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Grunngildi og markmið  

 
Hreiður  
Við erum griðastaður fyrir hæfileika og forvitni sem að stuðlar að uppbyggingu, miðlar 
þekkingu, nærir listamanninn og félagsandann.  
 
Brú  
Við tengjum einstaklinga og hópa við samfélagið og heiminn. Brúin á milli míkró og 
makró.  
 
Rödd  
Með rödd okkar höfum við áhrif, miðlum þekkingu og sköpum samtal.  
 
Hringiða  
Við erum rými fyrir kreatíft kaós.  
 
 
Markmið Samtaka um Danshús er að koma á laggirnar fullbúnu danshúsi í Reykjavík, sem 
yrði öruggt heimili danslistarinnar á Íslandi. Dansverkstæðið er fyrsti áfangi í átt að því 
markmiði og ómetanlegur hlekkur í að þróa hugmyndafræði og byggja upp innviði þeirrar 
starfsemi sem fara mun fram í Danshúsi framtíðinnar. 
 

 
Stjórn Samtaka um Danshús  
Frá aðalfundi í apríl 2017 var stjórn svo skipuð:  
Steinunn Ketilsdóttir, formaður  
Ásgerður G. Gunnarsdóttir, gjaldkeri  
Saga Sigurðardóttir, ritari 
Sveinbjörg Þórhallsdóttir, meðstjórnandi  
Hrafnhildur Einarsdóttir, meðstjórnandi 
Varamenn: Ásgeir Helgi Magnússon, Snædís Lilja Ingadóttir og Valgerður Rúnarsdóttir. 
 
Engar breytingar urðu á stjórn á árinu 2018. 
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Nýtt húsnæði 
22. desember 2017 var skrifað undir samning Reykjavíkurborgar við Samtök um Danshús, þar 
sem Dansverkstæðinu var tryggt húsnæði á Hjarðarhaga 47 til 15 ára. Jafnframt var gerður 
samningur um stóraukið rekstrarframlag borgarinnar til samtakanna til að mæta rekstrarkostnaði í 
nýjum húsakynnum. Reykjavíkurborg tók einnig að sér að annast endurinnréttingar húsnæðis svo 
það hentaði þörfum Dansverkstæðisins. Dansverkstæðið endurgreiðir þann kostnað með jöfnum 
greiðslum yfir 15 ára leigutímabil. Arkitektarnir Kristján Garðarsson og Haraldur Örn Jónsson hjá 
arkitektastofunni Andrúm hönnuðu breytingarnar á húsnæðinu. Í hönnunarferlinu var haldinn 
opinn samráðsfundur með danssamfélaginu þar sem margar góðar hugmyndir komu fram. Einnig 
hitti stjórnin arkitektana reglulega á hugmynda- og kynningarfundum. Ólöf Ingólfsdóttir var 
tengiliður Dansverkstæðisins við arkitekta, verkfræðinga og starfsmenn borgarinnar sem að 
verkinu komu. Yfirsmiður á Hjarðarhaga var Sigurður Jörgensson. 
 
Heilmiklar breytingar þurfti að gera á húsnæðinu á Hjarðarhaga. Efri hæðin hafði verið stúkuð 
mikið niður í skrifstofur og viðtalsherbergi þegar húsið gegndi hlutverki þjónustumiðstöðvar 
Vesturbæjar. Þar voru allir veggir teknir niður, að frátöldum tveimur baðherbergjum. Einnig var 
kerfisloft fjarlægt til að auka lofthæð. Á efri hæðinni voru gerðir þrír æfingasalir, 145 fm, 100 fm og 
26 fm að stærð. Þar er einnig búningsherbergi með fjórum sturtum og vistlegt hol með vaski. 
Neðri hæðinni var skipt með glerveggjum í tvær skrifstofur, fundarherbergi og félagsrými með 
eldhúsaðstöðu. Glerveggirnir hleypa birtu inn í rýmin lengst frá götunni, en einu gluggarnir á neðri 
hæðinni snúa að götunni. Með hönnuninni hefur tekist að skapa fallegan ramma utan um störf 
sviðslistafólks sem þjónar þörfum þeirra vel.  
 
