


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Effects of Public funding on  

the Film industry and the Music industry Competitiveness 

 

Júlía B. Björnsdóttir 

 

Supervisor: Mark Lorenzen M.Sc., Ph.D.  

INO department 

 

Copenhagen Business School 

Master Thesis 

MSocSC 

Management of Creative Business Processes 

June 2009 

Nr. of strokes: 179.732  

 

Front page and graphics: Thoriri 

Proof-reading: Inga Run, Brynjar 



 

This paper contributes to the general debate about public funding of arts and 

culture from a resource-based perspective. Its research question is about the effects 

public funding has on the film industry and the music industry competitiveness. The 

proposed theoretical framework of resource-based perspective is used to structure and 

systemize an empirical multiple case study of the Icelandic film industry and the 

Icelandic music industry. Adopting the resource-based perspective to answer the 

research question, it is argued that the Icelandic Film Fund plays a crucial role in 

assembling and transforming resource bundles and capabilities into compatible 

feature films. Hence it improves the film industry competitiveness because the public 

funding system creates optimal opportunities of co-production model. The model 

enables a steady feature film production with secure routes to distribution channels 

and keeps the collective knowledge and experience within the film industry between 

projects. However, the Icelandic Music Fund plays a minor role in assembling 

resource bundles into popular music, marketing and promotion, hence lesser effects 

on the music industry competitiveness. A resource gap is detected in the music 

industry, being that the industry has too weak business process infrastructure. The 

weak business infrastructure hinders efficient use of the public funding in order to 

create capabilities and improve the industry competitiveness. It is therefore argued 

that public funding has different effects on the Icelandic film industry competitiveness 

than on the Icelandic music industry competitiveness from a resource-based 

perspective.  

As a primary contribution of this paper, and in line with the research question, 

this study is an attempt to understand why public funding systems have different 

effects on the film industry and music industry competitiveness and to gain deeper 

insight into the processes and problems related to creating a sustainable competitive 

advantage within the industries.  
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 5 

 In this introduction chapter about a study on public funding into the film and 

music industries is an attempt to answer three questions regarding the topic choice 

before introducing the research question. The first part answers the question why to 

make an inquiry into the music and film industry, the second part why make an 

inquiry into public funding of the industries and third part answers why compare the 

music and film industry.  

 Music and film are part of the creative industries, which is an interesting field of 

study due to its rapid growth in today’s economy, its special economic characteristics 

and the special managerial challenges the industries face. 

 The film industry and the music industry both belong to the creative industries, 

one of the fastest growing sectors in today’s global economy. The creative industries 

face extensive media coverage and influence our society at large. How creative 

entrepreneurs turn their innovative ideas into profitable business has become an 

interesting field of research for economists and other scholars as well as the creative 

entrepreneurs themselves. The creative products or services serve an aesthetic or 

expressive purpose rather than utilitarian purpose and have special economic 

characteristics, which raises manifold managerial issues that make studies in the field 

interesting. Before introducing the economic characteristics of the creative industries 

the core concepts about creativity and the creative industries will be defined. 

 Many definitions exist for the term creativity within the social and economic 

sciences. Creativity has been defined as the ultimate of human qualities and the key 

measure of intelligence that separates human beings from the rest of the animal 

kingdom (Goldenberg & Mazursky, 2002). Amongst characteristics that are used to 

describe creativity are for example novelty, originality, innovation and uniqueness.  

Scholars have suggested that creativity is the outcome of ordinary thinking. Weisberg 

defines creativity as "…not an extraordinary form of thinking. Creative thinking 

becomes extraordinary because of what the thinker produces, not because of the way 

in which the thinker produces” (in Goldenberg & Mazursky, 2002, p. 29-32). Richard 

Florida states in his book The Rise of the creative class (2002, p.5) that creativity is 
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now the decisive source of competitive advantage and that creativity is not a tangible 

asset but rather a common good. Creativity is one of key resources to the creative 

industries.  

According to Porter (1980) an industry is defined as the group of firms 

producing products or services that are close substitutes for each other. The concept 

of the creative industries first emerges in Western Europe in policy documents 

emanating from the British Government and the city of London in the mid-1990s 

(NESTA, 2006; Pratt, 2009). NESTA
1
 states that business and occupations considered 

as creative are important for economic prosperity. The creative industries refer to “the 

aggregate of creative activities - from architecture to multimedia, and from art to 

design – in which an individual creative component is recognisable, and which yields 

economic benefits through the protection of copyright” (NESTA, 2006, p.5).  

Factors like tacit knowledge, talent, creativity and innovation are all important 

factors when defining the creative industries. Creativity, the decisive source of 

competitive advantage as defined earlier, and innovation are resources that are crucial 

to economic success. However, these resources cannot be clearly defined as they 

emerge from unexpected sources and they might lose their value for reasons that are 

not entirely understood. Therefore, the business strategy of firms in the creative 

industries is oriented towards finding, developing and maintaining control over those 

resources (Lampel, Lant & Shamsie 2000, p.266). 

The organizational structure within the creative industries can be characterized 

as project-based organizations. Project-based organizations are characterized by 

temporality, i.e. every project has a definite beginning and a definite end (Lundin & 

Sönderholm, 1994, p.445). Projects in such organizations are undertaken in order to 

create a unique product or service, which is different from the competitors in a 

distinguishing way. Projects are carried out at all levels of the organization and they 

very often differ in the number of people involved. Sometimes they can engage only 

one individual where at other times many professionals. Music and films especially 

are produced in temporary market networks (Lorenzen & Frederiksen, 2005).   

 The output of the creative industries is broadly divided into two different types 

of output: creative products and creative services. Creative products are considered 

                                                
1
 NESTA: The National Endowment for Science Technology and the Arts, London, UK. 
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output that goes directly to the consumer, whereas creative services go to other 

industries resulting in products with added creative elements (Lorenzen, 2006).  

Creative products are for example film, music, computer games, media and events, 

whereas design, advertising, architecture and scriptwriting are examples of creative 

service. This study focuses on the creative products film and music. 

The creative industries are one of the fastest growing sectors of the global 

economy. Employment and turnover has been growing globally with up to 10% 

annual growth for some OECD countries. The music and film industries, a few 

publishing houses and media companies have grown at a fast rate the past few years 

and countries like the USA, Great Britain and Germany that have developed massive 

industries that export creative products globally (Lorenzen, Kristensen, Skov & 

Strandgaard, 2008, p.11).  

A distinguishing characteristic of the creative industries is the non-utilitarian 

nature of their goods. For artists, creativity is the most important raw resource and 

their most valuable economic product. However, creativity on its own has no 

economic value. This might sound in contradiction to what has just been written, but 

creativity needs to take shape and to be represented in a tradable product if it is to 

accrue any commercial value. Hence, a creative product is an economic good or 

service that results from creativity with economic value (Howkins, 2002, p.17). 

Creative people and artists are constantly seeking for novelty that differentiates their 

products, but at the same time trying to make a product that is accessible and familiar 

to consumers. This is because creative products are more likely to find market success 

when they combine the two elements: familiarity and novelty (Lampel et al., 2000, 

p.266). Consumers need familiarity to understand what they are offered but they need 

novelty to enjoy it (Lorenzen, 2006). As the core element in all businesses is value 

creation, how to create economic value of the “non-utilitarian” nature of the creative 

goods is the big question within the creative industries. 

According to Caves (2002), the creative industries have seven distinctive 

economic properties, which are introduced briefly here to give the reader an overview 

of the special economic characteristics and managerial issues, which partly explain 

the choice of topic for the study (and choice of master program for that matter):  
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Nobody knows property  

There is always a great uncertainty about how consumers will value a newly produced 

creative product or service, hence demand for the product or service is uncertain. This 

creates an uncertainty for the producer and service provider as costs are usually sunk 

and cannot be retrieved once a disaster is evident.  

 

Art for art’s sake property  

The creator of artistic products and services cares vitally about the originality 

displayed.  Here the view on creative inspiration inherited from romanticism holds; 

the artist creates out of inner necessity. Romanticism or not, creative workers care 

about their product or service, which might create the problem of coupling creative 

effort with humdrum commerce. 

 

The motley crew property 

Some creative products and services require diverse skills and specialized workers, 

each bringing personal tastes with regard to the quality or configuration of the 

product. Conflicting priorities and preferences can therefore create a problem for the 

producer or the manager of the creative enterprise, who selects and coordinates their 

efforts.  

 

Infinite variety property 

Creative products and services exhibit some mixture of vertical and horizontal 

differentiation and can differ in many ways. There is a universe of possibilities from 

which the artist chooses, as well as the big array of actual creative products from 

which consumers or intermediaries choose.  

 

A-list / B-list property 

Creative inputs are vertically differentiated as the artists who supply individual 

creative inputs differ in skills, originality and /or proficiency. The relevant economic 

concept is the differential rent, i.e. the extra total amount that people will pay to see 

for example a movie with an A-list star over the same film with a B-list star.   

 

Time flies property 

Creative activities that involve complex teams of creative people require close 

temporal coordination of their activities. Example given from the film industry where 

there is a reliance of economic profitability on close temporal coordination of 
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production and the prompt realization of revenues.  

 

Ars longa property 

Many creative products are durable. The legal duration of the copyright determines 

how long the original creator or performer can collect royalties, which are rents to the 

creator. The Latin words Ars Longa is in English language an aphorism for “life is 

short”.  

 

 According to Towse (2003) the GDP
2
 share of the creative industries (cultural 

industries) is around 5% with a growth rate that averages about 5% per annum. In 

Denmark the GDP share of the creative industries was 5,3% in 2001 (Ministry of 

Economic and Business Affairs, 2003). The growth rate of the creative industries in 

Denmark was measured up to 30% in the period 1997-2002, while the average growth 

rate in the Danish business world is 3% (Rambøll Management, 2005) The GDP share 

of the creative industries in Iceland was 4% in 2003 (Einarsson, 2004).  

 UNESCO has defined culture for the purpose of international economic 

statistics dividing, the concept into nine categories: cultural heritage, printed matter 

and literature, music, performing arts, audio media, audiovisual media, social 

activities, sports/games and environment/nature (UNESCO, 2009). However, Towse 

(2003) points out that the arts economy is ill served by standard national statistics, 

which applies particularly to the creative industries as their products appear under 

many different industry classifications. The figures that have been produced for the 

creative industries also create problems, because they are measured in different ways 

(value-added, market size, turnover etc) and the way the industries are classified 

varies from country to country (Towse, 2003, p.171). When comparing data about the 

creative industries these differences and the problems they create should be kept in 

mind.  

 Besides being a part of the growing economy of the creative industries and 

facing its managerial challenges, the music and film industries are special due to the 

fact that the majority of firms in the industry strive to survive. This fact is of course 

related to the special economic properties of the creative industries, many of which 

                                                
2
 Gross Domestic Product: basic measure of an economy’s economic performance. It is the market 

value of all final goods and services produced within the borders of a nation a year.  
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have been dealt with in the creative industries with success. However, entering the 

film and music business has been called Triumph of hope over reality.   

 The success ratio in the music and film business is not positive. Companies 

entering the field often even do not dare to dream of profitable business. In fact, on 

any ten major theatrical films produced, six or seven may be broadly characterized as 

unprofitable and one might break even (Vogel, 2007, p.65). Movies have a low 

probability of earning high revenues and a high probability of earning low revenues. 

It is estimated that around 5% of movies earn about 80% of the industry’s total profit. 

The same goes for the music business, where large profits from a few winners 

(usually fewer than 10%, must more than offset losses on the many others) (Vogel, 

2007, p.252). According to Vogel (2007, p.137) there is a great behavioral similarity 

in movies, television series, books, music recordings, stage plays, video games and 

toys; fewer than 20% of the items often produce more than 80% of the revenues or 

profits. The driving force to enter such an uncertain market is the art for arts sake 

property mentioned earlier. This property can be considered one of the major 

strengths of the industry as creativity blooms when people are in it for their passion 

for making music or films. However one of the major challenges this property creates 

is the lack of business framework and infrastructure, which in most cases is necessary 

for financial success.  

 Every film and music project must inevitably confront and cope with three main 

risks (Vogel, 2007); the financing, the completion and the performance - as the 

premise for turning a creative idea into business is finance. However, a presumed 

discrepancy between the economic potential of the creative industries and the level of 

capital investments has been detected, hence hindering projects to move on from the 

first main risk. The project culture of the creative industries has created an investment 

tradition of financing one project at a time, which increases the investment risk and 

might scare potential investors away (A Mapping of the Danish Music Industry, 

2005). As the study on the creative industries expands, the dilemma of art and 

commercialism has gained increased focus of study from economics and other 

academics that eventually leads to increased business knowledge in the field, and 

hopefully leading to better prospects in attracting investors. However, the increased 

business knowledge and business orientation in the field creates new questions and 

considerations about the public funding system towards the arts and culture leading to 

the next step in introducing the choice of study.  
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 Governments have been heavily involved with arts and culture throughout 

history. Arts expenditure and what falls in the domain of government differs between 

countries, so comparison between countries should be done with care, as mentioned 

earlier. One of the main justifications for public subsidy towards art and culture is to 

correct unfavorable market conditions. Unfavorable market conditions are for 

example the production cost exceeding the price consumers are willing to pay to such 

an extent that the production without subsidy would not take place otherwise. 

Examples given are theatre and symphony tickets that without public subsidy neither 

theatre nor symphony orchestra would be active in the form we know it. For smaller 

nations, cultural heritage and language protection is considered a major legitimate 

justification for subsidizing the arts and culture. The question on what is considered 

legitimate argument for subsidizing the arts and culture is complex, difficult to answer 

and differs from country to country as mentioned earlier. The arguments regarding 

correction of unfavorable market condition, cultural heritage and language protection 

given earlier are discussed in detail in the theoretical chapter.  

 An interesting discussion is about the definition of low culture and high culture 

and how it should be defined, especially in relation to justification of public funding. 

When systematic collection of data on the cultural industries began, around 1980, this 

question arose of how to define the low culture in order to distinguish it from high 

culture (Towse, 2003, p.171), the low culture being commercial cultural industries 

and high culture produced by non-profit organization. Public subsidy was considered 

to be valid measurement where the absence or presence could define the low and high 

culture respectively. However, the absence or presence of public subsidy cannot be 

used as a measure of high and low culture in this context, as the whole spectrum of 

arts and culture is subsidized in the Nordic countries. However the feature film 

industry and the popular music industry have not had as easy access to public subsidy 

as theatre or classical music, but are nonetheless, in Nordic context, heavily 

subsidized, which is mostly justified by unfavorable market conditions and cultural 

arguments. The discussion on high and low culture will not be taken further in this 

study, but as mentioned earlier the arguments for public subsidy of the arts are 

discussed in detail in the theoretical chapter.   

 My personal academic background and interest has furthermore influenced my 

choice of topic for this study. With a Bachelor degree in political science where the 
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study focused on cultural policies of state, municipalities and communes as well as 

great interest in music and film making.   

 The popular music industry and the feature film industry are growing industries 

and important contributors to national economies. A comparison of the film and 

music industry public funding system is an interesting source of cases for different 

reasons. Both industries are heavily subsidized in the Nordic context, where 

government’s commitment in any way is considered vital to the survival of the 

industries. However, there is a difference in the funding system towards the film 

industry and music industry. The funding system in the music industry has mainly 

been directed towards educating musicians, running music institutions, concert halls 

and other surroundings for the industry. The funding system for the film industry has 

on the other hand been directed towards production and promotion of films, and 

education to some extent, but less towards institutions and other surroundings of the 

film industry. As the challenges both industries face are within the marketing, 

distribution and exhibition technologies fields, the quest for finance from the industry 

is increasingly being directed towards the production, distribution and 

exhibition/consumption parts of the value chain.  

 The public policy attention that the arts and culture have received has been in 

terms of cultural and social policy rather than industrial policy. The research project 

Behind the music (Power, 2003) identifies targets of areas where both public sector 

and private sector actors could help the music industry better to achieve its potential. 

It concludes that a partnership and cooperation both within the industry itself, and 

between the industry and outside actors such as the public sector and related 

industries, works best in order to improve the competitiveness of the music industry 

(Power, 2003). A broad definition of competitiveness is that competitiveness is the 

ability and performance of a firm, industry or country to sell and supply goods and/or 

services in a given market. Resources and capabilities that a firm possesses relative to 

its competitors can determine the competency of an industry.   

 Given the above discussion, I find it interesting to attempt to investigate the 

effects special public funds devoted to either the film or the music industries with 

ambitious objectives have on their competitiveness. It is also interesting to consider 
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the different public support system the film industry and the music industry have had 

in the past and the recent indications of changes. Based on the above discussion I 

have formulated and worked on the basis of the following research question: 

 

What effects does public funding have on  

the film industry and the music industry competitiveness? 

 

In the process of answering the research question it has been aimed to satisfy the 

following objectives: 

 

• Define and establish the nature of a public funding system and its justifications 

in relation to arts and culture. 

• Establish what competitiveness is and relative to whom for the purpose of this 

study and what the film industry and the music industry value chain look like 

from a resource-based perspective. 

• Formulate propositions based on empirical insights within the theoretical 

framework discussed to systemize the study. 

• Conduct an empirical multiple case study for the purpose of understanding and 

exploring the propositions in order to answer the research question.  

 

 An interesting case to study in this respect was considered to be the Icelandic 

music industry and a newly established Icelandic Music Fund. The fund’s primary 

objective is to support and promote Icelandic music. The funding system would be 

considered an attempt to improve the overall competitiveness of the Icelandic music 

industry relative to its competitors, identified as music industries in other countries. 

However, as there is a lack of accurate industrial statistics on the music industry 

structure and performance, it was also necessary to compare the Icelandic Music Fund 

with the older and more established Icelandic Film Fund, which has a similar 

objective as the new Icelandic Music Fund, but more statistical measurements are 

available to work with for the purpose of such a study. The multiple case study was 

therefore conducted on the Icelandic film industry and the Icelandic music industry.  

 Economic analysis offers different kinds of tools in the form of theories used in 



  

In
tr

o
d
u
ct

io
n
 

  

 14 

an attempt to answer research questions. In this study the resource-based perspective 

has been chosen as the logical theory to answer the research question about the effects 

of public funding on the film and music industry competitiveness. The resource-based 

perspective helps to determine the strategic resources that are available to firms, 

where firms should be viewed as a bundle of resources. Resources are inputs to the 

production process. The bundle of resources creates firm’s capabilities to form tasks 

or activity, which in turn constitute the main source of competitive advantage.  

 In the multiple case study the resource-based perspective should help to 

determine whether the subsidies from the Icelandic Film Fund on the one hand and 

from the Icelandic Music Fund on the other hand could be considered to play a crucial 

role in assembling and transforming resource bundles into feature films and popular 

music, and promote the products to bigger markets, and thereby increase the 

competitiveness of the industries.  

 There have been some signs of changes in the public funding system in Iceland 

for the past few years, as the quest from the industry to adjust to different needs for 

financial support has become louder. One sign of changes in the public funding 

system is the newly established Music Fund in Iceland, which by law serves similar 

purpose for the music industry as the 30-year-old Icelandic Film Fund towards the 

film industry, i.e. to support production, promotion and distribution of music. The 

new Icelandic Music Fund, its objectives and effects on the music industry, is the 

main inspiration for this study. By comparing the effects of the two funds on the 

industries, the aim is to gain an understanding of how the industries utilize public 

support, and what kind of problems it possibly creates.  

 Furthermore, the reason for choosing the Icelandic film industry and the 

Icelandic music industry as multiple case studies was its domestic market size and a 

good insight and access to firms operating in the industries. Hence a good chance to 

convert and interpret data and information analysis from the firm level and the 

governmental level to the industry level and apply it on other film and music 

industries. This assumption should of course be taken with a grain of salt and 

limitations to the case studies are introduced in the method chapter.  

 For managers in the film and music industries the insight gained would 

hopefully help increase the understanding of how to better utilize their resources to 
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create economic value. For public policy makers it would add to their understanding 

of the importance, along with other objectives, of creating a public policy that is of 

value for the industries, like by increasing their competitiveness. Furthermore it might 

add some value to the academic discussion about the resource-based perspective as a 

theory to answer research questions regarding the creative industries.  
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The theory chosen to answer the research question introduced is the resource-

based perspective. With the resource-based perspective, key resources to a firm 

should be identified that create capabilities that turn input into output in an efficient 

way. Whether the public funding plays a key role in assembling key resources to a 

firm, determines its effects on the industry competitiveness. The theoretical 

framework consists of a chapter about the public funding system of the arts and 

culture to explain the rationale for public support. Next, industry competitiveness is 

defined and the value chain of an industry will be introduced as a conceptual tool to 

determine a structure and behavior of an industry, followed by the introduction of the 

main theory used, the resource-based perspective. A detailed film industry and music 

industry description follows; their value chains are presented and key resources 

identified in relation to competitiveness. The theoretical chapter concludes with a 

round of premises and propositions based on empirical insight gained with industry 

description and constructed within the theoretical framework introduced, which 

should lead the reader into the empirical study.  

 According to Porter (1990) the overall role of the government is to encourage 

companies to raise their performance and move to a higher level of performance. The 

government’s role is also to stimulate demand for advanced products and local rivalry 

by limiting direct cooperation and enforcing anti-trust regulations. The government 

has the ability to change the industry structure, and must constantly balance its own 

position against the health of the industry as a whole (Porter, 1990). Throughout 

history, governments have been heavily involved in the arts. However, what counts 

for art expenditure and what falls in the domain of government differs considerably 

from country to country and therefore makes it difficult to compare the government 

involvement in the arts across countries. For example, the Art council of England 

notes in its report entitled International data on public spending on the arts in eleven 

countries (National endowment for the arts, NEA, 2000) that cultural spending in 

Australia includes expenditures on zoos, while the UK does not count zoos as 

spending on the arts (NEA, 2000). Varying economic and political systems among 

countries also create difficulties in comparative analysis of public art spending. 
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Differences in public spending on the arts between countries may therefore reflect 

differences in the importance of the public sector more than the importance placed on 

arts and culture, where per capita comparisons for other areas of government support 

could show similar differences (NEA, 2000). For example, the low art expenditure per 

capita in the USA, 6$ per person, compared to 91$ per person in Finland and 85$ per 

person in Germany, is therefore partly explained by USA’s preference for a smaller 

government sector and a much larger private sector (NEA, 2000).  

