um í þætti Ásgeirs 

Páls á Bylgjunni, viðtal í Síðdegisútvarpinu á Rás 2 og viðtal og umfjöllun í tveimur þáttum á Rás 1, 

Víðsjá og Mannlega þættinum og alla umfjöllun ungra fréttamanna  á KrakkaRÚV. 

 
Í greiningu Fjölmiðlavaktarinnar kemur fram að langstærstur hluti umfjöllunar var í blöðum eða 

57%. Rúm 21% umfjöllunar var í netmiðlum, 10% í ljósvakamiðlum og alls 11% á sérvefum eða 

bloggum. Sjá mynd: 

 

Í mars  var í samstarfi við KrakkaRÚV auglýst 

eftir ungu fólki sem vildi verða fréttamenn á 

hátíðinni. Auglýsingin birtist á vefsíðunum 

www.ruv.is, www.krakkaruv.is og var einnig send 

á frístundamiðstöðvar og í grunnskóla borgarinnar 

og birt Facebooksíðum og vefsíðum sem tengjast 

vettvangi ungmenna.  Ungu fréttamennirnir fengu 

námskeið um hátíðina hjá verkefnastjóra 

barnamenningar og í fréttamennsku hjá helstu 

sérfræðingum Ríkisútvarpsins.  Ungir fréttamenn 

hátíðarinnar voru tíu unglingar, 6 stúlkur og 4 

drengir á aldrinum 12 – 15 ára. Fréttamennirnir 

ferðuðust vítt og breitt um borgina yfir hátíðardagana, fóru á margbreytilega viðburði og settu saman 

mínútufréttir sem var miðlað inn á vef KrakkaRÚV, í Krakkafréttir á RÚV og á Facebooksíðu RÚV og 

KrakkaRÚV.  

Vefsíða Barnamenningarhátíðar 2016. Tekin var ákvörðun um að vefsíðan yrði endurhönnuð frá 

grunni með nýju útliti. Hið nýja útlit samsvarar nú öðrum hátíðarvefum Höfuðborgarstofu, þ.e. 

Vetrarhátíð og Menningarnótt. Allar upplýsingar aðgengilegar á íslensku og ensku. 

Í dagskrá var leitarvélin einfölduð en á sama tíma gerð skýrari, einnig var sér flipi fyrir Assiteij, (UNGI 

Sviðslistahátíð) og hægt að skoða þá dagskrá sér. „Mín dagskrá“ var auðkennanleg með innskráningu 

á Facebook og hægt að nálgast hana bæði í tölvu til útprentunar og í snjallsímum. Einnig var hægt að 

nálgast dagskrár bæklinginn á PDF formati á  síðunni. 

Forsíðan var uppfærð reglulega yfir hátíðina og forsíðuhlekkjum/kössum skipt út fyrir liðna viðburði 

og nýir settir í staðinn. 

Neðst á síðunni var efni streymt frá Facebook síðu hátíðarinnar og einnig öllum færslum á Twitter og 

Instagram með kassamerkinu #barnamenning. 
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Reykjavík, 6. maí 2016 

 

Virðingarfyllst,  

 

Guðmundur Birgir Halldórsson og Harpa Rut Hilmarsdóttir verkefnastjórar 
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