Tinna og Ólöf fóru í nokkrar innkaupaferðir til að koma upp vinnuaðstöðu á skrifstofunum. Tveir 
sófar og 100 garðstólar fengust gefins í Borgarleikhúsinu og 60 stólar rötuðu á Dansverkstæðið 
þegar verið var að gera upp Kassann hjá Þjóðleikhúsinu. Önnur húsgögn voru þó af skornum 
skammti og í desember voru Sigríður Guðjónsdóttir og Þórunn E. Sveinsdóttir fengnar til að kaupa 
húsgögn og smáhluti og gera Dansverkstæðið vistlegt áður en ICE HOT danstvíæringurinn skylli 
á þann 12. desember.  
 
Þegar þessi skýrsla er rituð, í apríl 2019, er framkvæmdum enn ekki að fullu lokið. Það á eftir að 
setja innanhússglugga á æfingasalina nálægt hurðunum, mála lokaumferð og ganga frá loftinu á 
ganginum á efri hæð. Einnig á eftir að setja loftræstikerfi. Við bíðum enn eftir lokaúttekt svo hægt 
sé að sækja um starfsleyfi og ekki verður farið í þá verkþætti sem eftir eru fyrr en að lokinni 
úttekt, þar sem búast má við einhverjum athugasemdum sem þá þarf að bregðast við.  
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Starfsemi 
Að mati danssamfélagsins tóku framkvæmdirnar óratíma og þegar leið fram á vorið var farið að 
gæta nokkurrar óþreyju hjá dönsurum. Þá hafði Dansverkstæðið verið húsnæðislaust í heilan 
vetur og fólk var farið að sakna samfélagsins sem myndaðist í kringum þann samastað sem 
Dansverkstæðið hefur alltaf verið. Um tíma var stefnt á opnun á menningarnótt 18. ágúst 2018, en 
þrátt fyrir að iðnaðarmenn kepptust við að gera það mögulegt tókst ekki að ná þessu markmiði. 
Starfsemi Dansverkstæðisins byrjaði þó að fikra sig yfir þröskuldinn á Hjarðarhaga í ágúst. Tinna 
setti upp skrifborð í sal 3 og fljótlega var Ólöf líka komin með borð. Reykjavík Dance Festival var 
fyrsti leigutaki Dansverkstæðisins á Hjarðarhaganum, en í lok ágúst skipulagði hátíðin vinnustofur 
á Dansverkstæðinu, þar sem Gígja Jónsdóttir og Ingri Fiksdal unnu með hópi ungmenna frá Ítalíu 
og Íslandi. Aðstæður voru nokkuð frumstæðar. Í æfingasali voru komin dansgólf, en ekki var 
kominn gólfdúkur á önnur rými og mikið ryk alls staðar. Einnig vantaði hurðir á æfingasalina og 
munaði minnstu að smiðurinn fengi hjartaáfall þegar pönkhljómsveit Gígju hóf æfingar með 
tilheyrandi hávaða. Plié listdansskóli tók til starfa í sal 2 í september og í lok september hóf 
leikhópurinn Lakehouse æfingar á verkinu Rejúníon. 
 
Dansverkstæðið hýsti námskeið meistaranáms í sviðslistum í september/október. Nemendur 
buðu upp á opna morguntíma í tengslum við námskeiðið. Fljótlega kom í ljós að tímatafla og þarfir 
Listaháskólanema falla ekkert sérstaklega vel að þörfum danssamfélagins, svo ekki varð meira úr 
þessu samstarfi. Karin Jameson frá Svíþjóð hélt masterklass í Klein tækni í október. 
 