 Other factors than the political system may contribute to the level of art 

spending across countries, the most obvious being the countries’ population. 

Countries with relatively smaller populations distribute their outlays for art treasures 

like their national symphony orchestra across fewer people hence higher per capita 

expenditures. Furthermore, the public funding of the arts can be measured by factors 

that are connected to general economic development. An increase in national income 

usually means increased amounts of public funding to the culture and arts 

(Bille&Schulze, 2008). Bille & Schulze (2008, p.239) state that; “when the national 

economy is doing well, it nurtures culture […] economic growth is good for a 

blooming cultural life”. It should therefore be interpreted with care when comparing 

data about the creative industries in relation to public expenditure, due to these 

measurement problems.  

 The source of public support also differs from country to country. In some 

countries, Ireland and Iceland for example, the majority of public support comes 

directly from the central government, while in others, Germany for example, the bulk 

of the public support comes from the Länder and cities (Frey, 2003, p.389). Public 

support is also provided indirectly with a so-called tax deduction, where firms or 

individuals provide the art sector some kind of gifts, which are exempt from tax 

(Frey, 2003, p.390). The tax expenditure varies greatly between countries, but cultural 

economists assume it is substantial, where for example in the USA the tax 

expenditure for the arts is expected to be larger than the direct expenditures towards 

the arts (ibid).  

 Cultural economists who look at public support for the arts usually distinguish 

between two aspects of public support; the positive issue and the normative issue. The 

positive issue is to measure the extent of support by the government, whereas the 

normative issue is to analyze whether or not the arts should be publicly supported and 

if so, to what extent. The normative aspect informs the public about appropriate 
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policy, which is a welfare-enhancing public policy towards the arts (Frey, 2003). 

Political economy usually places greater emphasis on ethical and normative questions 

than mainstream economics do (Hesmondhalgh, 2007; 33).     

 In a broad sense cultural policy is about the clash of interests between the 

different ways stakeholders reflect art and culture (Duelund, 2003). In a narrow sense, 

cultural policy is about the way art is funded in a given society at a particular point in 

time. From this narrow percpective, cultural policy can be defined as the question of 

which art – literature, music, drama, visual, sculptural art or other – is considered best 

and therefore, deserving of mass participation. According to Duelund (2003) cultural 

policy is therefore about the way in which governments and other stakeholders 

influence people to think the way they want them to. It expresses the values that 

dominant stakeholders in society want to see accepted, funded and popularised.  In 

general, cultural policy is the outcome of the debate about which values are 

considered important for the individual and for a given society, carried out by fully 

informed and far-sighted planner pursuing the public interest.  

 Public choice theory discusses many reasons why the decisions taken in the 

political process may systematically deviate from the preferences of the population. 

These reasons are for example the benevolence of the planner, as well as elections and 

the fact that politicians are motivated by the need for re-election rather than direct 

incentive to provide welfare-maximizing cultural policy, and political bargaining 

involving politicians and lobbies (Frey, 2003). It furthermore disregards 

implementation problems in a decentralized system (Mazza, 2003). Cultural policy 

should however in any way reflect the political struggle to establish the framework 

and conditions. It also reflects on the tools that governments and other players use in 

order to promote certain direction. Legislation statements, administration and 

financing forms, and other direct or indirect tools that governments use to fund, 

stimulate and regulate the production, distribution and consumption of art are 

considered a part of a cultural policy (Icelandic Ministry of Education, Science and 

Culture, 2008).  

 Frey (2003, p.389-400) analysis about the rationale for the support of the arts 

will be used as a point of reference presenting the justification of the public support of 
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the arts. Frey’s analysis is based on welfare theory. Welfare theory analyses how 

exploitation of limited resources is successfully done and how welfare is distributed 

amongst citizens. Frey distinguishes between the demand and the supply side and uses 

the welfare theory with focus on the question whether too little art is provided for if it 

is left to the price system, i.e. if the private market misallocates the resources.  

 Market failures on the demand side are six fold according to Frey and the aim of 

the correction of the failures by public support is to increase the consumption of the 

goods. These six market failures on the demand side are: 

 

1. External benefits in production and consumption / positive externalities. 

Individuals or firms who are not involved in the art production process reap a benefit 

of the production which they do not pay for, and which the art producer does not take 

into account. The justification is that the art production is too small compared to what 

is socially optimal.   

2. Non-market demand. People value the option and the existence of artistic 

production, although they don’t spend any money to attend themselves. Artistic 

production is identified with national identity, prestige and social cohesion, and 

people consider the production a bequest for future generations, without themselves 

valuing art. Artists are in these cases not compensated in monetary terms for the 

benefits created hence they are sometimes not able to provide the respective culture at 

all or at a smaller scale than socially optimal.  

3.  Art as a public good. Art can be of collective nature in the sense that nobody can 

be excluded from enjoying it, where consumption of one person does not reduce the 

consumption of other persons. As culture is a public good, and the suppliers of culture 

are not completely compensated for their efforts, supply is lower than socially 

optimal.   

4. Merit goods. Some cultural activities are described as being desirable to provide 

larger quantities than the individual consumer would wish to purchase in the market. 

Political decision makers therefore have to decide according to “inherent” worth or 

what the majority of the population wants.  

5. Lack of information. Consumers are often badly informed about the supply of art, 

which has been used as an argument for government intervention but the question of 

whether consumers’ limited information is a rational consequence of them being little 

interested in the arts is however not faced.  
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6. Irrationality. Individuals might underrate the utility provided by culture as 

individuals may be subject to behavioral anomalies and paradoxes when they act in 

the area of culture. 

7. Income distribution. The consumption of cultural goods should be open to all 

classes of society. The government should therefore support the arts in order to make 

its consumption available to everyone.  

 

Market failures on the supply side are according to Frey four fold and are as follows: 

 

1. Imperfect competition. The market for many cultural goods and services is 

characterized of monopolistic actors. They offer smaller quantities at prices higher 

above marginal cost than their competitive suppliers are able to offer. The 

government might correct this market failure by supporting additional supply.   

2. Declining cost. Art supply is subject to increasing returns to scale, meaning that 

additional quantities may be produced at lower average cost. Hence marginal cost is 

lower than average cost. The condition of efficient pricing, where price equals 

marginal cost, produces a loss. If the government wants to impose marginal cost 

pricing, it must support the suppliers by covering the difference between marginal and 

average cost.  

3. Productivity lag. Suppliers in the live performing arts are subject to continuous cost 

pressure resulting in continually increasing deficits. In the long run, the performing 

arts can only supply if the government makes up for these deficits.  

4. Income distribution. Artists tend to be poorer than other members of society. 

Egalitarian arguments may therefore constitute a reason for government to support 

persons active in the cultural sector.  

 

 However, impact effects, which measure the additional economic activity 

induced of cultural activities, cannot be taken as rationale for government support of 

the arts because they indicate the additional turnover instead of added value. 

Alternatives available are also rarely taken into account, for example whether a 

sporting event would generate more economic activity than a music festival (Frey, 

2003).  Another point of view is that the idea of failure, and correcting market failure, 

compared to an ideal situation is of little relevance because the world is imperfect 

hence all sectors have some kind of market failure that needs to be corrected. If one 
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would instead compare different sectors with each other it is evident that the cultural 

sector receives considerable public support but it is small compared to that of other 

sectors, such as agriculture, education, transport or defense (Frey, 2003). Yet another 

interesting point of view is that public subsidies lead to more artists per head of 

population, including more poor artists (given that poverty in arts is structural), 

poverty increases owing to subsidization (Abbing, 2003). This discussion will be left 

in the open for the time being.  

In the Nordic countries, with their commitment to the welfare state, 

legitimating arguments resting on the instrumental value of the arts for obtaining 

other societal objectives (social, economic and/or educational) have been fairly 

pronounced regarding public cultural policy in general. The major policy objective in 

the Nordic countries of granting support to the arts has been formulated in terms of 

promoting the arts. In the case of the policy of supporting individual artists the main 

emphasis has been on arguments based on the intrinsic value of the arts (Heikkinen, 

2003; 149).  

The basic features of Nordic public policy towards artists have remained intact 

for the last 40 years (Heikkinen, 2003, p.135). These basic features are: 

  

• Support for the artistic process through support for individual artists. 

• Artistic quality as the main criterion for allocating support. 

• Emphasis on the autonomy of artistic work. 

• Administration by expert bodies operating at arm’s length from the relevant 

ministries. 

• The central role assigned to organizations of professional artists in the 

nomination and membership of these bodies. 

 This introduction of public funding systems has shown that there are a number 

of systems, arguments and justification for supporting the arts. Difficulties in 

constructing a comparative analysis of public art spending across countries has been 

detected. A comparison of public funding across industries can also be affected due to 

similar measurement problems. In general it is difficult for the public to evaluate in 

economic terms the cultural value from specific expenditure for the arts (Mazza, 



  

T
h
eo

re
ti

ca
l 

F
ra

m
ew

o
rk

 

  

 22 

2003, p.381). As mentioned in the introduction section, there is a difference in the 

funding system towards the film industry and music industry. The funding system in 

the music industry has mainly been directed towards educating musicians, running 

music institutions, concert halls and other surroundings for the industry. The funding 

system for the film industry has on the other hand been directed towards production 

and promotion of films, and education to some extent, but less towards institutions 

and other surroundings of the film industry. As the challenges both industries face are 

within the marketing, distribution and exhibition technologies fields (discussed in 

detail when analyzing the value chain of the industries) the quest for finance from the 

industry is increasingly being directed towards the production, distribution and 

exhibition/consumption parts of the value chains of the film and music industries.  

 The policy attention towards the film and music industries, especially the music 

industry, has been in terms of societal objectives as described, rather than the 

industrial policy and the support it needs (Power, 2003). Studies have shown that 

there is a variety of areas in which public sector and private sector actors can help the 

industry to achieve its economic potential (Power, 2003, p.11). Where subsidies are 

allocated into the value chain of film and music, and their effects on the industry 

competitiveness, is however of more relevance to this study than the justification per 

se of the subsidies. This discussion is nonetheless a premise in this study discussion 

and therefore addressed. The next chapter introduces industry competitiveness, also a 

study premise in relation to the research question.   

 Studies within management and business offer many different conceptual tools 

and models to help understand the behavior and evolution of business. One of the 

most widely used tools, concepts and models in modern business and managerial 

studies is Porter’s work on competitive advantage. Porter’s theory (1985) of 

competitive advantage states that firms generate sustainable competitive advantages 

by effectively controlling and manipulating their resources and capabilities that are 

valuable, rare, cannot be perfectly imitated and for which no perfect substitute is 

available. Competitiveness, in its broadest sense, is the ability and performance of a 

firm, industry or country to sell and supply goods and/or services in a given market. 

 The value chain has been a powerful analytical tool for strategic planning and 

for analyzing the sources of competitive advantage. The value chain is a chain of 
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activities where products pass through all activities of the chain and gain some value 

at every step or activity of the chain. Value activities are divided into two broad types; 

primary activities and support activities. Primary activities are activities involved in 

the physical creation of the product as well as its sale, transfer and after-sale 

assistance. Support activities support the primary activities as well as each other. 

Support activities are according to Porter, firm infrastructure, human resource 

management, technology development and procurement (Porter, 1985).  The 

concept of the value chain has been extended beyond individual organizations to a 

whole supply chain and distribution networks. The industry interactions of local value 

chains create an extended value chain or value system (Porter, 1985), which includes 

the value chains of a firm’s supplier, the firm itself, the firm distribution channels, and 

the firm’s buyers. The value chain is a tool to diagnose a competitive advantage, 

whereas differences among competitor value chains are the key source of competitive 

advantage (Porter, 1985, p.36). The value chain can also play a valuable role in 

designing organizational structure, by separating some organizational units as well as 

coordinating others, differentiation and integration. An organizational structure that 

corresponds to the value chain will improve the firm’s ability to create and sustain 

competitive advantage (Porter, 1985).  

 The film and music products are defined as complex creative products and the 

value chains of the industries are complex and involve many players. It should 

however be kept in mind that value creation in arts and culture changes over time, 

from one year to another, from one decade to the next, and even from century to 

century. What might be considered worthless today might be extremely valuable, in 

monetary and social terms, few years later (Einarsson, 2004). For example, in the 

music industry certain music is repeated and performed on a continual basis all over 

the world. Hence the value of it changes with time and place and continues to add 

value on new markets. Studies on competitiveness of complex and highly global 

products like film and music have shown that competitiveness relies on local 

capacities and milieu where the “sharing of conventions, common languages and rules 

for developing, communicating and interpreting knowledge” makes more competitive 

products (Power & Hallencreutz, 2007, p.379). These studies also stress the 

importance of local capabilities for firms’ ability to create and sustain international 

competitiveness (Power & Hallencretuz, 2007). Another approach to attack the 

sources of competitive advantage is an “inside-out-process” as opposed to Porter’s 
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process that starts by looking at the relative position of a firm in a specific industry to 

its environment (Grant, 1991). From a resource-based perspective, resources and 

capabilities that a firm possesses relative to its competitors can determine the 

competency of an industry. Resources are inputs to the production process and 

capabilities are the capacity for a team of resources to perform some task or activity 

and constitute the main source of competitive advantage (Grant, 1991). The following 

chapter introduces the resource-based perspective and how it will be used to answer 

the research question.  

  The broad theoretical base of the resource-based perspective of the firm is 

the theory chosen to assist in answering the research question on what effects public 

funding has on the film and music industry competitiveness. The resource-based 

perspective can be used to determine the strategic resources available to a firm and a 

firm’s capabilities in order to be more efficient than its rivals (Penrose, 1959, 2004; 

Wernerfelt, 1995; Barney, 1991). When resources and capabilities of a firm are 

identified, the rent generating potential of resources should be appraised in order to 

generate sustainable competitive advantage. Furthermore, for practical purposes and 

strategy formulation, a strategy, which best exploits the firm’s resources and 

capabilities relative to external opportunities, would be selected (Grant, 1991). Two 

premises are given for making resources and capabilities of the firm the foundation 

for its long-term strategy. Firstly, internal resources and capabilities provide the basic 

direction for a firm’s strategy and secondly, resources and capabilities are the primary 

source for profit to the firm (Grant, 1991, p.116). 

 According to Penrose (1959, 2004) firms should be viewed as a bundle or a 

pool of resources. Resource-based perspective “brings together several strands of 

research in economics, industrial organization, organization science and strategy 

itself” (Branco & Rodrigues, 2006, p. 116). The resource-based perspective of the 

firm makes a clear distinction between resources that are idiosyncratic and unique, 

hence strategically valuable, and resources that lack these characteristics and are 

therefore not worth holding internally (Barney, 1991).  The possession of key 

resources by a firm allows it to achieve a sustainable competitive advantage 

(Wernerfelt, 1995). Key resources are resources having the advantage-generating 
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characteristics of value, inimitability, appropriateness and non-duplicability. 

However, sustaining a competitive advantage depends crucially on a continuous 

upgrading and renewing of these resources, hence can matter more than just finding 

the right bundle of resources (Lampel & Shamsie, 2003).  

 Resources are the means through which firms accomplish their activities, and 

how they transform inputs into outputs or generate services. Firms control the 

resources needed for all its activities, build the processes through which resources are 

used, establish relations with each other and other economic agents. Firms then make 

choices about everything involved in these processes in terms of their own goals. 

However, resources can only be a source of competitive advantage when they are 

used efficiently by firms in order to perform their activities, transform inputs into 

outputs or generating service (Branco & Rodrigues, 2006).  

 Resources of a firm can either be tangible or intangible. Tangible resources 

include financial assets and physical assets. Intangible resources include intellectual 

property assets, organizational assets and reputational assets (Branco & Rodrigues, 

2006). The capacity of the organization to cooperate and coordinate resources can be 

seen itself as an intangible resource (Grant, 1991). Tangible resources are easier to 

imitate or substitute than intangible assets, as they are accumulated over time and 

cannot be acquired on tradable factor markets. Intangible assets are harder to imitate 

or substitute and are therefore more likely to be a source of competitive advantage. 

The creative industries are quite dependent upon intangible resources of a firm as 

intellectual property assets encompass copyrights, patents, registered designs and 

trademarks. Legally enforceable contracts such as franchise or licensing agreements 

are also an important resource for firms in the creative industries. As stated earlier, 

the possession of key resources allows the firm to achieve a sustainable competitive 

advantage. That is not always possible because effective control over resources can 

only be exercised if the resources in question are owned within property rights that 

are enforceable (Lampel & Shamise, 2003). As is the case with the creative industries 

where crucial resources, like skilled creative people that are crucial to their resource 

base, cannot be owned within a property rights regime hence effective control over 

these resources needs to be executed with for example long-term contractual access 

(Lampel & Shamise, 2003). 
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 It is important when analyzing firms’ resources to analyze its abilities to 

assemble, integrate and manage these bundles of resources, as resources are the firms’ 

capacity to achieve its desired objective and to implement their strategies. Resources 

serve as the basic unit of analysis and firms create competitive advantage by 

assembling resources that work together to create organizational capabilities (Soto-

Acosta & Merono-Cerdan, 2008, p.50). Capabilities are defined as processes that 

integrate, reconfigure, gain and release resources in response to market conditions 

(Eisenhardt & Martin, 2000). Capabilities are rooted in the processes and business 

routines, and involve complex patterns of coordination between people and other 

resources (Soto-Acosta & Merono-Cerdan, 2008). Furthermore, capabilities are 

described as complex bundles of skills and accumulated knowledge, exercised 

through organizational processes, which enable firms to coordinate activities and 

make use of their assets. Capabilities enable the activities in a business process to be 

carried out. According to Lampel & Shamise (2003, p.2192), the main engine of 

industry capabilities is a cycle of innovation and imitation, where firms seek 

innovative capabilities to gain advantage, and if successful, other firms in the industry 

follow. In order to improve capabilities, firms also need to include exploration and 

experimentation with practices and routines in a race to find and adopt industry best 

practices (Lampel & Shamise, 2003). Unique and idiosyncratic resources confer 

sustainable advantage, and are therefore crucial intermediaries in the process in the 

search. Complex organizational capabilities pose a bigger barrier for other firms to 

enter the market, hence making it easier to sustain its competitive advantage (Grant, 

1991).  

 Lampel & Shamise explored the impact of new organizational forms in the 

Hollywood movie industry, on two key capabilities that are indispensable for the 

planning, making and marketing of movies (2003). The first key capabilities, 

mobilizing capabilities, was consisting of routines needed to identifying and 

committing most of the resources, particularly in the various forms of creative talents, 

such as producer, director, writer and stars. The second key capabilities, transforming 

capabilities, consisted of comprising routines that drive and regulate the process of 

using this bundle of resources to obtain a finished product of a desirable quality 

(Lampel & Shamise, 2003). Transforming capabilities are closely tied to 

craftsmanship, the craft of transforming a loose bundle of resources into a tightly 
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interdependent process. Transforming capabilities are therefore built on tacit 

knowledge between the one directly involved with the filmmaking. Their results show 

that mobilizing and transforming capabilities continue to be crucial for box office 

success in the Hollywood industry where organizational change resulted in a shift in 

the relative importance of these capabilities where mobilizing capability was 

considered more important for box office success, while at the same time weakening 

the contribution of transforming capabilities towards the same end. This study uses 

the same terminology about capabilities in filmmaking, mobilizing and transforming 

capabilities, throughout the paper.   

 Grant (1991) proposed a practical framework for a resource-based approach to 

strategy formulation, which integrates a number of the key themes arising from the 

stream of resource-based perspective literature. This framework is illustrated in 

Figure 1.  

 

Figure 1: Resource-based approach to strategy formulation 

 

 

 

Björnsdóttir, 2009. Source: Grant, 1991.  
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 The film and music industries are good examples of industries that confront the 

challenges of generating and sustaining competitive advantage, where firms are 

challenged to effectively control their key resources to accomplish their activities. 

The industries are characterized by project based organizational structure, which 

challenges firms in the field in terms of controlling their key resources either through 

long-term contracts in-house or on the market. The industries are furthermore being 

publicly funded, for reasons among others to correct supply and demand market 

failures, with increased focus on industrial policy towards arts and culture. The next 

chapter introduces the organizational structure and value chain of the film and music 

industries in order to identify key resources, possession thereof, and how public 

subsidy comes into play in the process. The practical framework illustrated earlier 

will be used as a guide throughout the process.  

The industry description is a preface to the case introduction and the empirical 

investigation. It introduces the main characteristics and organizational structure of the 

film and music industries, value chains and key resources, and its managerial 

challenges. There are many similarities in the film and music industries’ 

characteristics, but the description of each industry is held in separate chapters. It 

should be emphasized that the descriptions of project based organization, and market 

or in-house resources, are applicable for both industries, although more thoroughly 

described in the film industry section. It should also be emphasized to the reader that 

this study focuses on feature films and popular music.   

 Like music products, films are a complex creative product. A high risk is 

associated with the production of films in terms of economic profit. A film product, 

like other creative products, is an “experience good” and the customers’ satisfaction is 

always a subjective reaction. This demand uncertainty on how consumers will value 

new creative product creates a major challenge for the film industry, as the production 

cost is high and considered a sunk cost. Therefore the film industry, like most other 

creative industries, is oriented towards major hits due to the high production costs and 

low reproduction costs.  

 The organizational structure is characterized as project-based, which is mostly 

found where complex, non-routine tasks require temporary employment and 
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collaboration of diversely skilled specialists (DeFillippi & Arthur, 1998). Hence the 

film industry is organized around temporary projects, whose employees are 

subcontractors moving among different employing firms. The key resources to the 

film industry are tacit knowledge, talent, creativity and innovation, and these are 

crucial to success in the creative industries. However, they cannot be clearly defined 

as they emerge from unexpected sources and lose their value for reasons that are not 

entirely understood. Therefore, strategies of firms in the film industry, as well as other 

businesses within the creative industries, are oriented towards finding, developing and 

maintaining control over such resources (Lampel et al., 2000). The market uncertainty 

and demand volatility requires filmmakers to develop competencies in identification 

and recruitment of talented commercial and artistic project participants, as well as 

management of complexities spanning coordination of cast, production crew, 

elaborate sets and sophisticated audio, visual and special effects technologies 

(DeFillipi & Arthur, 1998). These project-specific, knowledge-based competencies 

are important sources of competitive advantage and critical for project success.  

 In cases where firms are comparatively more efficient in reaping project scale 

and scope economies, single firms would build resources needed for projects 

internally, sometimes called project teams within the firm, where their employment 

contracts are permanent in relation to freelancers (Lorenzen & Frederiksen, 2005). As 

known from the resource-based literature, firms are relatively firm bundles of 

resources created through dedicated investments over time (Wernerfelt, 1995; 

Lorenzen & Frederiksen, 2005). In order to maximize their utilization of resources, 

and due to their sunk cost related to full employment of their resources, firms have 

limited supply of resources and skills for projects that might hamper the flexibility 

and openness of their projects (Lorenzen & Frederiksen, 2005). One of the main 

advantages of projects is that they allow for flexibility and relatively fast and open-

ended innovation, important features for both film and music industries. The question 

on when and why firms choose to organize projects on the market rather than keeping 

them in-house has been subject to debate within the research field of the creative 

industries (for example Lorenzen & Frederiksen, 2005; Faulkner & Anderson, 1987). 

The film and music industries are examples of industries that mainly are organized in 

projects that are predominantly organized on the market rather than in-house, due to 

its task complexity, high asset specificity and high demand uncertainty (Lorenzen & 

Frederiksen, 2005). The film production companies and record labels leave the 
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production of their core product, feature films and popular music, to a wide network 

of specialized freelancers and/or small firm.  

 Temporary projects are quite severe in project networks that cross firm 

boundaries. For example, temporary projects cannot develop strong institutions, 

because collective experiences and knowledge assets are often dispersed after the 

project has been dissolved (Lorenzen & Frederiksen, 2005). One way to facilitate 

coordination of projects like film and music projects, is to employ a specialized 

boundary spanner or leader, that has the experience and knowledge to coordinate new 

projects and holding knowledge of the distributed competences and tasks included in 

the project, i.e. the mobilizing capabilities. Another way to deal with coordination 

problems of temporary organizations is through written contracts, like in the film 

industry where the project network is set up by one dominant firm, which sells the 

end product, the film, without the ownership of the creative resources involved. The 

firms would take the role of coordinating the resources through active management, 

by determining the variety range and time allowed for the project, imposing rules, 

payment structure or other governance mechanisms, etc. (Lorenzen & Frederiksen, 

2005).  

 The value chain of film encompasses five main activities shown in Figure 2. In 

the development phase the idea is developed, the script writing, selection of crew, and 

majority of the funding is secured. The production phase is the actual making of the 

film and post-production encompasses the editing and sound mixing (Barnard & 

Tuomi, 2008). In the film industry, the distribution and exhibition are two distinct 

operations (A Mapping of the Danish Film Industry, 2005). The distribution phase 

would be considered the international market involving video reproduction and 

distribution companies while the exhibition phase encompasses the cinemas, DVD 

and video releases, TV/ pay per view and film festivals (A Mapping of the Danish 

Music Industry, 2005).  

 

Figure 2: Value chain of film 

 

Björnsdóttir, 2008. Based on A Mapping of the Danish Film Industry, 2005. 
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 As mentioned earlier, the key resources for the film value chain are talented and 

creative people, tacit knowledge and innovation throughout the whole value chain, but 

can be argued to be most important for the value creation in the first steps of the 

chain. These resources cannot be clearly defined, emerge from unexpected sources 

and lose their value for unexplainable reasons. These key resources move among 

different projects, hence usually have different employing firms, or are freelancing. 

The major challenge in pre-production is ensuring that key resources are in place, but 

what constitutes key resources can vary, depending on the project, as well as being 

hard to clearly define (Lampel & Shamise, 2003). A basic script, a commitment from 

a producer, director and most of the principal cast usually must be in place, as well as 

the project planning and front-end planning in terms of secured finance. The search 

for effective routines and practices that create this suitable bundle of resources is 

motivated by the risk involved and has proved effective when mobilizing resources 

constitute the process. Mobilizing resources on the market become part of the 

industry’s collective learning, forming capabilities that are triggered early in the 

project life cycle (Lampel & Shmaise, 2003, p.2195).   

 The film industry has been moving towards economies of scale, with cost 

structure combined with global distribution and increasing marketing budgets (A 

Mapping of the Danish Music Industry, 2005). The key to economic success in the 

film industry, and a powerful control mechanism, would be the dominance of an 

international distribution network. In production, vertical integration has proved to be 

efficient in Hollywood, i.e. joint ownership of several value chain activities in order 

to lower the effects of demand uncertainty on markets for feature films (Lorenzen & 

Täube, 2008). By 1930, full vertical integration characterized the US motion pictures 

industry, dominated by six studios controlling film production, distribution and 

exhibition, and long-term contracts between the artists and producers, hence holding 

key resources internally for long periods of time.
3
 The movie making process was 

characterized by a cycle of internal creation of resource bundles. The studio-owned 

theatres even got favorable clearances from studio distributors to exhibit studio-

produced films (Vogel, 2007). The anti-competitive environment was fought against 

by non-studio exhibitors, leading to an order from the Supreme Court in 1948 for the 

                                                
3
 The six studios being: MGM, Paramount, RKO, Twentieth-century Fox, United Artists and Warner 

Brothers.  
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major studios to divest themselves of their theatres (Vogel, 2007).  

 The declining of the studio system changed the pattern of production. Films that 

might have been marginally profitable under the Studio system were no longer 

produced, as they didn’t get a guaranteed outlet. The television also changed the 

demand system, leading to the production pattern that the studios produced fewer, 

larger-scale films. The long-term contract diminished as it was no longer profitable 

for the studios to invest in promoting stars, and no longer optimal for actors to bind 

themselves down for one studio, given the greater variety of film genres the studios 

were producing (the TV provided the demand for serials) (Chisholm, 2003). By the 

end of 1950’s, long-term contracts between stars and studios had expired, leaving a 

market characterized by free agency and negotiation on a film-by-film basis, i.e. 

studio held resources were externalized to the market place (Chisholm, 2003; Caves, 

2000; Lampel & Shamise, 2003). Vertical integration still characterizes the US film 

industry, although not to the extent it did in the 1930’s. The managerial issues of 

coordination of resources in project-based organizations have already been briefly 

addressed, but it can be argued that from a managerial point of view, assembling key 

creative resources prior to the projects that are needed to make a movie was a simpler 

challenge than in the post-studio system era (Chisholm, 2003). However, large film 

production conglomerates, as well as music conglomerates, may be able to leverage 

synergies across their business units, but if they attempt to pursue this too far they are 

likely to stifle the very creative resources on which they depend (Lampel et al., 2000).  

 Horizontal integration has proved to be most valuable in marketing, distribution 

and exhibition, where huge scale advantages related to diminishing costs because of 

big firm sizes within single value chain activities (Lorenzen & Täube, 2008). An 

alternative to integration are business groups; groups of separate firms with a long-

term managerial relationship. Group members may collaborate with low transaction 

cost due to trust and honor effects. Business groups would be of great relevance in the 

film industry due to the need for mobilizing capabilities with shifting film production 

projects (Lorenzen & Täube, 2008). However, an interesting result of Lorenzen and 

Täube (2008) research on the Bollywood industry show a combination of 

disintegration in production and integration in distribution and finance, and no entry 

of business groups.  

 There has been a shifting focus in what drives the understanding and control of 

the relationship between the movie making process and box office performance; is it 
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the technology itself that is the key to enhancing performance; is the distribution and 

exhibition channels and control over them; is it content of the feature film itself; or 

the planning and execution of the movie project? What is certain in the film industry 

is that movies have a low probability of earning high revenues and a high probability 

of earning low revenues. It is estimated that around 5% of movies earn about 80% of 

the industry’s total profit. Given this highly uncertain market in which producers and 

distributers operate, some kind of distribution strategy is needed to try to maximize 

the revenue generated with film release. Many factors have to be taken into 

consideration when deciding the distribution strategy, e.g. whether to release a film 

over a two- or three month period, in an increasing number of cities or in a wide 

national release right from the start of the run (Chisholm, 2003). The film’s genre, 

cast, director, plot and seasonal timelines also play a role in this decision (Chisholm, 

2003). Additionally, seasonal changes play a role in timing because it is harder to get 

people to cinemas in the spring and summer while films with premiere in the autumn 

or winter have a much better track record (A Mapping of the Danish Music Industry, 

2005). These questions are more relevant in bigger countries, most relevant in the 

USA, than for example Denmark and Iceland. However there is a general economic 

rationale for sequential-market distribution strategy that applies for the film industry 

(Vogel, 2007). The optimal timing of film distribution is illustrated in Figure 3. Vogel 

(2007) argues for basic principle of profit-maximization and opportunity cost when 

releasing films:  

 

Films are normally first distributed to the market that generates the highest 

marginal revenue over the least amount of time. They then “cascade” in order 

of marginal-revenue contribution down to the markets that return the lowest 

per unit of time. (Vogel, 2007, in Chisholm 2003, p. 310)  

 

A film’s exhibition will end at time T*, when marginal revenue from the 

television market equals the marginal cost of distribution in that market. It is 

necessary to keep in mind that repayment comes from the production company’s 

ability to complete the film within a given budget and to generate necessary revenues 

to repay the debts – not from generating cash flow. Also there is the major difference 

between the European and USA markets regarding the importance of public support 

in the financing of European films and TV programs.  
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Figure 3: Optimal timing of film distribution. 

 

 

Björnsdóttir, 2009. Source: Chisholm, 2003. MR: marginal revenue. MC: marginal cost. 

 

However, in small domestic markets like in Denmark and Iceland, the 

revenues generated domestically are low, and the production companies have to rely 

on foreign markets in order to generate higher revenues, hence economic success. 

However, that is not an easy task. Film production is expensive, and irreversible 

process, i.e. movies are almost never stopped in mid-production. The average 

production cost of a movie is 2,7 million EUR. The financing of the production rests 

on various sources of funding: presale of rights to TV channels and video/DVD 

distributors, minimum guarantee payments from domestic or international cinema 

distributors, cash investment from the production companies and public support from 

national and/or European authorities (A Mapping of the Danish Film Industry, 2005). 

Production companies operating in small domestic markets usually have to pre-sell 

the distribution rights to a foreign distributor, which means that even if a film is 

financially successful, a foreign distributor takes the biggest share of the turnover. 

Return on the production companies’ investment is therefore usually at minimum if 

any. The European film industry, to which the Danish and Icelandic industries belong, 

is characterized by a lack of economies of scale due to diverse and heterogeneous 

national European markets, mainly due to cultural and linguistic reasons. The 
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European market, including Denmark and Iceland, is furthermore characterized by 

inadequate promotion and advertising budgets, by the lack of sufficient know-how 

especially at the development stage and even by the difficulties in offering 

competitive conditions to creative workers (A Mapping of the Danish Film Industry 

2005, p.26).  

The Creative Research centre at Copenhagen Business School, imagine…, 

referred to repeatedly in this chapter, has conduced a mapping of the Danish film 

industry in order to identify challenges the industry faces. The film industry shows 

impressive growth rates but faces the problem of not being able to generate economic 

success, due to reasons mentioned earlier. The most critical factor for the Danish film 

industry is access to capital, but private investors are almost non-existent in all steps 

of the value chain, and difficult to imagine a film industry without public funding, as 

public funding constitutes up to 90% of the total production costs of Danish films (A 

Mapping of the Danish Film Industry, 2005). The industry is therefore highly 

vulnerable to political change. In fact, the report states that one of the biggest general 

weaknesses of the Danish film industry is how extremely dependent it is on public 

funding. The project culture that has evolved in the industry described earlier in this 

chapter has created an investment tradition of financing one film project at a time, 

which increases the investment risk and might scare potential investors away (A 

Mapping of the Danish Film Industry, 2005). Besides running the risk of not being 

able to incur enough finance to produce the film, this system makes it difficult to 

develop long-lasting relations to foreign companies hence most players in the film 

industry lack know-how and access to an international distribution network. The 

empirical study will provide further insight and explain this challenge the industry 

faces in relation to the effects of the public funding system on the firm’s ability to 

assemble key resources and create capabilities.   

At an international level, the popular music business is highly dynamic, with 

high levels of product differentiation in music titles, high levels of entry and exit 

among artists and high levels of technical innovation (Burke, 2003).  The music 

industry is characterized by a high degree of uncertainty with regard to payouts once 

the product hits the market. This is due to unpredictability surrounding the value the 

end user attributes to the product, economy of speed, and high skill division and task 
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complexity within product innovation (A Mapping of the Danish Music Industry 

2005; Lorenzen & Frederiksen, 2005). A handful of major conglomerates dominate 

the music industry globally, but local firms in virtually all of the European countries 

are profit earners in their own right (Power & Hallencreutz, 2002).   

From a broad perspective, there are three venues for receiving profits from 

music production (Frederiksen & Lorenzen, 2003). Firstly it is from the product itself; 

sound recordings like CDs and connected with DVD, music videos, sold online music 

files, ringtones etc. Secondly from performances, i.e. live or recorded concerts. And 

thirdly from royalties where income derives from playing on the radio or TV, films 

and live performances – which also covers the two profit arenas mentioned. 

According to Caves (2000), estimates suggest that as many as 80% of all albums and 

85% of single records fail to cover their initial costs. The cost of developing and 

releasing a CD can be extensive and most artists require label support to cover these 

costs. Artists sign exclusive deals to record labels, and the record labels provide 

services for their artists. The service is usually in the form of artistic development, 

music production, CD manufacturing and distribution, marketing, promotion, 

publicity, sales and legal representation (Bockstedt, Kauffman & Riggins, 2006).  

Record labels are important players in the value chain of music due to their 

essential service provided and undertake many of the value-adding tasks (A Mapping 

of the Danish Music Industry, 2005). The record labels serve consumer markets with 

global mass demand, where product differentiation rather than price differentiation 

defines its strategy. The role of the players in the music industry, like in other 

industries, is subject to environment changes. The digital technology has been 

changing the music business environment. Distribution to some extent, 

manufacturing, and inventory costs have diminished or even been removed so that the 

artists require less up-front investment to produce their music. Due to these changes 

record labels have been losing some power over the value chain (Bockstedt et al., 

2006). Therefore, with changing industry, the record labels would emphasize on 

providing service that the artists cannot provide themselves like promotion and 

marketing management and copyright enforcement to maintain value contribution 

(Bockstedt et al., 2006). Globalization and the new technology for digital distribution 

have created increased niche demand (Abramson, 2008). The record labels are 

however still considered the main player in the value chain. Figure 4 illustrates the 

traditional basic value chain of music.  
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Figure 4: The value chain of music 

 

Björnsdóttir, 2008. Based on A Mapping of the Danish Music Industry, 2005.  

 

As with the film industry, the tasks throughout the value chain are organized 

in projects that are carried out on the market rather than within firms in order to 

facilitate product innovation that is necessary for the survival of the players in the 

music industry, because of the high resource diversity and complexity of tasks 

(Lorenzen & Frederiksen, 2005). This was described in more detail in the film 

description chapter. The key resources needed for music projects are diverse - artists 

undertake the first step of the value chain, where the production process, marketing 

and sales of the CDs is dependent upon creative and technical specialized resources, 

involved with different lifestyles and motivations, and project innovation crucial 

throughout the value chain.    

The creative artist, music agents as record label and distribution, encompasses 

retail markets and are highly concentrated, which is a persistent feature of these 

markets (Burke, 2003). The degree of dynamism varies between the steps of the 

chain, where the creative artist step is the most highly dynamic with its high level of 

entry and exit, alongside changes in artist ranking by market share (Burke, 2003). On 

the other hand, record label market share among the dominant firms entails low level 

of entry and exit, the dominant companies being known as the majors. The majors 

benefit from the economic of scale in manufacturing, distribution, marketing, finance 

cost and speed to market. Furthermore, reputation also gives an advantage to 

established firms. The majors can offer higher bids to creative artists than smaller 

companies, and according to Burke (2003), new and smaller record companies are 

only able to compete for artists rejected by the majors. This statement is however 

taken with a grain of salt.  

There are at least two vulnerable economic factors connected to the 

dominance of the majors according to Burke (2003). Firstly, new, un- established 

artists are in more need to do a deal with the majors than artists who have continuing 
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market power, due to economic of scale factors mentioned earlier. Secondly, the 

record companies face a dilemma in the bidding process for creative artists due to 

elements of cannibalization from hiring additional artists, meaning that the more the 

new unsigned artist is a close substitute to one who is already signed at the record 

company the lower net increase in profit, i.e. net increase in sales, for the record 

company. The dilemma being that if the major does not make a contract with the new 

creative artist, another company is likely to do, so the cannibalization effects take 

place anyway (Burke, 2003). The conglomerates therefore draw upon superior 

distribution and marketing competencies, and small independent record companies 

upon superior innovation capabilities (Lorenzen & Frederiksen, 2005). According to 

Lorenzen & Frederiksen (2005) the reason for this massive concentration in the 

distribution and marketing activities is that the sunk costs in these activities are much 

larger than in innovation activities. The sunk cost for global marketing and 

distribution is fixed (endogenous) and any firm has to pay it if they want to participate 

in the market, whereas the sunk cost in the innovation process is variable (exogenous) 

and decreasing due to technological changes in recording and production. 

The record labels in smaller countries like Denmark and Iceland assume the 

main risk and responsibility for profit, as opposed to the USA or UK system (A 

Mapping of the Danish Music Industry, 2005). Hence the record label and the artist in 

smaller countries create a mutual dependency, as the artist is dependent on the record 

companies for the promotion, and the record companies are dependent on the artist for 

the creative input and income. It has furthermore been argued (A Mapping of the 

Danish Music Industry, 2005) that the small record companies, the indies, in small 

countries like Denmark cooperate with the majors, where the indies hand over the 

artist to one of the majors, which then takes care of further promotion. The role of the 

indies is therefore more to develop talents and promote them on the domestic market 

and the majors to distribute and promote abroad or globally.   

The Creative industries research centre at Copenhagen Business School, 

imagine…(2005), has done a similar mapping of the Danish music industry as with 

the film industry and identified challenges the industry faces. The Nordic Industrial 

Fund (Power, 2003) conduced a mapping of the Nordic music industry for same 

purpose. Both studies emphasized some issues critical to improve the competitiveness 

and for growth of the industry. Some of these findings, relevant to this study, will be 
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introduced briefly here in the form of a list of issues (the list is not numbered by 

importance of issues), and taken into account in the empirical study: 

 

1. Increased cost of promoting and marketing albums, where the majors enjoy 

considerable economics of scale. The industry therefore needs better access to 

resources like venture capital and financing. It is a great challenge for actors in the 

industry to attract capital and create more funding opportunities. 

2. Cross-industry organization or cooperation with other creative industries, for 

example the film and music industries, aiming for export market as they are the key to 

success. The export platform called Music Export Denmark has proven to be a good 

initiative from the Ministry of Cultural affairs in cooperation with the industry.  

3. Closer and more specialized cooperation among the indies so they would be more 

resilient against pressure from the majors by for instance using independent sector 

organizations in order to learn more about the markets, to form important connections 

etc.  

4. Specialized creative industry management education, as there is a need for strategic 

creative talent in the industry in order to build a more business-oriented framework to 

for example create new markets and spot new opportunities. The recognition that the 

music industry is a competence driven industry is an important step. 

5. Stronger cooperation between the music industry and institutions focusing on 

Information communication and Technology in order to battle the threats of illegal 

copying.   

6. Lack of accurate industrial statistics on the music industry. The statistics should be 

provided in order to be able to make comparisons, but importantly to legitimate the 

industry as a real economy (Pratt, 2009).  

7. Further general policy challenges are to: strengthen existing governmental and 

municipal policies in support of the arts and musical education and to better include 

popular music; tax authorities should examine the differential and punitive tax levels 

applied to music, for example a reduction of value added taxes on CDs would act as a 

stimulant to domestic demand; support establishment of national umbrella 

organizations to link organizations representing the music industry; cluster-based 

regional policies by supporting regional music industry associations; cross-national 

cooperation between the Nordic countries for the small industries to gain a larger 

international presence.  
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 Big companies, majors or conglomerates are dominant in terms of economic 

profit making in both the film industry and the music industry. However, there are 

much more small independent film and music companies, which account for more 

film and music products every year than the conglomerates and majors. The 

discussion about the in-house resources owned by the bigger companies or market 

resources accessed by the small companies has been addressed in these description 

chapters, where the project-based structure of the industries creates organization of 

mobilizing capabilities. However the question remains on how important the in-house 

resources the conglomerates and majors possess are relative to the market resources 

that public funding influences, and therefore whether public funding matters more or 

differently for smaller companies than the big ones. This is an important discussion in 

relation to the discussion about the effects public funding has on the industries 

competitiveness and attempts will be made in the final discussion to address these 

aspects.   

 The theoretical chapter provided an overview of literature related to the research 

question. The following discussion rounds up the premises from the empirical insight 

gained from the industry description and theoretical framework, resulting in the study 

propositions. The study propositions will be used as a blueprint for the following 

multiple case study.  

 

What does empirical insight and the resource-based perspective predict in 

relation to answering the research question:  

 The primary idea with this study was to investigate if there was a difference in 

public funding system of the film industry and the music industry, to find out whether 

the funding system has changed with changes in the industries and the challenges they 

face, and to see if the funding system creates any value for the industries in relation to 

competitors. The research question was formulated based on these thoughts and idea, 

which resulted in being “What effects does public funding have on the film and music 

industry competitiveness?” as has already been introduced.  