Í október kom Íslenska óperan til æfinga á verkinu Hans og Gréta. Piparkökuhúsið sómdi sér vel í 
sal 1, stóra salnum. Nønne Svalholm frá Danmörku var eina viku í gestavinnustofu ásamt tveimur 
dönsurum á áttræðisaldri. Sem betur fer kunnu þau vel að meta óperutónlist. Í október flutti líka 
verkefnið ICE HOT Reykjavík - norrænn danstvíæringur inn í skrifstofur Dansverkstæðisins með 3 
starfsmenn. Í nóvember fjölgaði starfsfólki ICE HOT og húsið iðaði af lífi. ICE HOT Reykjavík fór 
fram 12. - 16. desember. Dansverkstæðið hýsti marga viðburði ICE HOT sem einkum sneru að 
dönsurum og danshöfundum. Dansverkstæðið bauð upp á morguntíma með Sögu, Snædísi og 
Unu og voru tímarnir vel sóttir. Eftir hádegi tóku við málstofur, umræðuhópar og námskeið á 
vegum ICE HOT. Snædís Lilja Ingadóttir var sérstök húsfreyja Dansverkstæðisins á ICE HOT og sá 
um að taka vel á móti gestum. 
 
Meðal leigjenda í nóvember voru Marble Crowd sem voru að hefja nýtt verkefni og Reykjavik 
Dance Festival. Danshöfundar sem nýttu rýmin í skemmri tíma voru Melkorka S Magnúsdóttir, 
Steinunn Ketilsdóttir, Katrín Gunnarsdóttir, Margrét Bjarnadóttir og Ásrún Magnúsdóttir. 
Hugleiðsluhópurinn sem leigði hjá okkur á Skúlagötunni hittist líka reglulega á Hjarðarhaganum á 
haustönninni. 
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Innlent samstarf 
Samstarf Dansverkstæðisins og Reykjavik Dance Festival hélt áfram á árinu 2018. Hátíðin var 
fyrsti leigjandi Dansverkstæðisins í ágúst 2018, þar sem Gígja Jónsdóttir og Ingri Fiksdal frá 
Noregi leiddu vinnustofuverkefni með íslenskum og ítölskum ungmennum. Það lofar góðu fyrir 
framhaldið að hefja starfsemi á nýjum stað með ungum og upprennandi listamönnum í alþjóðlegu 
samhengi. Reykjavík Dance Festival nýtti sér svo aftur Dansverkstæðið fyrir æfingar í tengslum 
við nóvember útgáfu hátíðarinnar. 
 
Félag íslenskra listdansara, FÍLD, fundar reglulega á Dansverkstæðinu og hefur þar aðstöðu fyrir 
sín gögn. 
 
Samstarf Listaháskóla Íslands og Dansverkstæðisins nær aftur til árdaga Dansverkstæðisins. Á 
haustönn leigði meistaranám LHÍ í sviðslistum sal fyrir nemendur sína á Dansverkstæðinu og stóð 
fyrir sameiginlegum morguntímum. Nú hefur aðstaða nemenda í Listaháskólanum batnað, svo 
skólinn hefur minni þörf fyrir kennslurými á Dansverkstæðinu, en samstarf um gestakennara og 
sérnámskeið heldur áfram. 
 

Alþjóðlegt samstarf 
Dansverkstæðið er virkt í erlendu samstarfi. Þau verkefni sem Dansverkstæðið tekur þátt í stuðla 
að auknum sýnileika íslensks danslistafólks og gefa færi á vinnustofum og færniþjálfun í stærra 
samhengi. Ólöf Ingólfsdóttir er fulltrúi Dansverkstæðisins í alþjóðlegum verkefnum. 
 