 In Nordic context, both the film and the music industry are heavily subsidized, 

and government commitment to some extent considered vital to its survival, however 
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on different premises. The funding system towards the film industry has mainly been 

directed towards production and promotion of films and education to some extent 

(different between the Nordic countries), but much lesser towards institutions and 

other surroundings of the film industry. The funding system towards the music 

industry has on the other hand been directed towards education of musicians, 

operating music institutions, concert halls to some extent for popular music and other 

surroundings for the industry. The public policy and the funding system should be the 

outcome of the debate about which values are considered important for the individual 

and for a given society. The primary debate and argumentation for funding system 

towards the film production in small countries like Denmark and Iceland has been the 

cultural factor, i.e. mainly the linguistic factor. And the music funding system has 

been based on diverse cultural heritage arguments. However, there has been a shift in 

the debate as the economic effects of the creative industries, the film and music 

industries especially, on domestic and global economy in terms of turnover, 

employment and export has been casted light upon. New laws, regulations, and 

governmental industry reports, have increased the focus on supporting the industries, 

both film and music, in a much broader sense, and placing lesser emphasis on cultural 

arguments and heavier emphasis on economic factors.  

 The public funding system can be in the form of capital that film production 

companies and record labels request for. From a firm level, the possession of key 

resources and capabilities allows the firm to achieve a sustainable competitive 

advantage, where key resources are valuable, difficult to imitate, appropriate and non-

duplicable, if the firm accomplishes its activities in turning inputs into outputs using 

the resources in an effective way. The value chain of the film industry illustrates that 

the film production companies are the major players in the value chain, and record 

labels the major players in the value chain of the music industry. Key resources are 

tacit knowledge, creativity, skilled labor and innovation throughout the value chains. 

As the industries are characterized by project-based organization, the key capability 

for the industries in order to sustain competitive advantage would be the effective 

routines and practices in co-ordination of the mobilizing capabilities. As goes with the 

film industry and how the public funding system towards the film industry has been 

constructed in the past, the major film production companies receive public funding 

for film production that covers substantial part of the total production cost. In most 

cases, the promise, or half promise, of a public subsidy to a film production company 
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“green lights” the irreversible production process. Therefore, if a film production 

company receives a public subsidy for a film project it can be argued that it possesses 

a key resource and capabilities in order to turn input into output. As goes with the 

music industry, the public funding system has not been directed towards the major 

player in the value chain, i.e. towards the record labels, but towards institutions and 

surroundings of the industry. As mentioned earlier, there are some indications that the 

public funding system in the music industry is changing. Public institutions have been 

created for the music industry, for example to promote and market music abroad, like 

Music Export Denmark, and special funds have been created that record labels can 

dig into in order to produce and promote popular music. However, these funds have 

not been considered vital to the popular music industry hence not being considered a 

key resource that creates capabilities to the major players in the value chain, the 

record labels.  

 

Based on this discussion and given the theoretical framework it leads to the following 

propositions:   

 

• Public funding can be considered a key resource to film production firms in the 

film industry and therefore it has effects on the film industry competitiveness. 

 

• Public funding cannot be considered a key resource to record labels in the music 

industry and therefore it does not have effects on the music industry 

competitiveness.      

 

 The following empirical study is a multiple case study on the Icelandic film 

industry and the Icelandic music industry. The inquiry is an attempt to get deeper 

insight into the processes of public funding into feature filmmaking and popular 

music production, and problems related to it, and to understand if and why there is a 

difference in terms of effects on competitiveness.  
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The following chapter is provided to give insight to how the research was 

designed. The research design, case selections, and how data was collected and 

analyzed are presented. Furthermore the reliability and validity of the research and 

analysis are addressed with the limitations of the study.  

The aim of this study was to examine the effects of public funding on the 

music and film industry competitiveness. The process of the research design was 

dynamic throughout the whole process of the research. The process started with 

thoughts and a discussion about an interesting topic; the public funding system in the 

music and film industry. To prepare for the study an investigation about the public 

funding system was done, the literature related to the topic was reviewed and 

discussed with colleagues. The research question was designed after the pre-

investigation and discussion about the topic. Along with the investigation and design 

of the research question, theories to answer the possible research question were 

examined, where the resource-based perspective was chosen as the logical theory to 

answer the question, because it would predict whether the public funding system was 

valuable to the industries in the sense of transforming input into output and sustaining 

industry competitive advantage. An empirical multiple case study on the Icelandic 

music industry and the Icelandic film industry with focus on the Icelandic Music Fund 

and the Icelandic Film fund was conducted as an attempt to get deeper insight into the 

processes of public funding into feature filmmaking and popular music, and problems 

related to it, and to understand if and why there is a difference in terms of effects on 

competitiveness.  

The research objectives and information requirements determine which type of 

research design is most appropriate in collecting raw material. Hence, a research 

design is the logic that links the empirical data to be collected, and the conclusions to 

be drawn, to the initial research question of study (Yin, 1994). Three basic strategy 

research designs are distinguished between to collect data; exploratory, descriptive 

and explanatory or causal design (Hair, Bush & Ortinau, 2003). The boundaries 

between each strategy are not always clear and sharp and there are large areas of 
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overlap among them (Yin, 1994). Exploratory research design is undertaken when the 

objectives of the research is to gain background information, define research 

problems and establish research priorities. Descriptive research design is appropriate 

when the research objectives emphasize and measure the phenomena at a particular 

point in time. Explanatory or causal research design is commonly used to collect raw 

data and find cause-and effect relationships between variables (Hair et al., 2003). This 

study is a mixed study as it is not fully exploratory because pre-existing theoretical 

ideas were used to design the study. The theoretical ideas were used as a framework 

to systemize the empirical insights and making sense of it, as well as to guide through 

the multiple case study in the process of exploring the propositions. Openness for new 

insights that could add to the understanding of why there would be a difference in the 

effects public funding has on the film industry and music industry competitiveness 

was endured throughout the study.  

The distinctive need for case studies arises out of the desire to understand 

complex social phenomena. Case studies have been used in economic studies, where 

for example the structure of a given industry can be investigated by using a case study 

design (Yin, 1994). Based on the research question and the theoretical framework, a 

multiple case study was considered a suitable strategy, for comparative reasons, the 

cases being the Icelandic Film industry and the Icelandic Music industry. Multiple-

case designs follow replication logic, where the cases should serve in a manner 

similar to multiple experiments, with similar results or contrasting results predicted 

explicitly at the outset of the investigation (Yin, 1994).  

The case study method facilitates insights into the processes behind observed 

phenomena but the case study method has the weaknesses of generalizability, validity 

of qualitative data and validity of the subjective interpretations the method requires  

(Lorenzen, 2008). These limitations will be addressed upon later in the chapter. 

Furthermore, multiple case designs have distinct advantages and disadvantages in 

comparison with single-case designs. The evidence from multiple cases can be 

considered more compelling, but at the same time the rationale for single-case designs 

usually cannot be satisfied by multiple cases (Yin, 1994).   

After defining the research area and the issues to study within the theoretical 

framework, i.e. the research design process, the selecting of cases was the next step. 
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During the pre-investigation the different public funding systems towards the film and 

music industries were detected as an interesting field of study. The factors mentioned 

in the introduction chapter about being part of the growing economy of the creative 

industries, its economic properties and managerial challenges, the lack of investments, 

and the public funding system towards arts and culture per se, where the main reasons 

for selection of topic, leading to selection of cases. The multiple case study design is 

done for comparative reasons, to identify the effects of public funding on each 

industry, causes for competitiveness and to add to the understanding of the public 

funding system towards the industries based on the results of the multiple case study. 

The embedded unit of analysis was the Icelandic Film Fund and the Icelandic Music 

Fund, and the limits of data collection and generated analysis was from the 

establishment of the Film Fund, in 1978 and 2004 respectively. All theory building, 

explanation or exploration from single or multiple cases are of course subject to later 

testing through other case studies, experiments and surveys (Lorenzen, 2008). The 

issue of generalizability from this study must therefore be carefully addressed. 

According to Yin (1994) evidence for case studies come from six sources: 

documents, archival records, interviews, direct observation, participant-observation 

and physical artifacts. No single source has a complete advantage over all the others, 

but are highly complementary and a good case study would therefore use as many 

sources as possible. The biggest advantage for using many sources is the development 

of converging lines of inquiries or triangulation. The data collection for this study was 

from multiple sources of evidence as they were collected from documents, archival 

records, direct observation and interviews with industry representatives, hence a data 

triangulation. Case studies using multiple sources of evidence have proven to be rated 

more highly in terms of their overall quality than those that relied on only a single 

source of information (Yin, 1994). Validity of qualitative data is therefore addressed.  

Although quite poor on this subject, secondary sources like government and 

consultancy reports, laws and regulations, annual national treasury reports, figures 

from Statistics Iceland, industry related web pages, and newspaper articles were used 

to illustrate and identify organizational structure, the value chain of the film and 

music industries and the size of the markets. They were used in an attempt to identify 

the key resources and resource gaps of the industries. The observer and an assistant 
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did participate in industry seminars and conferences about the industry 

competitiveness, in order to gain better insight into the industries. Primary sources 

with direct observation done by following an applicant of the Music Fund throughout 

the whole application process was used to further understand the process of 

application and test the findings after the analysis. And lastly but not the least, seven 

in-depth interviews with film and music industry representatives were conducted. 

These primary data from key informants were used to gain further insight into the 

industries’ structure, to identify sources of competitiveness and information about the 

public funding system towards arts and culture. Following is the list of key 

informants, their title within the organization or firm and the date of the interview: 

 

1. Gu rún orleifsdóttir, legal adviser at creative industries office at Ministry of 

industry, energy and tourism, 2
nd

 of May 2008.  

2. Laufey Gu jónsdóttir, managing director of Icelandic Film Centre, 5
th

 of May 

2008. 

3. Anna Hildur Hildibrandsdóttir, managing director of Icelandic Music Export, 

6
th

 of May 2008. 

4. Eldar Ást órsson, managing director of Kraumur Music Fund and managing 

director of Iceland Airwaves, an annual international music festival in 

Reykjavík, 13
th

 of May 2008.  

5. Karítas Gunnarsdóttir, head of Department of Cultural affairs, Gu n  

Helgadóttir, head of Cultural division, Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir, specialist on 

cultural affairs at Ministry of Education, Science and Culture, 16
th

 of October 

2008. 

6. Lárus Jóhannesson, managing director of 12 Tónar record label, 16
th

 of 

October 2008. 

7. Agnes Johansen, film producer, Blue Eyes Productions, 20
th

 of October 2008.  

 

The key informants that were interviewed were selected after a pre-

investigation about the industries. The head of the cultural affairs office of the 

Ministry of Education, Science and Culture and the legal adviser at the Ministry of 

industry, energy and tourism were chosen in order to gain governmental perspective 

about cultural policy, its objectives as well as facts and figures about the industries. 

The managing directors of the Icelandic Film Centre and the Icelandic Music Export 
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were chosen to get information about the funds, administrational matters, and further 

facts and figures about the industries. The film and music industry representatives 

were chosen firstly because of their firm’s market share and secondly after an advice 

from a researcher on creative industries at the University of Iceland. The managing 

director of the private investment music fund was interviewed to gain further 

information about the music industry and to do a comparison of public funding 

system and a private funding system.  All interviewees were approached via e-mail 

where the research objective was introduced followed by a request for an interview. 

Three out of seven replied to the e-mail within a given time frame (one week) and an 

interview was set up. The other four were contacted via telephone with a reference to 

the e-mail sent earlier. All four prospective interviewees were willing to set up an 

interview through phone.   

The case study interviews were both focused, semi structured questions, and 

of an open ended nature, meaning that the key informants were asked for facts about 

the industries and their organization or firm, as well as their opinion about different 

matters regarding the music and film industries. They were also asked to propose their 

insight into public funding system. The settings were face-to-face settings, but the 

follow up questions were done by telephone or e-mails at later stages of the case study 

process, in March and April 2009. The questions were designed with the research 

question and theoretical framework of propositions as a point of departure and which 

shaped the data collection.  Each interview took about an hour to conduct, was 

digitally recorded, after a given permission from interviewee, and transcribed 

immediately after the interview had been taken, about 20 written pages each, 

transcribed into detail with all questions and responses word-for-word, with the 

exception of one interview where the digital recorder didn’t work but the interview 

was summarized on paper about an hour after it was conducted, in as much detail as 

possible. All interviews were conducted at location, i.e. at the informant office at the 

head quarters. Interview guides and transcribed interviews can be viewed in Appendix 

1.  

The data triangulation of these different sources of qualitative and quantitative 

sources made multiple measurers of the film and music industries available hence the 

problem of construct validity in research design was addressed.      
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According to Yin (1994) data analysis consists of examining, categorizing, 

tabulating or otherwise recombining the evidence to address the initial propositions of 

a study (p.102). Much depends on the investigator’s own style of rigorous thinking, 

hence subject to bias of subjective interpretation, along with the sufficient 

presentation of evidence and careful consideration of alternative interpretations (Yin, 

1994). The propositions constructed by empirical insights within the theoretical 

frameworks of the resource-based perspective were relied upon in the multiple case 

studies and the analysis, which is the preferred general analytical strategy (Yin, 1994).  

Analyzing strategy for embedded units of multiple case study was used, where 

the analysis was first conducted within each case, then the results interpreted at the 

single case level and treated as but one of several factors in an explanation building 

analysis at the single case level. The Icelandic film and music industries were the 

multiple case studies, with the Icelandic Film Fund and the Icelandic Music Fund as 

embedded units of analysis. The explanation building strategy is used to explain a 

phenomenon by stipulating a set of causal links about it. It has occurred in narrative 

form, but because such narrative cannot be precise, the better case studies are the ones 

in which the explanations have reflected some theoretically significant propositions. 

The explanation for the single case was then compared across the cases, following the 

replication mode for multiple cases. The conclusions drawn for the multiple cases 

where this strategy is used can become the conclusions for the overall study (Yin, 

1994). Hence internal validity was being addressed in the research design.  

Data analysis is a process of making meaning of information and data 

collected, which is a creative, not mechanical, process. The first step in making sense 

of the data generated from the interviews was coding. According to Esterberg (2002), 

qualitative coding entails three basic procedures: “a) noticing relevant phenomena, b) 

collecting examples of those phenomena, and c) analyzing those phenomena in order 

to find commonalities, differences, patterns and structures (2002, p.158). After 

reading the interviews through several times, the next step was coding the interviews. 

An open coding was done to identify themes and categories in order to construct a 

value chain for the industries, identify key resources and resource gaps, where public 

funding systems affected and how input are transferred into output. A simple method 

was used, by writing the codes on the margins of the papers. A focused coding on the 

themes identified during the open coding was done after the open coding by going 
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through the themes and categories, connect the data to the study propositions and 

research question and interpret it based on these.  

 The study is dependent upon the author’s selection and interpretation of the data 

and will therefore be subject to the bias of subjective interpretation. In order to 

minimize this bias and errors, reasonable attempts of data triangulation was done. 

However, the subjective interpretation will have some basic predetermined limitations 

to the analysis. The investigator should furthermore have the skills of being able to 

ask the right questions, being a good listener, adaptive to changes in procedures if 

unanticipated events occur, be flexible and maintain an unbiased perspective. It is 

difficult for the investigator to value these skills, but attempts were made to maximize 

the effects of these desired skills and built upon gained experience from prior study 

experience, journalistic experience, and empirical work experience as a research 

assistant.   

At a certain point in the research process there was a considerable risk for 

mismatch of the research due to lack of substantive theory, hence logic in connecting 

data to propositions. Yin (1994) gives a good example of consequences of such a 

mismatch:  

 

The example is about a common topic of case studies; the evaluation of 

publicly supported programs, where the development of a theory of how a 

program is supposed to work is essential to the design of the evaluation but 

has been underemphasized in the past (Bickman, 1987). According to 

Bickman analysts have frequently confused the theory of the program (e.g., 

how to make education more effective) with the theory of the program 

implementation (e.g., how to install an effective program). Where 

policymakers want to know the desired substantive steps (e.g., describe a 

newly effective curriculum), the analysts unfortunately recommend 

managerial steps (e.g., hire a good project director). (Yin, 1994, p.30) 

 

This mismatch has been tried to avoid by emphasizing the connection of the study 

propositions within the theoretical framework to data analysis and research question, 

and clarifying, when needed, the level of analysis in the writing as well as to the 
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researcher herself throughout the whole process. However this might have confused 

not only the researcher but also to representatives involved in the data collection 

process as well as the supervisor of the study.  

The reliability of the research design also needs to be addressed (the construct, 

internal and external viabilities being addressed already). A case study protocol was 

not used efficiently hence the investigation sometimes drifted away from the original 

topic of interest. However, a constant reference to the original purpose of the inquiry 

was used to reduce this problem, which might sound like a common sense, but was 

often needed in order to get back on the right track of the study. A case study database 

was neither constructed, that can be a subject of separate, secondary analysis. All 

data, and reports, articles, books and primary data from the investigator are however 

organized and documented, but it is not certain it can be used as s study database and 

leading to same conclusion.  

Furthermore, it should be mentioned that the researcher probably fell into all 

of the five misunderstandings pits about case studies (Flyvbjerg, 2006) at some point 

during the research process, but tried to confront these misunderstandings with 

confidence after valuable guidance from of the supervisor of the study. These five 

misunderstandings about case studies should be presented to the reader and are: a) 

theoretical knowledge is more valuable than practical knowledge; b) one cannot 

generalize from a single case, therefore, the single-case study cannot contribute to 

scientific development; c) the case study is most useful for generating hypotheses, 

whereas other methods are more suitable for hypothesis testing and theory building; 

d) the case study contains a bias towards verification; e) it is often difficult to 

summarize specific case studies (Flyvbjerg, 2006).   

 Lastly, the extraordinary circumstances in Iceland during the research process 

and writing should be mentioned. The second round of interviews was for example 

done in almost a state of shock, due to the collapse of the whole financial sector in 

October 2008.  It was difficult to discuss future commitments from the governmental 

part due to total financial uncertainty about the national economy hence the state 

treasury, as well as financial prospective for private firms. However, attempts were 

made to keep research professionalism during interviews and the interpretation of data 

at an acceptable level given the circumstances.  
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The following section presents the empirical study and analysis. The cases 

selected were the Icelandic film industry and Icelandic music industry. The analytical 

strategy reflects the study propositions introduced earlier in the paper. The industries 

are introduced separately, the value chains are analyzed, and key resources and 

resource gaps are identified in order to identify capabilities and hence understand 

sources of competitive advantage for the industries. The study focused on key players 

in the value chain; film production companies and music record labels. As all film and 

music industry representatives chosen for the study stated that the Icelandic Film 

Fund and the newly established Icelandic Music Fund were the only public funds 

specially earmarked for production, promotion and distribution link of the value chain 

these public funds were embedded in the study as unit of analysis.  

 

 The Icelandic film industry is relatively young, but has been growing fast for 

the past few years. The industry has grown from being a hobby for a few film 

enthusiasts, who ran the risk of losing all their personal belongings if the film project 

flopped – which often happened – towards a professional industry providing hundreds 

of people jobs hence means of subsistence.  

In 1904, the same year as Iceland got its home rule from Denmark, the first 

Icelandic film company was launched, called Ól Johnson & Co.. Two years later, 

Reykjavik Biograf-theater opened, later called Gamla Bíó (Old cinema). In 1912 three 

other cinemas opened in Reykjavik, Hafnarfjordur and Siglufjordur, and going to the 

movies became a popular entertainment (Aflvaki, 1998). The first feature film filmed 

in Iceland was Saga Borgarættarinnar in 1920, produced by Nordisk Films 

Kompagni in Denmark. The film entrepreneur Loftur Gu mundsson filmed a short 

film in the years 1920-1925 which is considered the first Icelandic film (Aflvaki, 

1998). Influenced by the Americans and Britons occupation during the Second World 

War, the film culture became a bigger part of the otherwise dominant literature 

cultural life. Along with a booming economy during the War the first Icelandic sound 

film was produced. Loftur Gu mundsson did the first full-length sound feature film in 
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1949, called Milli fjalls og fjöru. Other directors and producers followed into 

Gu mundsson etrepreneurial steps, and a few feature films, documentaries and short 

films were produced in the 50’s and 60’s (Aflvaki 1998).  

In 1966 the Icelandic national television was launched, but it did not change 

the film environment to a great extent like expectations had called for. Public funding 

towards the film industry started in 1972 with funding from the National Cultural 

fund, which started to fund one project a year equivalent to 10% of the total 

production cost of a documentary. This fund was the precursor to the Icelandic Film 

Fund, established by laws in 1978. At the same time the Icelandic film archive was 

launched. The Icelandic Film Fund has from its establishment played a major role in 

Icelandic film production (Aflvaki, 1998; Blue Eyes, 2008; Icelandic Film Centre, 

2008). The Icelandic Film Fund is now run under the heading of Icelandic Film 

Centre and discussed in detail later in this chapter.   

The Icelandic film industry has been growing for the last few years and the 

industry structural environment has been maturing and professionalizing (Blue eyes, 

2008). Figure 5, on page 53, illustrates the Icelandic film industry value chain and 

where the Icelandic Film Fund and Film Centre are located in the value chain. As 

shown in Figure 5 a total of 55 Icelandic independent film production companies are 

members of the Association of Icelandic film producers
4
. The two dominating 

production companies are Blue eyes production and ZikZak, although they cannot be 

referred to as major or conglomerate in an international sense. Only production 

companies registered in Iceland can apply for financial support from the Icelandic 

Film Fund.  

About five full-length feature films are now produced annually in Iceland, and 

the film production has changed from being inconsistent, where producers were doing 

films every 5
th

 or 10
th

 year, to being a consistent production. The biggest advantage 

gained with a constant film production is that knowledge and practice earned during 

one project does not vanish from the industry between projects as it did before. The 

industry collective learning has therefore been maintained within the industry, which 

has moved the standard of Icelandic films to a higher level.  