Keðja 

Norræna-baltneska dansnetið Keðja fór tvær umferðir á árunum 2008 - 2015. Ýmis undirverkefni 
Keðju hafa öðlast sjálfstætt líf og eru enn í gangi, en einnig er unnið að því að halda áfram 
viðburðum sem safna saman öllum aðilum í dansi á Norðurlöndum og Eystrasaltsríkjunum, 
svokölluðum Encounters, sem ef til vill mætti þýða sem allsherjarstefnumót. Í því augnamiði var 
haldinn fundur í Potsdam í janúar, en einn möguleiki í framtíðarþróun Keðju er að auka samskipti 
út fyrir Norðurlöndin. Fabrik Potsdam var gestgjafi fundarins, en Ólöf og Tinna sóttu fundinn fyrir 
hönd Dansverkstæðisins. Í framhaldi var ákveðið að halda Encounter í Turku, Finnlandi, haustið 
2019 og Gautaborg, Svíþjóð, haustið 2020. Yfirskrift stefnumótanna í Turku og Gautaborg er 
STRETCH - expanding professionalism. 
 
Í ágúst var Ólöfu boðið að koma til Turku og taka þátt í hugmyndavinnu  og dagskrármótun fyrir 
fundina í Turku og Gautaborg. 
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Dansverkstæðið var gestgjafi á Keðju fundi 16. desember, þar sem farið var yfir stöðuna og skerpt 
á sýn verkefnisins. 
 

Performing Arts Relay 
Performing Arts Relay er samstarfsverkefni Dansverkstæðisins, Dansarena Nord í Hammerfest, 
Noregi, Night Swimming Theatre, Kanada og Teater Seachange (áður Laboratoriet) í Árósum, 
Danmörku. Barbara Simonsen frá Seachange leiðir verkefnið. Markmið verkefnisins er að stunda 
rannsóknir í sviðslistum og leiða fram þá þekkingu sem verður til í vinnu listamanna.  
 
Tvær Relay vinnustofur voru haldnar á árinu 2018. Í maí var vinnustofa um hugtakið samsetning 
(composition) í Hammerfest. Íslenskir þátttakendur voru Saga Sigurðardóttir danshöfundur, Aude 
Busson sviðslistakona og Halla Margrét Jóhannesdóttir rithöfundur og leikari. Ólöf Ingólfsdóttir fór 
sem samstarfsaðili og tók þátt í að leiða hópverkefni. Þátttakendur frá Noregi voru tveir 
norður-norskir danshöfundar og frá Danmörku tónlistarmaður og safnafræðari. Allir þátttakendur 
mættu til leiks með listrænt verkefni í farteskinu og síðan var unnið út frá því efni á ýmsan hátt og 
áhrif samsetningar skoðuð. 
 
Seinni vinnustofan 2018 var í Calgary í Kanada. Snædís Lilja Ingadóttir var fulltrúi Íslendinga og 
tók þátt í vinnuhópum, en Ólöf sá sér ekki fært að fara vegna anna. Frá Noregi komu tveir 
danshöfundar, en kanadískir þátttakendur voru u.þ.b. 15 talsins. Samhliða voru tveir leikhópar við 
rannsóknir á vegum Night Swimming Theatre og fengu hóparnir örlitla innsýn inn í vinnu hvers 
annars. Í framhaldi af vinnustofunni sat Snædís málþing um listrannsóknir í háskólanum í Calgary. 
 
Eftir þriggja ára samstarf hefur Dansverkstæðið ákveðið að draga sig út úr þessu verkefni þar 
sem fókus verkefnisins er ekki nógu skýr og ramminn gefur ekki færi á að fara djúpt í 
viðfangsefnin. 
 

Nordic Circle of Artistic Management 
Nordic Circle of Artistic Management er afsprengi Keðju II; verkefni sem öðlaðist sjálfstætt 
framhaldslíf. Markmið verkefnisins er að miðla þekkingu á milli sjálfstætt starfandi 
framleiðenda/listamanna innan Norðurlandanna. Uppbygging verkefnisins er þannig að valdir eru 
8 ungir framleiðendur/listamenn (mentees) og þeir paraðir við leiðbeinanda (mentor) frá öðru 
Norðurlandi til samstarfs í eitt ár. Allur hópurinn hittist í upphafi verkefnisins og fær sameiginlegan 
undirbúning. Yfir árið hittast mentor og mentee tvisvar og hafa þar fyrir utan samskipti í síma eða 
á þann hátt sem þeir kjósa. Verkefnið hófst 2016 og var Katrín Gunnarsdóttir mentee það árið og 
Gunn Hernes, sem þá vann í Norræna húsinu í Reykjavík, var mentor. Árið 2017 var Steinunn 
Ketilsdóttir valin sem mentee í verkefnið, sem lauk í september 2018. 
 