                                                
4
 Member companies produce feature films, television, documentaries and shorts. The conditions for 

admission are Icelandic permanent residence, two consecutive years of production and exhibition of at 

least one project in public movie theatre for 7 consecutive days.  
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Figure 5: Value chain of the Icelandic Film industry 

Björnsdóttir 2009. Based on A Mapping of the Danish Film Industry, 2005. 

 

The higher standard of Icelandic films can partly be measured in ticket sale in 

Icelandic cinemas, where it is evident that for the last three years in a row, Icelandic 

films have had the biggest audience in terms of ticket sales, which is a shift from 

before, where Hollywood films dominated Icelandic cinemas in term of ticket sales 

(Statistics Iceland, 2009; Blue eyes production, 2008). Furthermore, as the production 

is financially dependent upon co-production between domestic producers and foreign 

producers, the steady annual production has enabled a constant relationship between 

the foreign producers and distribution companies, and the Icelandic producers. By 

establishing a common track record the producers have created a steady collaboration 

with foreign producers as well as enabling new relationships. Routines and practices 

that create suitable bundles of resources have therefore been developed efficiently 

over the film industry for the past few years.  

As stated before, film production requires a large financial investment. The 

cost is a sunk cost and the “nobody knows” property implies a high variance of gross 

profits from film to film, with high financial risk associated with each project. The 

financing model in Icelandic film production consists of the Icelandic film fund 

supplying 50%, i.e. its goal is to reach 50% of total production cost but is realized in 
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the minority of cases, Icelandic producers around 20%, foreign funds like the 

European film fund EURimages and the Nordic film and TV fund around 25%, and 

foreign producers the rest. However the ratio between the domestic and foreign 

production share is different from project to project and sometimes foreign producers 

finance bigger shares than the domestic. Usually the domestic financing covers 60-

80% of total production cost with the Film Fund financing included. Foreign 

producers, distribution companies and sales agents usually get pre-sales agreements. 

The foreign co-producers usually own the right to sell the rights in certain countries or 

areas in exchange for the investment they put into the production. The sales figures in 

these areas or countries go into calculations for the foreign producers not the Icelandic 

producers. The co-production model has therefore been one of the reasons why it is 

difficult to measure and estimate the export earnings of the film industry. However, 

the co-production model has secured the Icelandic film industry its survival, not only 

in securing the financing of film projects but also developed more professionalism in 

the domestic industry and enabled the producers to carry out more ambitious projects 

aimed at the international market. 

The main reason for these positive structural changes in the industry is that the 

government has been well disposed towards the film industry in the recent past. Two 

policy initiatives towards the film industry are considered milestones in this structural 

change. Firstly, the Film in Iceland initiative, which is a newly established film 

commission run by the Invest in Iceland agency, an agency operating under the 

heading of the Trade council of Iceland and the Ministry of Industry and Commerce. 

The film commission offers a reimbursement of 14% of the costs incurred of films 

and television programs in Iceland. The percentage was increased from 12% to 14% 

in 2007, with an annual budget of 75 million ISK from the State treasury. Film in 

Iceland initiative has been receiving about 20 applications a year that fulfill the 

requirements and all applicants receive reimbursement if the requirements are 

fulfilled. The purpose of the initiative is to introduce Iceland as an interesting location 

for foreign filmmakers. From the industry perspective, this has attracted foreign film 

producers to Iceland, which has strengthened the professional level of production and 

further increased the collective knowledge within the film industry. Secondly, and 

most importantly, in year 2000 some major changes were made on the Icelandic Film 

Fund with considerable annual budget increase from the State treasury and some 
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administrative procedures were made to adapt the Film Fund to the film industry 

requests and needs.   

With the establishment of the Icelandic Film fund in 1978, the so-called 

Icelandic film spring was launched, because of a sudden blooming production. Three 

full-length feature films were funded for production in 1979, along with a 

documentary and an animation film. The funding was only a small proportion of the 

total production cost, so producers still had to provide personal guarantees to finance 

their film projects. With its 30 years of existence there is no doubt amongst industry 

players as well as government agents that the Icelandic Film Fund has changed the 

film industry environment dramatically.    

Since 2003, the Icelandic Film Fund has been organized and run by the 

Icelandic Film Centre. The Icelandic Film Centre was established in 2003 in 

accordance with the Icelandic film law, accepted by the Icelandic parliament in 2001 

(Al ingi, 2001; NR. 137). The main purpose of the Icelandic film law is to support 

film production and film culture in Iceland. The Icelandic Film Centre is required by 

this law to support production, distribution and promotion of Icelandic films, advance 

film culture in Iceland and to encourage and enable stronger links between Icelandic 

filmmakers and the international film community. The Ministry of Education, Science 

and Culture finances the Icelandic Film Centre from the State treasury and the 

minister is responsible for the organization. The minister appoints seven 

representatives from the film industry as members of a film committee for a three- 

year term. The film committee’s role is to advise the minister, and other public sectors 

that have anything to do with the film industry, about public policy and objectives 

towards the film industry. The minister appoints two without nomination but five are 

nominated by various organizations operating in the industry, like the Film Producers 

Association and the Icelandic Artist Association. The Minister of Education, Science 

and Culture, the Minister of Finance and various film associations have furthermore 

agreed upon a regulation supporting the law, stating that the Icelandic film industry 

should aim at producing at least four Icelandic full length feature films a year – which 

is to maintain the constant production level in order to strengthen the knowledge 

building and professionalism within the industry. Furthermore, the Film Fund should 

aim at supporting the production with up to 50% of total production cost. The total 
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production cost of an Icelandic feature film is according to this regulation considered 

to be on average 210 million ISK (Ministry of Education, Science and Culture, 2006). 

The average feature film production cost in 2007 and 2008 was 180 million ISK (Blue 

eyes production, 2008). In 2010, 420 million ISK have therefore been earmarked to 

the production of four Icelandic feature films. The regulation is considered an 

important step in enabling a continuous and dynamic Icelandic film production.  

The Film centre is run by the principle of arm’s length, characterizing Nordic 

cultural models, where a professional director of the centre is responsible for the daily 

business and has the final say on who gets funded from the Film Fund. In 2008 the 

budget for the Icelandic Film Centre was 631,7 million ISK, that is 1,18% of total 

expenditures of the Ministry of Education, Science and Culture in 2008. The Film 

centre’s role is to nurture film culture in Iceland by supporting local film festivals, 

seminars and workshops, to be part of the development of new generations of 

filmmakers and to promote Icelandic films abroad, mainly by establishing a physical 

presence at A-list film festivals. The main role of the Film Centre is however to 

support Icelandic film production financially through the Icelandic Film Fund.  

The majority of the Film centre’s budget, or 560 million ISK in 2008, was 

devoted to the Film Fund to support film production (Annual State treasury report, 

2008). As mentioned before, the Icelandic film law, 6§, states that the purpose of the 

Film Fund is to support Icelandic film production by providing financial support. A 

project supported by the Icelandic Film Fund must have Icelandic cultural appeal, 

unless special cultural grounds exist for deciding otherwise (2001, NR. 137,§6, §7). 

Since 2003, there are three different funds under the heading of the Icelandic Film 

Fund; feature films, documentaries and television programs. The budget for feature 

films is the highest, or about 70% of the total budget. The fund for feature films is 

furthermore divided into different categories of: production which should fund up to 

50% of the total production cost and is in agreement with restrictive business 

practices; manuscript funding of 400 thousand ISK each; postproduction fund and 

development fund.  

In 2003 some administrative adjustments were made on the application 

process, which, according to film producers, were crucial in making it more efficient 

for the industry. The Film Fund application deadline changed from having one day a 

year to having a rolling application system the whole year. It usually takes 6-8 weeks 

to work on an application. Producers who receive production support get it paid at the 
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beginning of the production process so it has made it easier for the producers to 

generate cash flow from the start, as many pre-sales agreements and distribution 

contracts are paid after the production process. Furthermore, the applicants get 

comments on their applications from the professional committee that goes through all 

applications with the director for the Film Centre. The application process is therefore 

more transparent than it was before the changes. Figure 6 shows the Film fund 

allocation from 1981-2007, at 1
st
 of June 2008 market price. The figures used for the 

calculation are shown in Appendix 2.  

 

Figure 6: Icelandic Film Fund allocations from 1981-2007 

Björnsdóttir, 2009. Source: The Icelandic Film Centre and Statistics Iceland 2009.  

 

Figure 6 shows a gradual increase in annual budget since the Film Fund was 

launched in 1979
5
. As the graph illustrates there was a steep increase after 1999, 

because of a very positive debate and arguments about the Icelandic film industry 

after an extensive industry research was done in 1999 by the Department of 

Economics at the University of Iceland. The film industry in Iceland is therefore an 

                                                
5
 Year 1979-1980 are no listed in the graph because of a shift in currency policy in 1981, old kronas to 

new kronas.  
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example of a creative industry that has received increased public support, in the form 

of a bigger Film Fund, after a scientific research on its the economic effects 

(Einarsson, 2004; Aflvaki; 1998). As mentioned earlier, in 2006 a regulation was 

approved between the Ministry of Education, Science and Culture, the Ministry of 

Finance, and associations from the Icelandic film industry on policy and future 

strategy to support Icelandic film production. The agreement documents a gradual 

increase of finance for the Film Fund for the next three years, as well a certain amount 

from the Film Fund dedicated to foreign co-production projects. The main objective is 

to assure continuous and regular production of Icelandic feature films, and TV 

programs, documentaries and short films.  

Parallel to the discussion and analysis of the film industry structure and its 

funding system, key resources and resource gaps were identified. The key capability 

to an Icelandic film production company is its funding system, with the public 

funding as the key resource. The funding system is based on the co-production model 

and the producer’s skills to seek finance. The changes described on the film industry 

structure have enabled producers to launch co-operation agreements with foreign 

producers in a more effective way. An example of changes in the structure is the Film 

in Iceland initiative. However what has played the biggest role in strengthening and 

maturing the model in an efficient way is the Icelandic Film Fund with its up to 50% 

subsidy the of total production cost. Although it seldom reaches that high proportion 

of the cost, and is a relatively small subsidy compared to, for example, the Danish 

Film Fund, the system has matured the film industry towards business orientation. 

Co-production is essential for producers in Iceland if they want to realize their film 

projects. The co-production model with the public subsidy as a premise has in fact 

attracted investors, both foreign and domestic, as the model lowers the risk for each 

partner. The promise of a subsidy from the Icelandic Film Fund increases the 

possibility of realizing the production process. The public subsidy hence enables 

companies to seek finance to prospective investors in a more legitimate way. It might 

sound paradox to say that the Icelandic Film Fund is absolutely vital to the film 

industry but at the same time strengthening its abilities to attract finance from 

different sources and in that way making it less dependent upon the subsidy. However 

the industry has created a kind of balance between public funding and other sources 
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of finance. As one representative of the industry put it: “the film producers have had 

to learn to become businessmen the hard way which has increased the producers’ 

ability to seek finance and realize their projects”. The Ministry of Education, Science 

and Culture representatives shared this view and actually praised film producers for 

being good business people. Therefore this balance has also created mutual 

understanding between the public sector and the film production companies, which 

facilitates all co-operation and communication between the levels, which at the end of 

the day would increase the film industry competitiveness. 

Another key resource to the Icelandic film industry is its small infrastructure, 

both in terms of the population of the profession and the administrative work 

connected to the production process. Again, it might sound paradox, but the players in 

the industry have managed to create an attractive small core of creative skills, the 

mobilizing capabilities, and specialized technical professionals, the transforming 

capabilities, from the small infrastructure in the eyes of both foreign collaborators as 

well as domestic collaborators.  

In order to sustain the firm and the industry competitive advantage that has 

been created with the key resources and capabilities, it is necessary to keep nurturing 

and developing the resource base by filling resource gaps identified. A resource gap 

that was detected in the Icelandic Film industry is first and foremost its weak support 

system like the education system that is essential to be able to continually innovate 

and nurture at all steps of the value chain. The education system has until recently 

hardly existed in the Icelandic film industry. The support system is necessary to 

upgrade and augment the film industry resource base in order to create a sustainable 

competitive advantage for the film industry. The University of Iceland recently 

launched a film program at Bachelor level, and a private film school has recently been 

established who focuses more on the technical side of filmmaking. There are no film 

schools similar to, for example, the Danish Film School, nor is there any film program 

available on secondary school level. Hence the industry is missing some fundamentals 

of its supporting system.  

Another issue the Icelandic film industry faces, as well as any other small 

industry with its small population and their own language, is the Icelandic language. 

The Icelandic language is considered a weakness to the film industry, as it can limit 

investors’ interest of co-operation and foreign distribution opportunities. However, 

one of the main objectives of the Film law has been to protect the Icelandic language, 
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although it plays a lesser role today than it did in older editions of the film law. Hence 

the language plays a considerable role in the public subsidy system so this weakness 

might be, to some extent, evened out.  

The Icelandic music industry is young and growing like the film industry. The 

Icelandic music industry consists of a few small enterprises. (have in mind the small 

population of about 320.000 inhabitants). However, despite the small scale, there is 

still a severe deficiency of accurate information regarding the industry size, its export 

and airplay performances. Furthermore, companies in the music industry have been 

reluctant to provide information regarding for example turnover (Adalsteinsson & 

Ragnarsdóttir, 2003; IMX, 2008). It has been stated that the awareness of the 

economic importance of the music industry has been growing for the last few years, 

but the industry is still very immature in terms of business knowledge (Adalsteinsson 

& Ragnarsdóttir, 2003; Einarsson, 2004; 12 Tónar, 2008). Recently, collective 

initiatives from the government and the industry have been realized, indicating that 

the industry is taking further steps towards business conceptualization. Reflecting the 

study propositions, this section introduces and analyzes the industry structure, the 

newly established Icelandic Music Fund and the industry’s key resources and resource 

gaps.  

The Icelandic music industry consists of few small enterprises and one major, 

on Icelandic scale. After a series of mergers in the industry, Sena is now the largest 

single producer in Iceland, and has the major market share in production and 

distribution. It also has distributing rights for the international majors; Universal, 

Warner, EMI and Sony/BMG (Sena, 2009). Sena also has the major market share for 

the distribution of both domestic and foreign movies in Iceland. The market share of 

smaller independent record labels has been growing for the past few years, amongst 

other due to cheaper technology to sound record music and digitalization. The size of 

the enterprise and its market share are usually considered a competitive advantage, i.e. 

the higher market share, the more competitive it will be. However, this is not always 

the case in digital environment and IT technology, and within the creative industries, 

as small enterprises can participate actively on the market and compete with the 

majors. Companies within the music industry that adapt to both the formerly called 
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traditional marketing strategy and digital strategy are more likely to succeed (KPMG, 

2000).  

The Icelandic music industry, in terms of business processes, has not enjoyed 

a strong institutional support system in the past. However, for the past few years, 

public institutions like the New Business Venture Fund and the Trade Council of 

Iceland have consulted music industry players in matters of export, financing and 

marketing strategies. The objective of the increased involvement of supporting 

institutions in business processes is to make the music industry become more 

professional as an attempt to improve its performance, as well as to gather 

information about the industry in a systematic way (A alsteinsson & Ragnarsdóttir, 

2003; 12 Tónar, 2008). A good example of increased awareness of the economic 

importance of the industry is a new government sponsored initiative called Icelandic 

Music Export, abbr. IMX. It is based on foreign models of governmental music 

agencies, like Denmark Music Export. IMX’s objective and role is to promote 

Icelandic music abroad and organize marketing strategies, festivals and event 

participation, as well as to increase the visibility of Icelandic music in the 

international sphere. The office should also be an information bank about the music 

industry. The office covers all genres of music, from classical music to punk. IMX is 

a collaboration between the Ministry of Education, Science and Culture, the Ministry 

of Foreign affairs, the Ministry of Trade and Commerce, Samtónn, which is an 

umbrella organization for copyright owners in the music industry, and Landsbankinn, 

a private bank
6
.  

The process from idea to realization of the IMX office was long and to some 

extent stiff-necked, due to political conflicts mainly about definitions of the music 

industry between the Ministry of Education, Science and Culture and the Ministry of 

Trade and Commerce. On industry level the music industry had difficulties in coming 

to an agreement on how the industry should approach such an initiative, as no 

definitions of industry or business environments existed. The industry also had little 

experience of collaboration in terms of production, marketing or distribution 

strategies. In year 2000 the discussion about music marketing and export office 

“broke out in violence” as one representative put it, and to some extent the planning 

                                                
6
 Landsbanki Íslands was a private bank when the agreement was made, which collapsed in October 

2008 and was nationalized like other Icelandic banks – the future of the banks in Iceland, as with all 

businesses, private or public, is highly uncertain when this is written.  
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went to its starting point. At that point, the umbrella organization for copyright 

owners in music, Samtónn, was launched, to coordinate the work of industry players 

and to be a powerful force in cooperation with the public sector. Samtónn started to 

work on definitions about the business environment and prioritize actions needed to 

improve the industry. After a fresh start a couple of years later the music industry and 

the government sectors were able to come to an agreement about an Icelandic Music 

Export office.     

The IMX office was launched late year 2006 and hired a former rock band 

agent, and PR chef and marketing manager for Iceland Airwaves, the biggest annual 

popular music festival in Reykjavik, as a director who divides her office time between 

Reykjavík and London. The total budget for the office in 2008 was 17,5 million ISK 

from sources divided as follows (IMX, 2008): 

 

Ministry of Education, Science and Culture: 5 million ISK, from the Icelandic Music 

Fund 

Ministry of Foreign Affairs: 2,5 million ISK 

Ministry of Trade and Commerce: 2,5 million ISK 

Samtónn: 2,5 million ISK 

Landsbankinn: 5 million ISK 

 

The objective and role of the office was very ambitious, too ambitious in 

relation to its resources in terms of labor, budget etc. The director had to prioritize the 

needs of the music industry consistent with the objective of the office and its available 

resources. If the office was to be an information bank about the music industry, 

information needed to be gathered, as there was hardly any information about the 

music industry available. Hence the first year of the office time was devoted to 

gathering information and putting it on the IMX webpage, which should be the 

office’s main communication forum, as well as to redefine the office objectives in 

order to be more efficient to the music industry. Now, in 2009, the IMX objective is 

published on their webpage as: “By increasing access to information about artists, 

collaborating with companies to promote Icelandic music abroad and organizing 

marketing strategies, festival and event participation, IMX will increase the visibility 

of Icelandic music in the international sphere, and provide an essential one-stop 

resource for all interested parties” (IMX, 2009). The office now has a list of 30 
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projects that it is involved in around the world, for example showcase music festivals, 

and has twice organized a big music conference in Reykjavik in collaboration with 

Iceland Airwaves. Consulting and networking with foreign distributors will in the 

future be the biggest advantage musicians and record labels will gain from the office. 

It is difficult to estimate the effects the IMX has had on the music industry 

competitiveness because of its short existence but representatives agree upon it being 

an important step to professionalize its business environment.    

Figure 7 shows the value chain of the Icelandic music industry and the 

placement of the Icelandic Music Fund and the IMX. It also shows that there are 17 

record labels and music publishers listed in Iceland, 1 major and 16 small companies 

or indies. The Icelandic Music Fund is the only public fund earmarked to support the 

music industry. However, musicians, record labels and other players in the industry 

(as well as in other creative industries including the film industry) have had quite easy 

access to cultural and entertainment funds that banks and corporations launched 

during the period of booming prosperity, from 2002 until October 2008 when the 

financial sector collapsed. At the moment it is highly uncertain to what extent these 

private funds will support culture and entertainment in the future.  

 

Figure 7: Value chain of the Icelandic music industry. 

 

Björnsdóttir, 2009, based on A Mapping of the Danish Music Industry, 2005.  
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The first private music fund was launched in the beginning of year 2008, 

called Kraumur, a three-year pilot project under the heading of Aurora Charity fund, 

which is a couple of years old private charity fund. Kraumur’s aim is: “to strengthen 

Icelandic musical life, primarily by supporting young musicians in performing and 

presenting their works. This will be done by strengthening the position of young 

musicians in Iceland through direct grants, professional assistance and various forms 

of cooperation. The fund also intends to fulfill its mission by sharing knowledge in 

the field, for example by courses, consulting and workshops, as well as through 

working in cooperation with those who share the same goals” (Kraumur, 2008). The 

fund’s budget is 50 million ISK for the three-year project, 20 million for the first year, 

2008, 15 million for 2009, and 15 million for 2010. Former director of Iceland 

Airwaves music festival was hired as a full time director of the fund. He is 

responsible for the fund and does the daily administrative work, consulting and 

allocates money in cooperation with the fund’s board, consisting of three 

professionals from the music industry. The fund is supposed to be additional support 

to the music industry. To fulfill its objectives Kraumur approaches music industry 

players differently than public funds (Kraumur, 2008). An example of this different 

approach is that the fund has no application deadline and no application forms, 

because, according the fund’s director, such and administrative work does not fit the 

mentality of the music sector. It furthermore supports few specific projects, and puts 

more financial support and energy into each project, than for example the Icelandic 

Music Fund does. Kraumur music fund is an example of a private initiative to support 

the music industry, done in collaboration with the main players in the music field. 

However, the newly established Icelandic Music Fund is the only public fund 

supporting music production and distribution directly, and will be discussed in the 

following section.   

The Icelandic Music Fund was launched in 2004 and operates in accordance 

with the Law on Music fund, 2004, NR. 76. The role of the Music Fund is to support 

Icelandic music and to help to promote Icelandic musicians and their creation (NR. 