Nú er unnið að því að safna báðum hópunum saman haustið 2019 til að styrkja tengslin og kanna 
árangur verkefnisins. Jafnframt er verið að undirbúa næsta þriggja ára verkefni. 

6 



Aerowaves 

Markmið Aerowaves tengslanetsins er að hjálpa evrópskum danshöfundum að hefja alþjóðlegan 
feril. Það er gert með því að velja 20 dansverk úr hundruðum innsendra verka og sýna þau á 
danshátíðinni Spring Forward. Dansverkstæðið er fullgildur félagi í samtökunum og tekur þátt í 
verkefnavali, en hefur enn ekki haft tök á að sýna verk úr Aerowaves valinu á Íslandi. Undanfarin 
ár hefur Steinunn Ketilsdóttir verið tengiliður Aerowaves hérlendis, en á árinu 2018 tók Ólöf 
Ingólfsdóttir við því hlutverki. Hún sótti valfund Aerowaves í október í Limerick á Írlandi. 
 

ICE HOT - norrænn danstvíæringur 

Norræni danstvíæringurinn ICE HOT er samstarfsverkefni fimm norðurlanda og hóf göngu sína í 
Stokkhólmi 2010 og hefur síðan verið haldinn annað hvert ár, í Helsinki 2012, Oslo 2014 og 
Kaupmannahöfn 2016. 12. - 16. desember 2018 var ICE HOT í Reykjavík. Sviðslistasamband 
Íslands hefur verið íslenski skipulagsaðilinn með Ásu Richardsdóttur sem tengilið og 
verkefnisstjóra. Fyrir ICE HOT Reykjavík var stofnaður samráðshópur SSÍ, SL, FÍLD, DFÍ og 
Samtaka um Danshús/Dansverkstæðisins, sem bakhjarl og samtalsvettvangur fyrir verkefnið. Úr 
þessum hópi var mynduð verkefnisstjórn sem í sátu Ása Richardsdóttir, Friðrik Friðriksson (SL), 
Marta Nordal (SSÍ) og Ólöf Ingólfsdóttir.  
 
ICE HOT hefur það markmið að koma norrænum dansverkum á framfæri á alþjóðlegum markaði. 
Það er gert með því að sýna dansverk frá öllum fimm samstarfslöndunum og bjóða öðrum 
listamönnum að kynna verk sín með 12 mínútna kynningu (pitch). 20 verk voru sýnd á sviði og 19 
verk til viðbótar kynnt. Rúmlega 500 gestir sóttu viðburðinn. Það er því ljóst að umfang 
viðburðarins var töluvert. Ása Richardsdóttir var verkefnisstjóri ICE HOT Reykjavík og Ólöf vann 
við verkefnið stóran hluta ársins 2018, lengst af í 50% starfi. Um leið og færi gafst flutti verkefnið 
aðsetur sitt á Dansverkstæðið og má segja að þegar nær dró viðburðinum hafi Dansverkstæðið 
verið nánast undirlagt af ICE HOT. Með því að hýsa verkefnið og marga viðburði á ICE HOT tók 
Dansverkstæðið virkan þátt og fékk góða kynningu meðal þeirra fjölmörgu gesta sem lögðu leið 
sína á Dansverkstæðið. 
 
Nú er fyrstu umferð ICE HOT lokið og allar líkur á að næsti tvíæringur verði ekki fyrr en 2021. 
Samstarfsaðilum gefst því góður tími til að huga að undirbúningi og gera breytingar á skipulaginu, 
með það fyrir augum að viðburðurinn verði sem ánægjulegastur og árangursríkastur fyrir alla sem 
að honum koma. 
 