27, 2004,§1). The Music Fund is divided into two parts; music part, and marketing 

and promotion part. The music part supports “…common music creation, but the 

marketing- and promotion part supports promotion and marketing of music and 
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musicians in Iceland and abroad” (NR.27, 2004, §1). The umbrella organization 

Samtónn appoints one representative to a Music committee and two are appointed 

without nomination from the industry, i.e. by the minister of Education, Science and 

Culture. The Music committee advises the minister which applicants the Music Fund 

should support. The Music Fund is open for applications twice a year. The money is 

allocated to applicants who fulfill criteria and subjective valuation of the Music 

committee, which then sends a proposal to the minister. The minister is fully 

responsible for the allocation. The Music Fund is open for applicants from all music 

genres, i.e. from classical to popular music projects and musicians. The criteria an 

applicant has to meet is widely defined and the committee is given the freedom to 

evaluate differently which criteria weighs the most at any given point. The first two 

criteria given in the regulation (2004) that comes with the Law on the Music Fund are 

firstly about artistic value and importance of the project to various music activities 

and the support of Icelandic music life, and secondly about the value and importance 

of the project for promotion and marketing of Icelandic music. 

The annual budget for the Music Fund is decided in the State treasury under 

the heading of the Ministry of Education, Science and Culture annual budget. In 2008 

the Music Fund budget was 54 million ISK. Figure 8, on page 66, shows the Music 

Fund budget 2005-2008, calculated at 1
st
 of June 2008 market price. Figures used for 

calculation are available in Appendix 2. The scale used is the same as for the Film 

Fund, on page 58, in order to give a better idea of comparison. The disposition of the 

fund has been constant since it started in 2005 and there are no indications of changes 

of the amount the fund will receive from the State treasury. On average, 64% of 

applications receive a positive answer from the fund and the average subsidy 

allocated is 150.000 – 200.000 ISK (Ministry of Education, Science and culture, 

2008).  

Few drawbacks about the Music Fund were detected during the investigation 

of the case (Andlát, 2009; Kraumur, 2008; 12 Tónar, 2008). Firstly, administrative 

procedures are believed to hinder its efficiency for the music industry. The fund has a 

deadline twice a year, which is considered to be an obstacle for the industry, as 

pointed out by Kraumurs’ director, does not fit the mentality of the applicants. Hence 

the demand for the support cannot be fully illustrated through the number and types of 

applicants. As was pointed out in the discussion about the Film Fund, its efficiency 

improved after changing the application system to a rolling application system.  
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Figure 8: Icelandic Music Fund allocations 2005-2008 

 

Björnsdóttir, 2009: Source: Statistic Iceland and Ministry of Education, Science and 

Culture.  

 

Furthermore, the application form for the Music Fund is complicated and applicants 

complain about unclear questions and having to repeat often in the application basic 

things about the objective of the project and so forth. Secondly, and more importantly, 

it was detected that representatives felt that receiving support from the Music Fund, 

had negative effects on other prospective investors or co-partners, as opposed to the 

positive effects the Film Fund had on prospective investors for the project in question. 

Other co-operatives would think that with the support from the Music Fund, the 

projects are either financially covered, which would be a misunderstanding because 

most of the funds do only cover a fraction of the total cost of the project, or 

prospective co-partners would not want to be related to projects funded by the Music 

Fund. The administrative faults should not be difficult to overcome, but the question 

about the negative effects of the Music Fund on the receiver in terms of hindering 

further investments in the project remains an open question and necessary to 

investigate in future studies.  
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The key resource of the Icelandic music industry is first and foremost its 

creative power, the creative individuals and something that seems to be a desire to 

tread new paths in music creation. All representatives agreed that this was the most 

valuable resource. The small Icelandic population and hence the small population of 

musicians and others working in the industry has created a “productive positivism” 

characterized by informal co-operation between musicians, producers and 

distributors, and short and efficient communication channels. The music scene was 

described repeatedly with “solidarity” amongst all players in the music field. The 

music scene in Reykjavik was compared to Silicon Valley by industry representatives; 

a creative cluster with tight internal network enabling the players to easily access key 

resources for different projects hence creating a capability of special creative output 

giving the music industry a competitive advantage over its rivals, i.e. foreign music 

products. The location of the country was also considered an important resource, as 

being on the edge of two different cultures, the American and the European, which 

was considered playing an important role in nurturing the creative resources (this 

resource is at the same time disadvantaging the industry as discussed in next 

paragraph). Whether it is a misconception of the music industry, that it creates some 

kind of special creative products relative to its rivals, or not, will not be addressed in 

this study as it tries not to evaluate the creative value of the products in question.  

However, this network or cluster of creative key resources and capabilities has 

not proved to benefit the music industry on a larger scale, hence cannot be considered 

a key resource relative to its rivals within the framework of this study. Furthermore, 

resource gaps were detected that need to be filled in order to develop and nurture its 

resource and capabilities base. Firstly there seems to be a severe lack of business 

knowledge and orientation amongst players operating in the music field. Hence the 

infrastructure in terms of business processes is weak and the business environment is 

not matured. A lack of co-work between record labels and distributors to 

systematically attack foreign markets is evident and hindering its growth and 

expansion to bigger markets. Part of the reason why the industry has not been able to 

expand is the lack of business process professionalism in the industry, experience and 

knowledge that would be able to be generated with co-operation and knowledge 

sharing between skill holders from different project to project. Furthermore, its small 

domestic market and to some extent isolation from major markets in Europe and 
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America makes it relatively expensive to expand to bigger market areas. The 

disadvantage of project-based organizational structure, where collective knowledge 

and experience vanishes from the industry between projects, is therefore evident in 

the Icelandic music industry.  

Another resource gap detected was the lack of finance that would be devoted 

to marketing and distribution. Important step has been taken with the establishment of 

IMX, who faces the major task to increase business orientation in the industry. 

However initiatives like the IMX and the Icelandic Music Fund can only play a 

limited role in filling these resource gaps they are supposed to fill, due to the weak 

business infrastructure, hence have very limited effects on the industry 

competitiveness. The initiatives can rather be seen as a “band aid method”, put on the 

gaps randomly, without efficiently aiming at rent generating potential for the music 

industry and a sustainable competitive advantage. The different effects the public 

funding system has on the music and film industries will be discussed in the next and 

concluding section.  
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As described in the introduction section, both the film industry and music 

industry are part of the growing creative industries economy and are considered to 

have great economic potentials in the future, despite its economic and managerial 

challenges due to its special characteristics of high demand uncertainty, economies of 

speed, great skill division throughout the whole value chain and project complexity. 

The Icelandic domestic market for feature films and popular music, film and music 

being global products, is very small, and small firms constitute the majority of firms 

in both industries. The small domestic market makes it desirable for firms to seek 

bigger markets, in the case of the music industry to distribute music products, and in 

the case of film industry to seek additional production finance, as well as to distribute 

the film products. The competitiveness of the industries in relation to industries in 

other countries relies on its abilities to assemble key resources needed to create the 

capabilities that push the feature film product and popular music to new competitive 

markets. Different factors have been assumed to drive the process of both filmmaking 

and music making and its relationship to performance in terms of ticket or CD sales. 

Technology is thought to hold the key to enhance performance, while distribution and 

exhibition is emphasized as being the basis for competitive advantage in other 

perspectives. Lampel and Shamsie (2003) argue that when Hollywood movie industry 

received maturity the focus shifted to the feature film itself as the key to sustainable 

advantage (2003, p.2194). With the Icelandic film industry and the Icelandic music 

industry the focus on marketing, distribution and exhibition is the most important 

factor to be nurtured due to the country’s small domestic market and geographical 

isolation.   

The industries face slightly different challenges especially in the production 

process. The film production is an expensive and to a great extent irreversible process. 

Production cost is high and due to demand uncertainty, investors are reluctant to get 

involved as they run the risk of not getting any return on their investments. The music 

industry faces fewer challenges in the production process, as new technology has 

lowered to production cost to some extent and, when compared to film, each music 

project is much cheaper in production than film. However, record labels release much 

more music products annually than the amount of film products film production 
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companies release annually. The argument of differences in music and film total 

production cost for each project is therefore difficult to estimate in relation to the 

legitimacy of the total amount of public funding that should be devoted to each 

industry. However, both industries face challenges in digging into bigger foreign 

markets and distribution channels, challenges that have been confronted by the 

industries as well as at the governmental level, in different manner as the empirical 

study indicates. In the analysis the co-production model was identified as a key 

capability in the film industry where the public funding was the key resource. The co-

production has not only enabled companies within the film industry to build a greater 

pool and network of skilled creative labor and knowledge base, mobilizing 

capabilities, through steady production, the co-production model has also created a 

network of foreign investors and distributors that ensures production and channels to 

bigger markets. This model has been created through collaboration between the 

industry players and government agents, who have identified this key resource and 

how it creates capabilities in the industry. A successful strategy has bee built upon 

this common understanding. The industry has begun to reap the fruits of this strategy 

in the form of secure financial public support, investors and distributors. However, as 

the empirical study has also shown, the funding system has been evolving for 30 

years, and the policy changes made on the funding system in year 2000 have proved 

to be efficient for the industry as a whole.  

The music industry on the other hand, including the public funding system, 

has not been able to adapt structurally to industry challenges and create capabilities 

efficiently benefiting the industry competitiveness relative to music industries in other 

countries. The key resources identified in the analysis, based on the industry 

representatives’ interviews and field research, were the creative talents and the 

flexible and short communication channels within and amongst the network of 

mobilizing capabilities. However, without reducing the importance of these key 

resources to the music industry, these key resources would be considered a provision 

to the existence of the popular music industry as such, but a lesser important resource 

to the industry competitiveness relative to music industries in other countries. 

Furthermore a resource gap in the music industry was detected in the analysis, as 

there was a common belief in the industry that there was a lack of co-operation and 

business professionalism between music producers, i.e. record labels, as well as 

between the industry and the governmental levels, although small steps have been 
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taken very recently as an attempt fill this resource gap. The lack of business processes 

knowledge and co-operation between the domestic industry players, as well as 

international players, has hindered the growth of the music industry in terms of 

creating capabilities that will create a sustainable competitive advantage in 

distribution and exploitation on bigger markets. The public funding system towards 

the music industry in the form of the newly established Music Fund should be 

considered an attempt to fill this resource gap. However due to its weak business 

infrastructure, the music industry has not been able to efficiently control the public 

funding system in order to utilize the resources and create capabilities for the 

industry.  

The following research propositions as proposed earlier in the paper: 

  

• Public funding can be considered a key resource to film production firms in the 

film industry and therefore it has effects on the film industry competitiveness. 

 

• Public funding cannot be considered a key resource to record labels in the music 

industry and therefore it does not have effects on the music industry 

competitiveness.      

 

are therefore supported both in terms of the film industry and the music industry. 

Based on these findings, the research question is thereby answered by stating that the 

public funding system has different effects on the film industry competitiveness and 

the music industry competitiveness.  

Although this study has made an attempt to explain and understand the effects 

public funding has on the film industry and the music industry competitiveness, it is 

beyond the purpose of this paper to provide a detailed description of potential strategy 

implications for players in the industry and the public sector, if the industry would 

want to make similar use of public funding as the film industry for its 

competitiveness. A short account of the most evident implications will be addressed 

nevertheless. However, a more detailed account of potential implications can be 

provided at the defense of this thesis.  
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First, if the music industry competitiveness is to be improved with public 

funding, the business infrastructure of the industry as such must be improved. That 

will not be an easy task and ongoing conflicts between the industry and government, 

as well as between industry players and between ministries, like described earlier in 

the antecedent of the establishment of the Music Fund, must be solved. The music 

industry needs to be defined as an industry equal to other industries with similar 

access to capital and institutional support. Cultural arguments are of less relevance 

when defining a strategy to improve the music industry competitiveness relative to 

music industries in other countries. The lack of competence in accessing capital and 

other support would be solved to some extent, and the industry reach a higher level of 

business process professionalism. Efficient co-production models would be created as 

a result of the business orientation, and become a key resource to the industry. The 

disposition change should account for both the governmental and industry level 

players.    

Furthermore, some administrative adjustments need to be made in the funding 

system of the Music Fund to improve its beneficence to the music industry, and were 

introduced in the Music Fund section. Small adjustments like simplifying the 

application form and a rolling application system instead of deadline twice a year 

would serve that purpose. It proved to be of importance to applicants of the Film Fund 

and the same should account for the Music Fund applicants. Plus these adjustments, 

the representatives of the music industry in this study repeatedly stated that the 

amount allocated from the fund to each project was too small to make any difference 

to the project. The average amount allocated from the fund is about 200.000 ISK
7
, 

which understandably would not be considered a key resource to any firm in the field. 

A radical change would be to either allocate bigger amounts to fewer applicants or 

increase the amount of the fund from the State treasury drastically. Again compared 

to the strategy chosen for the film industry, the Film Fund was enlarged to a great 

extent. Based on the premises that these changes on the Music Fund would have 

similar effects on the music industry as the changes made on the Film Fund in 2000 

had on the film industry, it can be argued that the music industry could omit the 

“painful” 30 years evolution of the Film Fund by moving the black dot on Figure 8 

                                                
7
 The Icelandic krona has been unpredictable since the financial collapse in October 2008. It has not 

been registered at the central bank of Denmark since October. Based on the currency given in the 

Icelandic Central bank, 200.000 ISK would account for about 8.500 DKK, May 2009.  



  

D
is

cu
ss

io
n
 &

 C
o
n
cl

u
si

o
n
 

  

 73 

(see p.66) up to 700.000 in 2010! Another idea is that the total amount of the Music 

Fund, 54 million ISK, might become a more valuable resource to the music industry if 

it were devoted entirely to the Iceland Music Export office instead of the 5 millions it 

receives today from the Music Fund. And finally, although the Music Fund cannot be 

considered to matter for the Icelandic music industry as a valuable resource, its 

objectives are very ambitious on behalf of promoting Icelandic music. It can be 

argued that it sets impossibly high objectives, therefore fails to live up to its goals for 

the industry. But as discussed in this chapter, the music industry is structurally weak 

in terms of being able to utilize such a funding system in an efficient way. The 

business structure improvement should therefore be considered a premise to 

efficiency of public funding in the form of the Music Fund.  

Furthermore, as public funding can both be considered a tangible resource to a 

firm in the form of financial asset, it can also be considered an intangible resource in 

the form of a “quality stamp” for the creative enterprise or project, as is the case with 

the film industry. The opposite effects the Music Fund has had on receivers of subsidy 

from the Music Fund, in the sense that it hinders prospective investments, needs to be 

addressed and discussed amongst industry and government players.  

In relation to studies on the effects of public funding on the film and music 

industries, there are other issues that must be addressed, which were slightly touched 

upon in previous sections describing the industries. As stated earlier, on global level 

the film industry and the music industry structure is characterized by few 

conglomerates dominating in terms of economic profits, and many independent small 

companies constituting the majority of companies and producing more products 

annually than the conglomerates. Both industries are furthermore characterized by 

project-based organizational structure where key resources, mobilizing and 

transforming, are loosely coupled to firms in terms of contracts or freelancing. 

However, the big companies possess some of the key resources internally, which 

makes them big, and understandably in terms of overhead costs try to make the most 

efficient use of their resources in the production process. The question therefore 

remains what effects does public funding have on small companies in relation to the 

big companies, i.e. companies that assemble key resources on the market vs. 

companies that possess key resources in-house? Does public funding matter 



  

D
is

cu
ss

io
n
 &

 C
o
n
cl

u
si

o
n
 

  

 74 

differently for smaller companies than the big companies? Based on the research 

findings would it be possible to argue that without public funding, there would only 

be major film companies and no small would exist? And why are there both majors 

and small record labels in the music industry when public funding does not matter?  

In relation to the case studies on the Icelandic film and music industries, the 

difference between the majors and indies is not as extreme as in other countries, due 

to the small domestic market.  No film production company can be considered 

big in the sense that it possesses key resources for the filmmaking in-house. But the 

co-production model, which is a capability to the film industry, is more easily 

established for production companies with a track record to build upon. Therefore 

some barriers for small companies to efficiently control and use resources in terms of 

public funding and create capabilities are obviously detected. If public funding would 

be taken out of the system, it could be argued that big companies would grow bigger 

in terms of resources possessed and become the only film production players in the 

field. However, with few exceptions in the past, no feature films are produced in 

Iceland without public funding from the Film Fund, regardless of the size of the 

company. Therefore the statement remains an open question receptive for future 

research.  

The Icelandic music industry consists of one major, although not in the sense 

of major on an international level, and many smaller record labels. Key resources for 

each project are sampled from the market through networks of skill holders. There are 

both majors and small companies in the industry although public funding does not 

matter in the sense of having effects on the industry competitiveness. Compared to the 

film industry, the question for the music industry would be to make use of public 

funding to fill the resource gap detected, and therefore become dependent upon public 

funding for competitiveness relative to other countries. This study does not provide 

answers to these questions.     
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Interview guide 
 
The interview aim is to provide as much information as possible about the 
organizations to map the public funding system in music and film industry in Iceland. 
The interviews will be used as empirical data for the master thesis.  
 
In the first run I am looking for objective information about the role of the 
organization for the field, its purpose, why it was launched from the public 
perspective and future ambitions for the organization within the field.  
 
To aid the process the information this interview should provide has been divided up 
in themes: 
 
Role of the organization within the public sector – broad perspective 
Role of the organization within the music / film industry – where is the debate about 
the funding? 
Education – film/music institutions – concerts – the surroundings – production - 
distribution – culture/language  
Where do the opportunities lie? Key resources, Resource gaps?  
 
Does the public funding system change with the industry? (How is the industry now, 
how is it changing) 
 
The questions are designed in such a way as to ask in a roundabout way about 
feelings and value. That should call for descriptions rather than reflections, which in 
turn are believed to give a more valid results, than asking the interviewee to evaluate 
the situation.  
 
 
Initial Idea – discussion guide pre-research: 
Remember that the music industry has a special funding within the creative industries.  
An interesting perspective would be to compare the public funding of the music 
industry and the film industry.  
In the music industry and seen from the government perspective there isn’t much of a 
debate on the funding for education, the music institution, the surroundings and 
concerts because that happens in Denmark but the real cost lies in the distribution 
(NOTE how is the industry is changing and does the funding system change with the 
industry?). Where has the debate been – what is considered legitimate? Legitimate 
organization, legitimate funding?  
 
On the other hand, because of the success of Danish commercial films they receive a 
lot of funding and from the government perspective as the funding is thought of to 
promote the Danish language.  
 
From the market perspective there should be equal funding for all steps in the 
process, not only for the education and surroundings nor for the production and 
distribution.  
 



INTERVIEW NOTES 

Interviewer: 
Interviewee: 
 
 

Júlía Björnsdóttir 

 

Guðrún Þorleifsdóttir, legal adviser, Ministry of Industry Energy and 

Tourism  

Place 
&Date: Ministry of Industry Energy and Tourism,  2.maí 2008 

 

{Vantar byrjunina á viðtalið} 

Það er búið að gangast undir ákveðnar skuldbindingar sem eru ekki 

samkeppnishamlandi, þannig að frumvarpið þegar það varð að… eða rétt eftir að það 

varð að lögum þá var það borið undir eftirlitstofnun EFTA sem fór fram á svolitlar 

breytingar á því og þetta er auðvitað heilmikið mál sem varð til þess að lögin komust 

ekki almennilega í framkvæmd dálitlu síðar og þau voru tímabundin, þessi eldri lög 

sko. Og þegar kom að því að meta hvort að það ætti að halda þessu áfram eða hvort 

það ætti bara að hætta þá var Hagfræðistofnun Háskóla Íslands fengin til þess að 

gera svona úttekt – þú getur fengið hana (SJÁ póst frá Guðrúnu). Það var skipuð 

sérstök nefnd sem Iðnaðarráðuneytið skipaði sem átti að gera tilllögur að framhaldi á 

þessari vinnu og þessi nefnd samdi við hagfræðistofnun Háskóla Íslands og fór yfir 

málið í heild og hennar niðurstaða var sú að það væri rétt að halda þess áfram vegna 

þess að það fé sem ríkið léti í þennan málaflokk það að minnsta kosti skilaði sér til 

baka, að minnsta kosti sko, það væri óhætt að treysta því.  

Þá erum við að tala um þessi 14% af heildarframleiðslukostnaði hverrar myndar er 

það ekki? 

Jú, það er reyndar ekki alveg heildarkostnaðurinn án undantekninga, það miðast við 

þann framleiðslukostnað sem er gjaldfæranlegur í rekstri en þó ekki laun og 

verktakagreiðslur til þeirra sem búa erlendis. Þú sérð það nú allt saman í lögunum. 

En þetta er svona, þessi úttekt hagfræðistofnunar sem er svona hagfræðileg úttekt 

og þar er verið að nota svona mælikvarða hagfræðinnar á þetta, þetta er klárlega 

svona hvað á maður að segja svona fræðilegasta umfjöllunin um þetta. Það er 

voðalega erfitt að átta sig á því þegar maður fer að lesa lagafrumvörp, þau eru bæði  

svona knöpp og svo verða þessar breytingar þarna í byrjun sem gerir þetta 

ruglingslegt allt.  

Þetta er nú ekki langur lagabálkur, ein eða tvær blaðsíður! 

En svo náttúrulega bara það sem er til, það eru trúnaðargögn eins og umsóknir frá 

öllum aðilum… 

En er það þá menntamálaráðuneytið sem að rekur kvikmyndasjóð og stofnun? 

Já ég mundi ráðleggja þér að tala við hana Laufeyju. Hún er sérfærðingur í þessum 

málum og búin að vinna í þessu lengi,  

Já ég fékk viðtal við hana á mánudaginn.  

Og ég veit ekki hvort þú, það eru til alls konar upplýsingar á alþjóðavísu sem ég gæti 

bent þér á en það er voða lítið til af svona fræðilegum rannsóknum eða textum um 

þetta fyrir utan þessa úttekt hagfræðistofnunar.  

En af hverju sér Iðnaðarráðuneytið um þennan hluta en ekki Menntamálaráðuneytið 

og af hverju eruð þið ekki með Kvikmyndasjóð hjá ykkur? 

Það er nú kannski svoldið erfitt að svara því. Það er náttúrulega, það er oft þannig að 



sko menntamálaráðuneytið og iðnaðarráðuneytið eru svoldið eins og tveir armar á 

sama hltunum, sérstaklega með þessar skapandi greinar af því að 

menntamálaráðuneytið sér náttúrulega um menntunarþáttinn klárlega, eins og í tilviki 

hönnunar þá er listaháskólinn á þeirra snærum. Hins vegar þegar kemur að sjálfum 

iðnaðinum þá er það bara málaflokkur innan ráðuneytisins. En þetta er ekkert alltaf 

mjög skýrt, skýr skil og þetta getur svona skarast voldið.  

Það hefur einmitt verið mikil samvinna milli iðnaðarráðuneytisins og 

menningarmálaráðuneytisins og gert rannsóknir og skýrslur um skapandi greinar 

sem atvinnugreinar út frá því að þeir vilja mennta fólk í greininni. 

Það er í sjálfu sér alveg samvinna milli ráðuneytanna og kannski nýjasta dæmið um 

það er að þau standa sameiginlega að því að styrkja hönnunarmiðstöð, hin fyrsta á 

Íslandi. Hefuru heyrt af því? 

Já, voruð þið ekki með þriggja ára undirbúning að því og svo var hún stofnuð fyrir 

stuttu?  

Jú,  

Og hvernig komið þið að rekstrinum í þessari Hönnunarmiðstöð? 

Við bara leggjum til framlag, helmings, s.s. ráðuneytin standa saman að því, mig 

minnir að það séu 30 milljónir á ári samtals. Þannig að við erum að borga helminginn 

af því.  

Skapandi atvinnugreinar eru málaflokkar Iðnaðarráðuneytis, út frá hvaða 

skilgreiningu á skapandi atvinnugreinum vinnið þið – hvað teljast skapandi 

atvinnugreinar? 

Það hefur nú reyndar ekki verið farið neitt nákvæmlega ofan í það. Við kannski 

þurfum þess heldur ekki, ég veit það ekki.  

Í skýrslu frá Norrænu nýsköpunarmiðstöðinni kom fram að það vantar tilfinnanlega 

upplýsingar um skapandi atvinnugreinar frá Íslandi. Af hverju helduru að það þurfi 

ekki að skilgreina skapandi atvinnugreinar? 

Sko, auðvitað kannski þarf það, ég segi það ekki. Þetta er voða mikið á mótunarstigi 

öll þessi vinna. Sko (stendur upp og nær í blað). Þessi vinna hönnunarvetvangsins 

sem var undanfari Hönnunarmiðstöðvar það var voðalega mikil svona þróunarvinna 

og hugmyndavinna, og þar gerðum við meðal annars eitt, við kortlögðum svoldið sko 

hönnunarfagið á Íslandi. Það er alveg ótrúlega eitthvað sundurlaust, eða var, vonandi 

verður breyting á því. Ég ætla að sýna þér (blaðið) það eru nefnilega starfandi níu 

fagfélög hönnuða, og svo er Listaháskólinn og hitt og þetta og svo eru samtök 

iðnaðarins og það er allt mögulegt til en þetta var einhvern veginn aldrei að ná 

almennilega saman eða sem sagt eða skila þeim slagkrafti sem að í rauninni þurfti til. 

Hvar í ósköpunum er þetta eiginlega? Og það er ekki eins og menn hafi ekki verið 

búnir að velta því fyrir sér að það þyrfti að breyta þessu, að það þyrfti að stofna 

Hönnunarmiðstöð og standa öðruvísi að þessum málum, það hefur bara einhvern 

veginn aldrei tekist. Það hefur ekki náðst samstaða innan þessa breiða og svo líka 

ólíka hóps. 

Hvernig gekk sú vinna, nefndarinnar sem stóð að þessari kortlagningu? 

Það gekk í sjálfu sér ekkert vel, þetta var heilmikið strögl og það er svo sum kannski 

ekki… 

Voru þá fagfélögin með ólíkar áherslur? 

Ætli það megi ekki segja að það hafi… stjórn hönnunarvettvangs var rosalega þung 

og erfið, hún var fjölmenn og kannski …  það er svoldið erfitt að útskýra það. Kannski 

var hún í bland svona einstaklingarnir sem orsökuðu það en ekki hvaðan þeir komu. 



(fer fram og sækir blaðið með kortlagningunni) 

En hérna erum við svo sem komin aðeins útfyrir kvikmyndaiðnaðinn, en ef þú setur 

hönnun í miðjuna þá eru þetta þessi fagfélög sem voru til á Íslandi og eru til. Þessi 

félög öll saman stofnuðu einkahlutafélag sem rekur hönnunarmiðstöðina, það er í 

rauninni kannski það sem vantar inná þessa mynd. Í hönnunarvettvangi sat fulltrúi 

Iðnaðarráðuneytis, sem var ég, fulltrúi Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, fullltrúi frá 

Samtökum Iðnaðarins og fulltrúi frá Útflutningsráði svo var einn fulltrúi frá 

Reykjavíkurborg og þrír frá Form Íslands. Form Ísland var svona regnhlífarappartat 

yfir þetta hérna (bendir á blaðið) og einkahlutafélagið sem það stofnaði mun í raun og 

veru gleypa Form Ísland. Svo er til hönnunarsafn og það er til Handverk og Hönnun 

sem hefur verið meira svona inná handverki getum við sagt . 

Er það það sem er niðrí Kraumi? 

Já, og raunar er Hönnunarmiðstöðin þar líka í bráðabirgðahúsnæði í einu herbergi. 

Uppi, þá er Handverk og hönnun öðrum megin og Hönnunarmiðstöðin hinu megin. 

Svo eru náttúrulega háskólarnir og hönnunarnám, um leið og maður fer að garfa í 

þessum hlutum þá áttar maður sig á því að það vantar hér rannsóknir og það vantar 

framhaldsmenntun svona í þessari kannski… business og rekstrarþætti og ýmsu 

þannig.  

Það er akkúrat það sem við höfum verið að læra, að tengja hönnunarnám og 

viðskiptanám frekar saman, og þá menntamálaráðuneytin og iðnaðar- og 

viðskiparáðuneytin.  

En svo gerðum við reyndar jú, en ég veit ekki hvort að það tengist þinni könnun, við 

gerðum könnun á hönnunarfaginu, sem sagt stöðu hönnunar á Íslandi.  

Já ég held ég hafi séð hana á Netinu hjá ykkur. 

Jú akkúrat.  

Frá 2002,  

Nei – nýrri. Það var svona, það voru sendir spurningalistar á hönnuði og fleiri, við 

skoðuðum einmitt danska skýrslu áður en við lögðum af stað í það project. Það er 

náttúrulega rosalega erfitt að meta áhrif hönnunar, það er ekki spurning vegna þess 

að það er ekki til neitt ISAN númer sem heitir hönnun, nema reyndar 

skartgripahönnun þannig að þetta er integrerarð inní… til dæmis er 66 gráður norður 

skráð sem fataframleiðsla eða eitthvað svoleiðis þannig að þú getur ekki pikkað 

þessar tölur út eins og þú getur gert með landbúnað og sjávarútveg það verður að 

nota aðrar aðferðir til þess. Þannig að allar hagtölur urðu svoldið erfiðari. En við 

sendum út svona spurningalista og þá kom í ljós að lang flest hönnunarfyrirtæki eru 

mjög lítil, 90% eru verulega lítil fyrirtæki, alveg niðrí einstaklingsfyrirtæki. Og svo 

vorum við að spyrja um alls konar hvað Hönnunarmiðstöð ætti að gera og hvort hún 

væri nauðsynleg og hitt og þetta en ég veit ekki hvort það tengist þínu efni. 

Það kannski myndi tengjast því þannig að svona yfirlit, plagg, eða kortlagning í 

tónlistar og kvikmyndaiðnaðinum er sennilega ekki til og það þarf sennilega að búa til 

svona vettvang eða rannsókn. 

Hver veit. Það er náttúrulega til félag kvikmyndagerðarmanna, hefuru verið í 

sambandi við þá?  

Nei, það eru náttúruleg fullt af fagfélögum í kvikmyndaiðnaðinum, félag leikstjóra, 

leikara og þ.e.s.h.  

Þeir gefa út fréttabréf, hefuru séð þau? Ég fæ þau send en ég les þau nú ekki 

þannig, þau eru svo sem ekki mikið lesmál en það er svona fræðslu og 

kynningarstarf.  



Ég þarf líklegast að fá uppúr henni Laufeyju með peningahliðina.  

Já þú getur auðvitað séð bara í fjárlögum hver framlögin eru, við erum alltaf með fast 

framlag á fjárlögum sem hefur verið 75 milljónir undanfarin ár sem fer í 

endurgreiðsluna. Og ef þú ferð í fjárlögin aftur til ársins 1999 þá sérðu þar, svo hafa 

stundum komið aukaframlög þar inn en Kvikmyndasjóðurinn er náttúrulega að fá 

miklu miklu meira og það er allt öðruvísi unnið þar. Í þessum endurgreiðslum gengur 

þetta bara í rauninni útá það að ef þú uppfyllir ákveðin skilyrði þá áttu rétt á þessum 

14% eftir að framleiðslu er lokið.  

Og hver metur það hvort þú uppfyllir þessi skilyðri? 

Það er nefnd, þriggja manna nefnd, með fulltrúa úr Iðnaðarráðuneyti, menntamála og 

fjármálaráðuneyti og einum úr kvikmyndamiðstöð – fyrirgefðu það eru fjórir sem fer 

yfir allar umsóknir og hvort skilyðri séu uppfyllt. Og það er ekkert svona listrænt mat, 

það er bara hvort kostnaðaráætlun sé fullnægjandi, eru staðfestingar frá öllum 

fjármögnunaraðilum, er handrit og ekkert í handritinu sem brýtur gegn almennum 

hegningarlögum eða særir blygðunarkennd eða eitthvað slíkt og svo framvegis, þetta 

þurfa menn alltaf að senda inn áður en byrjað er að taka og ef allt er í lagi þá gefum 

við út vilyrði sem segir; þegar framleiðslunni er lokið þá áttu vona á 14% 

endurgreiðslum af endanlegum framleiðslukostnaði. Svo kemur það bara einu eða 

tveimur árum seinna, ársuppgjör og reikningar staðfest af endurskoðenda; svona 

endaði þetta, útskýra mismun ef hann er einhver, og svo er þetta greitt út. 

OK. Hvert er markmiðið með þessum lögum? 

Markmiðið kemur nú fram í lögunum, það er að koma íslenskri menningu og sögu á 

framfæri.  

Og er þetta markmið sem Iðnaðarráðuneyti vinnur eftir? 

(lesið úr lögum): Markmið laga þessara er að stuðla að eflingu og kynningu á 

menningu og sögu landsins og náttúru. Þetta er kannski ekki beinlínis markmið að 

öðru leyti  í annarri starfsemi, ekki að minnsta kosti lögbundið. En hér er lögð alveg 

gríðarleg áhersla á nýsköpun og hvers kyns örvunar og nýsköpun.  

Hvað fer stór hlut af útgjöldum ráðuneytisins í nýsköpunardeildina? 

Ég get ekkert fullyrt um það, það væri rekstrarstjórinn sem gæti betur svarað því. En 

það er nátturulega þannig með ráðuneyti að það vinnur bara eftir svona bók (bendir á 

fjárlögin), það er allt njörvað niður í einhverja liði. Og það er voðalega lítið svigrúm. 

Það er lítil upphæð, svokallað ráðstöfunarfé ráðherra, sem hann hefur til þess að 

veita styrki eða eitthvað hvað það nú er en hann hefur svo sem ekkert algjörlega 

frjálsar hendur þar heldur. En í stórum dráttum ræðst þetta bara af ákvörðun Alþingis. 

Og þetta getur þú séð inná althingi.is  

Já já, ég hélt kannski að þið hélduð utan um einhverja skiptingu á fjárlögum ykkar! 

Sko það getur vel verið að rekstrarstjórinn geti upplýst þig um það, en ég get það 

ekki. 

Hver er rekstrarstjórinn ykkar – eða ég get svo sem fundið það á netinu. 

Hún heitir Inga Ósk Guðmundsdóttir.  

Eftir það þessi lög tóku gildi um endurgreiðslur hvefur framleiðslan aukist, hefur 

iðnaðurinn haft gott af þessu eða slæmt? 

Hann hefur nú ekki haft slæmt af þessu, ég er búin að vinna með þetta í tæplega eitt 

og hálft ár, ég tek við þessu akkúrat þegar nýju lögin taka gildi, eða sem sagt lög 

númber tvö og þá er endurgreiðslan hækkuð úr 12% í 14% . mér finnst vera heilmikil 

gróska í þessu og svona vaxandi umsóknir en ég get ekkert sagt til um það af hverju 

það stafar, hvort að það sé akkúrat útaf þessum 14% eða einhverju allt öðru. Það er 



finnst mér heilmikil gróska og gerjun í skapandi greinum yfir höfuð á íslandi, þótt að 

þær séu ekki að fá neinn æðisgenginn stuðning. Íslendingar eru bara helvíti duglegir 

að djöflast áfram á eigin forsendum virðist vera, við eigum fullt af flottum hönnuðum 

og kvikmyndagerðarmönnum til dæmis, sem eru svoldið að taka íslensku aðferðina á 

þetta; þetta reddast og við bara kýlum á þetta. Ég hed að þetta sé flókin spurning, 

þ.e. það er ekkert til neitt einfalt svar við henni.  

Nei, þetta virðist vera allt annað en í Danmörku til dæmis þar sem þetta er orðið svo 

niðurnjörvað að það er tiltölulega létt að finna upplýsingar um kvikmynda- og 

tónlistariðnaðinn, og á sér auðvitað lengri sögu og opinberar styrkveitingar og 

fjárframlög í greinina.  

Það hafa náttúrulega framlög í Kvikmyndasjóð, eins og Laufey mun segja þér frá, 

þau hafa hækkað verulega. Og bara ef þú hefur lesið greinina í Mogganum – um 30 

ára afmælið – þá sér maður að framlögin eru gríðarlega mikið að hækka og það er 

náttúrulega voðalega auðvelt að ímynda sér að það hafi góð áhrif.  

Þeir vilja meina að það sé meðal annars vegna skýrslu sem Aflvaki lét gera um 

kvikmyndaiðnaðinn – staða og horfur kom út 1999 minnir mig, og að það hafi verið 

vendipunktur í þróuninni að lögð yrði betri áhersla á umhverfið, að opinberir aðilar 

kæmu betur að greininni og eins þessi skýrsla sýnir ábyggilega að það skili sér 

margfalt til baka til ríkissjóðs.  

En við höfum, það hefur verið stefna ráðuneytisins og við höfum lagt mikla áherslu á 

það að reyna að hraða afgreiðslu þessara mála eins og við getum og veita eins 

góðar leiðbeiningar og skýringar og við mögulega getum og ég held að það sé mikill 

kostur, ég efast um að það sé nokkurs staðar eins skilvirk stjórnsýsla í þessu og hér 

sko.   

Hvað eruð þið að fá margar umsóknir á ári um endurgreiðslu? 

Ég er reyndar ekki með nákvæma statistík um það í höfðinu en þær eru svona 

nálægt 20. 

Sem að þá uppfylla skilyrðin? 

Já, það er nánast undantekning ef þær uppfylla ekki skilyrði.  

En ef að heildarkostnaðurinn fer yfir 75 milljónir á ári, fáið þið þá aukafjármagn? 

Sko við verðum að stilla því upp þannig að þegar 75 milljónirnar eru búnar þá höfum 

við ekki meiri heimildir, þá yrðum við í rauninni að fresta útborgun fram yfir áramót. 

En við höfum alltaf, í fjárlagagerðinni sem er alltaf fyrir næsta ár, þá reyni ég að taka 

saman hvað við erum búin að gefa út af vilyrðum, hvenær má ætla að það komi til 

úborgunar og hvað þarf mikið. Núna til dæmis sá ég fram að það að 75 milljónir 

munu ekki duga á næsta ári, 2009, þannig að rekstrarstjórinn fékk upplýsingar um 

það frá mér að það yrði að koma aukafjárveiting til. Við höfum ekkert verið endilega 

að pressa á það að þessar 75 milljónir yrðu hækkaðar, frekar að það komi bara 

þegar þess þarf.  (Kíkir í tölvuna) á árinu 2007 eru það 19 mál sem koma til 

afgreiðslu en það eru sko bæði mín mál og útborgunarmál af því að þessi mál hafa 

alltaf svona… hvert mál kemur alltaf upp tvisvar.  

Setjið þið einhver skilyrði um það þegar þið fáið kostnaðaráætlun frá framleiðenda að 

það megi ekki fara yfir ákveðið mikið, þ.e. heildarkostnaður? 

Nei. Af þessum málum 2007 þá eru 14 ný vilyrði og þá 6 útgreiðslur og það er alveg 

klárlega met. Það er met.  

En í sambandi við, þið leggið áherslu á nýsköpun og þróun, útgjöldin fara þau þá í 

rannsóknir eða fara þau í framleiðslustyrki ? 

Ekki í rannsóknir, frekar í svona þróun. Tækniþróunarsjóður er til dæmis á okkar 



vegum, en svo náttúrlega þegar þú talar um framlög þá eru þau eyrnamerkt 

stofnunum, eins og nýsköpunarstofnun Íslands sem er nýsköunarstofnun sem að fer 

þá í að reka þeirra ráðgjafa og rannsóknarteymi en það er ekki… þau eru með svona 

efnisfræðisérfærðinga og þar eru stundaðar byggingarfræðirannsóknir og 

efnisfræðirannsóknir og alls konar svoleiðis dódarí. En ég er ekki með á takteinunum 

neinar, eins og ég segi ég verð að vísa í rekstrarstjórann varðandi svoleiðis.  

Það er kannski frekar það sem ég er að leita að í rauninni. 

Já já það má vel vera. En varðandi kvikmyndaiðnaðinn þá eru það þessar 75 milljónir 

plús aukagreiðslur þegar þær hafa komið það er aðal uppistaðan í framlögum til 

kvikmyndaiðnaðarins héðan, en svo hafa einstaka sinnum verið styrkt önnur mál eins 

og til dæmis kvikmyndahátíðir og svoleiðis en það eru þá minni fjárhæðir.  

Þannig að þið eruð með kvikmyndahátíðir? 

Við erum ekkert með þær skiluru, en hverjum sem dettur í hug að halda þær getur 

farið hvert sem og beðið um styrk skiluru. Og af því að við erum með þessa 14% 

endurgreiðslu þá koma svona aðilar gjarnan hingað og fá kannski 500.000 eða 

milljón eða eitthvað til að halda svona hátíð og það hefur verið gert stundum. En 

þetta er eins og ég segi svona, þetta er ekkert fast þetta eru bara svona lægri 

fjárhæðir.  

Ég held að þetta sé nú alveg ágætt af upplýsingum.  

Guðrún sendir skýrslu Hagfræðistofnunar á tölvutæku formi.  
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Ég skal senda þér skjölin um það hvernig við erum að hugsa þetta, hvernig við erum 

að gera þetta, hugmyndafræðin á bak við starfið og þess háttar. En segðu mér aftur 

hvað þú ert að hugsa um í verkefninu. 

Ég var að hugsa um rannsaka opinbera styrki í tónlist og kvikmyndir og hvort að 

peningarnir lendi á sama stað í sköpunarferlinu, sem sagt það er í menntun, í 

þjónustustofnanir, dreifingu og framleiðslu, kynningu og markaðssetingu; hvert þeir 

fara það er svona smá munur á því hvert þeir fara í kvikmyndirnar og hvert í 

tónlistina, sennilega. Þannig að ég þarf að komast að því fyrst hvert peningarnir fara 

áður en ég get farið að koma með einhverjar pælingar af hverju þeir fara þangað en 

ekki þangað.  

Þú ert sem sagt að skoða hvernig opinberir styrkir virka í þessu kerfi?  

Já og af hverju þeir fara annað í tónlist heldur en í kvikmydaiðnaðinn. Þetta er 

náttúrulega dálítið sérstakt í tónlistinni að það sé komin skrifstofa sem sér um 

markaðssetningu og kynningu á tónlist. Og hver er pælingin á bak við það af hverju 

umhverfið er að breytast frá hinu opinbera séð. Þannig að þú kannski gætir svarað 

því? 

 

Ok. Skrifstofan er sett upp í nóvember 2006. Þá var gert samkomulag milli 

menntamálaráðuneytis, utanríkisráðuneytis og iðnaðarráðuneytis, Samtóns, sem eru 

regnhlífarsamtök rétthafasamtaka í tónlistargeiranum, og Landsbanka Íslands, sem 

er styrktaraðili. Samtals setja þessir aðilar 17,5 milljónir. Menntamálaráðuneytið setur 

5 milljónir úr Tólnlistarsjóði, sem er sjóður sem er settur upp til að styrkja tónlistarlífið 

í landinu, er með rúmar 50 milljónir á ári. 2,5 frá utanríkisráðuneyti og 2,5 frá 

iðnaðarráðuneyti, 2,5 frá Samtóni og 5 milljónir frá Landsbankanum.  

Hvernig fenguð þið landsbankann inn í þetta? 