Studio Trade 

Enn er ótalið Studio Trade verkefnið sem Dansverkstæðið er aðili að. Grunnhugmynd verkefnisins 
er að danshöfundar geti hjálpað hver öðrum með því að deila þeirri aðstöðu sem þeir hafa með 
fleirum, t.d. með því að veita aðgengi að vinnurými. Frekar hljótt var um Studio Trade á árinu.  
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Starfsfólk 
Tinna Grétarsdóttir er í 50% stöðu sem verkefnastjóri með umsjón með daglegum rekstri 
Dansverkstæðisins. Starfshlutfall Ólafar Ingólfsdóttir jókst í 30% á árinu og var hennar helsta 
starfssvið að vera tengiliður við alla aðila vegna framkvæmda og flutninga í nýtt húsnæði á 
Hjarðarhaga 47. Jafnframt sinnti Ólöf alþjóðlegum verkefnum fyrir hönd Dansverkstæðisins.  
 
 

Fjárhagur 
Dansverkstæðið fær rekstrarframlög frá Reykjavíkurborg og mennta-og menningarmálaráðuneyti. 
Samningurinn við MRN hljóðar upp á 2.000.000 króna framlag á ári og gildir út árið 2018. Sótt var 
um viðbótarstyrk af fjárlögum til að mæta kostnaði við flutningana á Hjarðarhaga og fékkst 
5.000.000 króna styrkur. Samtals nema því framlög ráðuneytisins 7.000.000 vegna ársins 2018. 
Samningar við Reykjavíkurborg eru þannig að Menningar- og ferðamálaráð veitir 2.000.000 
króna rekstrarstyrk árlega árin 2018 - 2020. Borgarráð veitir 15.000.000 viðbótarframlag vegna 
húsnæðiskostnaðar. Árleg framlög borgarinnar eru því 17.000.000 krónur. 
 
Engin félagsgjöld voru innheimt fyrir árið 2018, enda öll þjónusta Dansverkstæðisins í lágmarki. 
Nokkrar leigutekjur voru af húsnæðinu í lok árs. Dansverkstæðið byrjaði að borga leigu fyrir 
húsnæðið á Hjarðarhaga í nóvember 2018. Mánaðarleg leiga er 1.550.000 krónur. Þar við bætist 
annar rekstrarkostnaður og laun starfsfólks. Það er því ljóst að tekjur Dansverkstæðisins þurfa að 
vera töluverðar til að jafnvægi náist í reksturinn. 
 
 

Framtíðarsýn 
Nýja húsnæðið á Hjarðarhaga býður upp á aukna möguleika í að þróa starfsemi 
Dansverkstæðisins. Húsnæðissamningur til 15 ára gefur traustan grunn til uppbyggingar og 
vinnuaðstaða er hin ágætasta. Nokkuð hefur verið rætt um leiðir til að auka stuðning við 
danshöfunda. Kynningarmiðstöð sviðslista hefur enn ekki verið stofnsett og framleiðendur í 
sjálfstæða sviðslistageiranum eru fáir og erfitt fyrir listamenn að borga framleiðendum laun nema 
rétt á meðan á undirbúningi sýninga stendur. Æskileg væri að Dansverkstæðið gæti stutt betur 
við danshöfunda með ráðgjöf og aðstoð við markaðssetningu og kynningar. 
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Á Dansverkstæðinu 2018 

Listamenn  

Gígja Jónsdóttir (RDF) 
Ingri Fiksdal (RDF og ICE HOT) 
Lakehouse - Rejúníon 
Marble Crowd 
Íslenska óperan - Hans og Gréta 
Melkorka S Magnúsdóttir 
Katrín Gunnarsdóttir 
Steinunn Ketilsdóttir 
Ásrún Magnúsdóttir 
Margrét Bjarnadóttir 
 

Gestalistamenn 

Nønne Svalholm - Danmörk 
 

Hátíðir og viðburðir 

Reykjavík Dance Festival 
ICE HOT Reykjavík 2018 - norrænn danstvíæringur 
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