Það er í rauninni bara einstaklingur sem að átti heiðurinn af því, sem heitir Gunnar 

Guðmundsson. Sem að setti dállítið saman þessar hugmyndir og var sá sem að náði 

þessum samningum og vann fyrir tónlistargeirann og Samtón að því. Hann er sem 

sagt leiðandi aðillinn inní þeirra samtökum og er núna stjórnarformaður stjórnarinnar 

hjá mér. Síðan þegar þetta var búið að gerast, það var búið að tilkynna þetta þá kom 

Útflutningsráð að þessu, sem að hafði áður komið að tónlistargeiranum með 

ákveðnum ráðgjafastyrkjum og slíku og bjóðast til að hýsa þessa skrifstofu og að 

hafa mann í stjórn og í framhaldi af þessu þá fór stjórnin að vinna, það voru settir 

aðilar í stjórn; Gunnar Guðmundsson var stjórnarformaður, Björólfur Guðmundsson 

kom frá Landsbankanum og hann var sá sem að ákvað að koma að þessu sem 

styrktaraðili, Jón Ásbergsson sem var framkvæmdastjóri hér (Útfluntingsráð) – kom 

fyrir útflutningsráð, og síðan eru tveir frá tónlistargeiranu, eða sem eru tónlistarmenn, 

þeir Sigtryggur Baldursson og Gunnar Hrafnsson. Og þeir fóru strax að vinna og 

auglýstu eftir framkvæmdastjóra og ég sótti um ásamt 20 öðrum. Og ég var ráðin um 

miðjan febrúar 2007 og þá settumst við niður og ég fékk ákveðna starfslýsingu og 



það var náttúrulega... í samþykktinni var skilgreint hlutverk skrifstofunnar og að mínu 

mati hefur það verið allt of vítt skilgreint miðað við að vera með 17,5 milljón á ári til 

ráðstöfunar þá var hlutverkið allt of vítt, það er ekki raunhæft að ætla að uppfylla það 

að fullu, en ég hef svona valið áhersluatriði sem eru mikilvæg þó að það hafi átt að 

vera líka upplýsingaskrifstofa en á bak við það þá vantar alla upplýsingaöflun, En við 

höfum farið í ákveðin verkefni á þeim vettvangi og þá oft í samstarfi við, eins og við 

fórum í samstarf við Ferðamálastofu um að skilgreina allar tónlistarhátíðir sem eru 

haldnar á Íslandi. Ég áttaði mig á því þegar þetta átti að vera upplýsingaskrifstofa að 

það er voða erfitt að vera upplýsingaskrifstofa þegar það eru ekki neinir gagnabankar 

um neitt til og til þess að búa til þessa gagnabanka þá þarf að fara í mjög víðtæka 

vinnu. Þannig að það er eitthvað svona sem við höfum gert þegar við höfum getað og 

í samstarfi við einhverja aðila sem hafa fjármagnað það. Til dæmis skilgreindum við 

30 hátíðir sem eru haldnar hérna á ári og settum inná vefsíðuna okkar. En alla vega, 

í samstarfi okkar um stefnumótun við stjórnina þá ákváðum við að leggja áherslu á 

að þetta væri markaðs-og viðskiptaskrifstofa sem væri líka hlutverk skrifstofunnar, að 

það væri aðaláherslan og við myndum vinna í heildrænni stefnu í því hvað myndi 

gagnast geiranum best í markaðs og viðskiptamálum. Þetta er Útflutningsskrifstofa 

og hugsar einvörðungu um það sem gagnast í útlöndum.  

Með tónlistarhátíðum á Íslandi, þá eruð þið að tala um að flytja inn tónlistarmenn, eða 

hvað? 

Nei þá erum við að tala um að hugsanlega að stuðla að því að það komi blaðamenn 

erlendis frá til að standa að markaðs og kynningarstarfi eða að það komi erlendir 

aðilar sem geta nýst í fjárfestingu á íslenskri tónlist. Og við höfum verið í samstarfi 

við Myrka músíkdaga, jazzhátíð Reykjavíkur, Airwaves og Aldrei fór ég suður með 

góðum árangri, en þetta er auðvitað ný skrifstofa þannig að við erum að feta okkur 

áfram. En fyrst og fremst, útgangspunkturinn er að þetta sé eins og við höfum kallað 

svona ”one stop shop” – að ef einhver aðili er með fyrirspurn um íslenska tónlist að 

þá sé einhver aðili hérna á Íslandi sem getur tekið við henni. Og við vitum að það er 

gríðarlegur áhugi á íslenskri tónlist í útlöndum, sem stafar af miklum og góðum 

árangri sem hefur náðst, allt frá því að Mezzoforte sló í gegn með Garden Party og 

síðan Sykurmolarnir og síðan Björk og svo Sigurrós, og múm og Gusgus og Emílíana 

og fleiri hafa síðan verið svona kyndilberar og þessi umræða er ekki ný af nálinni. 

Það er búið að vera að tala um það í hugsanlega 20 ár að það þyrfti að stofna 

einhvern útflutningssjóð og svo framvegis, og þetta var á mjög viðkvæmu stigi uppúr 

2000, þá var búið að vera að ræða frumvarp alveg heillengi niðrí iðnaðarráðuneyti og 

því var síðan kollvarpað og Menntamálaráðuneytið ákvað að taka þennan málaflokk. 

Það var í rauninni löng vinna og þá var búið að gera tvær skýrslur um útflutning á 

tónlist, eða alla vega eina,  

Af hverju var þetta á viðkvæmu stigi? 

Útaf því að það voru pólitísk átök um það hvort að þetta tilheyrði menningu eða 

iðnaði eða útfluntingi eða þú veist hvar svona menningargrein myndi falla og 

viðskiptin utan um hana. Og það var síðan söguleg ráðstefna sem var haldin um 

útflutning á íslenskri tónlist í samstarfi við Útflutningsráð sem ég kom að sem 

skipuleggjandi og þá svona sauð uppúr í þessari umræðu og Menntamálaráðuneytið 

lísti því yfir þar að þau myndu taka þennan málaflorkk og þar með var þessi vinna 

sem var búið að leggja í sem margir frumkvöðlar í þessum geira eins og Steinar Berg 

og fleiri höfðu lagt mjög mikið kapp á var komið eiginlega svona dálítið á byrjunarreit 

aftur og þurft að fara að endurskilgreina. Samtónn var stofnaður á þessum sama 

tíma og ári síðar var farið í stefnumörkunarumræðu uppí Borgarnesi þar sem var 

tekinn fyrir vona listi yfir forgangsverkefni og eitt af því var að það væri gott að koma 

á útflutningsskrifstofu og það var held ég svona upphafið að þessari umræðu inn í 

geiranum; að reyna að safna saman þekkingu og reynslu og kunnáttu og kontöktum 

og reyna að nýta þetta með marksvissari og betri hætti. Og reyna að skilgreina 



viðskiptaumhverfið aðeins betur, hvernig væri hægt að ná betri árangri. Af því að 

þetta er sterk grein, hún hefur náð árangri, það er greinilega áhugi á henni en það 

var hvergi búið að samræma einhverjar aðgerðir til þess að byggja á þeim árangri og 

þeirri þekkingu og þeirri reynslu. Síðan er þetta bara svona það sem er að gerast 

annars staðar. Það var búið að stofna útflutningsskrifstofur á öllum hinum 

Norðurlöndunum, þetta var farið að gerast víða annars staðar. Í Bretlandi var þetta 

með öðrum hætti, þar var svona útflutningsráðgjafi sem vann á vegum 

útflutningsráðs, í Frakklandi er búin að vera lengi mjög öflug útflutningsskrifstofa, svo 

hefur þetta verið að gerast annars staðar, í Nýja Sjálandi og það eru fleiri og fleiri að 

koma inní þetta. Þannig að ég held að menn hafi séð að þetta væri góð leið til þess 

að safna saman kröftum, til þess að styðja við geirann hérna heima og líka til þess að 

efla meira tengsl við aðila sem gætu fjárfest í íslenskri tónlist. Og það er það sem 

hefur verið meginmarkmið okkar. Við einsettum okkur það strax að byggja upp öfluga 

vefsíðu og hafa hana andlit skrifstofunnar útávið. Og við höfum eitt töluverðum 

kröftum í að skilgreina hvaða hlutverki hún á að gegna og hvernig vefurinn virkar til 

að nýta þá möguleika sem best eru þar.  

Hefur það gengið eftir? 

Já það verkefni er komið mjög vel á veg og við höfum náð flest öllum markmiðum 

sem við settum okkur. Það var dálítil bjartsýni hvað við gætum fengið mikla traffík og 

af svona unique users fyrsta árið og það var svona kannski... ég setti markmið mjög 

hátt en við höfum svona náð öllum öðrum markmiðum en því. En það er samt mjög 

heilbrigð notkun á vefnum og við erum farin að gera fréttabréf einu sinni í mánuði 

sem vísar inná vefinn og svo framvegis þannig að... og við erum að nýta okkur 

nýjustu tækni og núna erum við komin með dálítið góðan hóp sem samanstendur af 

vefstjóra í hlutastarfi og ritstjóra í hlutastarfi sem við ráðum bara á verkefna basis og 

svo tveimur starfsnemum sem koma að þessu, sem eru búsettir í Bretlandi og eru 

Íslendingar og eru námi tengt þessu  þannig að þetta nýtist þeim í náminu.  

Það er frábært því það vantar svo rosalega uppá starfsnám í bara öllum greinum 

hérna á Íslandi.  

En svo þar fyrir utan þá skilgreindum við verkefnaskrá og við erum núna með yfir 30 

verkefni sem við tökum þátt í með einum eða öðrum hætti. Þetta eru þá fyrst og 

fremst svona show case festivöl, hátíðirnar hérna á Íslandi og við skipuleggjum líka 

eina stóra ráðstefnu sem við byrjuðum á í fyrra í kringum Airwaves og hún er gerð til 

þess að við fáum tækifæri til að bjóða hingað 20-30 aðilum sem eru leiðandi í 

tónlistargeiranum og tengja tónlistarlífið hérna þá betur við þá sem að hafa áhrif 

erlendis og það reyndist mjög vel i fyrra og við erum mjög spennt að takast á við það 

verkefni aftur núna.  

Og eruð þið að sjá árangur af því? 

Já við erum bæði að sjá beinan árangur fyrir hljómsveitir sem tóku þátt í fyrra, þær 

hafa tengst aðilum sem komu hingað og eru að ýta þeim áfram. Og líka það hafa 

orðið samskipti og viðskipti á milli aðila sem komu hingað og Íslendinga, ekki í 

stórum mæli ennþá en það lofar góðu, góðum fræjum hefur verið sáð. Og við höfum 

líka verið að sjá árangur af þessum show case ráðstefnum, en við komum hins vegar 

til með að endurskoða það árlega hvaða ráðstefnur við leggjum áherslu á erlendis, 

en það sem að við gerum er að við kynnum íslensku böndin sem taka þátt eða 

íslensku listamennina sem taka þátt. Við erum að vinna fyrir alla geira tónlistar sem 

er ólíkt ölllum öðrum skrifstofum á Norðurlöndunum, við vinnum með jazz og 

klassíska geiranum líka. Og þá höfum við verið að gera þetta með þeim hætti að við 

höfum staðið að öflugum kynningum og síðan veitt svona litla ferðastyrki. Við erum 

ekki fjárveitingabatterí en við komum á móts við þá sem að við teljum að skipti máli 

þannig að við getum auðveldað böndunum að komast á þessar ráðstefnur. Við erum 

líka núna, eftir því sem við erum að eldast í starfi, verið að finna fyrir því að það er 



þörf fyrir því hjá þeim sem eru komnir kannski upp fyrir það stig að vera bara að 

kynna sig og eru farnir að skipuleggja langa túra og markaðsátök á erlendum 

mörkuðum, þeir eru að fá stuðning frá okkur líka, og hann er þá ýmist þannig að 

maður eyðir tíma í ráðgjöf og tenglanet og setur saman teymi með þeim, eða 

hreinlega fjárstuðningur. En það er verið að horfa á svona strategískt hvernig við 

getum þróað þetta betur. Við erum núna búin að skilgreina tíu þætti sem er þörf á að 

styrkja í kringum tónlistargeirann og erum núna í herferð til þess að finna meira 

fjármagn til þess að gera skrifstofuna öflugri.  

Geturu nefnt dæmmi um þessa þætti? 

Já það er til dæmis mjög mikilvægt að efla stuðning við það að menn geti verið á 

tónleikaferðalögum og flutning erlendis. 

Eru tónleikar eins og mikið hefur verið fjallað um í blöðum, aðaltekjulind hljómsveita í 

dag? Það er ekki geisladiska- og plötusalan? 

Það er dálítið misjafnt, það er tekjulindin þar sem er búinn að vera mestur vöxtur, við 

erum náttúrulega ekki að tala um ungar hljómsveitir sem eru að byrja að koma sér á 

framfæri, þær tapa á tónleikahaldi. En eins og hjá Björk þá er það mjög öflugur 

tekjumiðill. En þessi geiri skiptist í publishing og recording, eða sem sagt útgáfu, 

upptöku og lifandi flutning, og svo vörur tengdar því sem þú ert að gera – 

merchendicing. Af þessu held ég að publishing sé líka töluvert vaxandi tekjulind, en 

klárlega þá er upptökuhliðin sígandi eða dvínandi tekjulind. En það er svo margt að 

gerast og það veit enginn hvernig endirinn á þessari breytingu verður og hvort að það 

verði sett lög á þessum... og hvort þeir sem eru í ólöglegu niðurhali hvort það verði 

lokað á nettengingu hjá þeim eða hvernig það verður og nýir markaðir eru 

náttúrulega líka að koma inn með öðruvísi áherslur þannig að það er svo að það er í 

rauninni óljóst og mikið að gerast og gerjast ennþá í því á öllum stigum, bæði í 

viðskiptageiranum og á pólitísku sviði en það er já, töluvert óljóst ennþá en það er 

hlutur sem við erum til dæmis með þessari ráðstefnu að fylgjast með og hafa þá sem 

eru fremsti í umræðunni með okkur hjérna á Íslandi þannig að við opnum dálítið 

þekkinguna á þessu sviði. En síðan erum við að taka fræðslumál líka föstum tökum 

en það er einn af þeim liðum sem við höfum greint að það þarf að styrkja innviðina, 

það þarf að efla fræðslu og sérþekkingu í til dæmis umboðsmennsku og slíkum 

greinum sem hafa ekki verið sterkar hérna á Íslandi. Og efla vitund geirans sjálfs á 

hvaða aðstæður þeir hafa á íslenskum markaði til þess að skapa sér fyrirtæki og 

tekjur með mismunandi samningum. Og þetta leggjum við áherslu á. Við höfum líka 

verið að tala við kollega okkar á Norðurlöndunum um að skoða svona mentoring 

programs, þannig að þegar fólk er búið að læra þá geti það farið 9 mánuði inná 

fyrirtæki og fengið starfsþjálfun en þetta er svona þrennt af því sem við erum að 

skoða en ég skal senda þér þessa 10 punkta með atriðum sem má verulega snerpa 

á. Og síðan erum við líka að kanna einstaklinga sem eru kannski ekki eins þekktir og 

Björk af því að þeir vinna á bak við tjöldin og þá er ég að tala um upptökustjóra og þá 

sem að vinna í kvikmyndatónlist og erum að hafa uppi á þeim og finna hvar þeir 

starfa. Sumir hafa kannski aldrei búið á Íslandi en eru Íslendingar og finnst mjög kært 

að vera í sambandi við Ísland. Aðrir hafa búið lengi erlendis og hafa náð mjög góðum 

árangri í sínum geira og það hef ég skilgreint sem svona sattlelight networking eða 

þú ert með þessa tengingu og þetta eru Íslendingar og þess vegna svona aðra opnun 

á það ef að Íslendingar sækja til þeirra. Og þetta er menn sem hafa aðgang að mjög 

öflugum tenglanetum og eru jafnvel mjög opnir fyrir að finna sér íslensk verkefni til að 

vinna með og eru í þannig tengslum að það getur haft mjög góð áhrif fyrir þróun 

íslenskra listamanna. Og síðan tengist þetta allt hvert öðru hvernig við vinnum. 

Ráðstefnurnar sem við förum á eru mismunandi með mismunandi áherslur, við 

höfum verið að skoða líka í klassíska geiranum hvað nýtist þeim best og við erum í 

svona samræðum, en mikilvægt hlutverk skrifstofunnar er að vera í samræðum við 

fólk hvað nýtist þeim og hvar... 



Og þið þurfið væntanlega að vinna traust á milli beggja aðila til þess að vera svona 

vettvangur milli viðskiptafólks og listafólksins. 

Já. 

Er ekki mikil orka sem fer í það? 

Nei það hefur bara verið miklu auðveldara heldur en að ég átti von á. En það hefur 

líka verið mjög skýrt hjá okkur og við höfum alveg þorað að segja það frá upphafi að 

við erum viðskipta og markaðsskrifstofa. Við komum ekki að sköpunarferlinu á neinn 

hátt, en þegar sköpunarferlið er búið og menn eru búnir að móta sér einhverja stefnu 

með verkefni sín þá er það eitthvað sem við getum komið að, þegar menn eru komnir 

með eitthvað til þess að selja og til þess að fara með til útlanda. Og þetta hefur verið 

mjög skýrt frá upphafi og við höfum eins og ég segi talað mjög ófeimin um það að við 

erum að horfa á það sem snýr að markaðssetningu og viðskiptum í tónlist.  Og 

auðvitað erum við að horfa á að menn séu með góða vöru til að fara með á markað 

en við notum þessa hugmyndafræði sem er notuð á markaðssetningu á öðrum 

vörum og það hefur verið mjög auðvelt fyrir fólk að átta sig á því og kærkomið í 

rauninni því það er þarna sem fólki hefur oft þurft það vanta eitthvað því það hefur 

getað skapað tónlistina á þess að þurfa mikla hjálp við það en kannski vantað oft 

þessar tengingar.  

Kemur tónlistarfólk til ykkar með tilbúið viðskiptaplan eða vörupakka? 

Nei alls ekki sko, og sjaldnast, en það kemur fyrir að við sjáum plön en það eru 

kannski ekki svona ígrunduð margra ára viðskiptaplön en menn eru með áætlanir. En 

það fer allt eftir því hversu langt erum við komnir. Og stundum líkur okkar hlutverki 

bara þegar þeir eru búnir að finna sér umboðsmann eða fá fyrirtæki eða eitthvað slíkt 

en flestir... það er náttúrulega svo lítil reynsla komin á en flestir halda einhverju 

sambandi við okkur og óska eftir að við séum með þeim með þeim hætti sem við 

mögulega getum, stutt þá. Þá kemur vefsíðan okkar, kynningarmál og fréttabréfið 

okkar mjög sterkt inn því menn sækjast eftir að vera með í þeim samskiptum ef þeir 

eru að gera eitthvað og það er eitthvað sem við finnum að geti nýst öllum, sama á 

hvaða stigi þú ert. En það er auðvitað gríðarlegur munur hvort þú ert að fara útí 

kynningu á bandi sem hefur aldrei spilað úti eða eins og við höfum unnið mjög náið 

með Mugison og þá erum við að vinna í allt öðrum pakka. Hann er búinn að fara og 

túra um heiminn og gefa út og er með útgáfufyrirtæki erlendis. Nú er hann að gera 

þetta allt sjálfur og er að gera það í fyrsta skiptið og það eru liðir sem hann er að átta 

sig á sem útgáfufyrirtæki gerðu áður og hann er að gera sjálfur núna og þá er hann 

að sækjast meira eftir svona tengingu og kynningar- og markaðsmálum í gegnum 

okkur en með allt annan fókus heldur en sá sem er að fara út og kynna sig í fyrsta 

skiptið.  

Hvernig metið þið það hvaða hljómsveitir þið takið uppá ykkar arma ef svo má að orði 

komast? 

Við metum það dáldið mikið eftir fyrirspurnum að utan og það kemur náttúrulega fjöldi 

fólks á Iceland Airwaves sem hefur áhuga á að vinna með ákveðnum böndum eftir 

það. Já það er fyrst og fremst hvað kemur að utan og síðan metum við styrkleika 

verkefnanna, hvort að þau séu með fókus á að láta hlutina gerast og menn verða að 

bera sig dáldið eftir björginni. Við erum ekki að leita að þeim til að draga þá útúr 

bílskúrnum. Ef þeir eru komnir með eitthvað plan eða hafa einhverja burði til að búa 

til eitthvað í kringum sig til að koma sér á framfæri að þá eigum við auðvelt með að 

setja kannski fjórða hjólið undir vagninn.  

Ættlist þið til einhvers til baka frá hljómsveitinni í formi til dæmis peninga? 

Nei þetta hefur verið algjörlega frí service, eina sem við höfum rukkað fyrir eru þessi 

fræðslukvöld sem við höfum haft, við höfum haft þau mjög ódýr til að gera aðganginn 



auðveldan að þessu og svo inn á ráðstefnuna. En við eru ekki... við tökum líka þátt í 

kaupstefnum og þar rukkum við en það er niðurgreitt og þar höfum við verið í 

samstarfi við útflutningsráð á til dæmis eins og Midem sem er stærsta kaupstefna í 

tónlistargeiranum og við höfum farið á Popcom líka og svo erum að skoða að fara á 

EmAsia sem er í Hong Kong fyrir svona asíumarkaðinn þannig að já... 

Af hverju ákváðuð þið að taka jazz og klassík með ef þið berið ykkur saman við 

Evrópu? 

Ég held bara að þetta er svo, Ísland er svo lítið land og fámennt og ég held að svona 

útflutningsskrifstofa hér er í ákveðinni sérstöðu útaf því. Hún hefur ekki eins mikið að 

gera ef hún er bara að einblína á eina grein eins og í stærri löndum þar sem eru 

miklu fleiri fyrirtæki og fleiri bönd. Já ég held að það sé fyrst og fremst ástæðan og 

líka að það er ákveðin samstaða um það að það sé samvinna á milli geira hérna og 

þó að það sé stundum togstreita líka að þá held ég að menn átti sig á því að nálgunin 

er alltaf sú sama ef þú ert að koma einhverju á framfæri erlendis. Þú ert að draga 

fram styrkleika verkefnisins, þú ert að búa til ákveðna ímynd fyrir verkefnið, þú ert í 

rauninni að byggja upp vörumerki alltaf um leið og þú ferð að fara með eitthvað af 

stað og það er alltaf sama nálgunin þótt þú sért með öðruvísi tónlist og kannski 

aðeins öðruvísi umhverfi í kringum hana hvernig þú kemur henni á framfæri og 

annað slíkt en það er ekkert ólík aðferðafræði.  

Þetta er ekki eitthvað sem Menntamálaráðuneytið gerði kröfu til ? 

Nei 

Um að ef að það ætti að skilgreina sem iðnað og fara í samstarf að allt yrði tekið með 

eða að jazz og klassík yrði undanskilin sem æðra listform? 

Nei, þetta var samkomulag innan Samtóns um að það sætu allar greinar jafnar að 

þessu fyrirbæri ef að það yrði sett upp með þeirra stuðningi, þannig að það var 

geirinn sjálfur sem að skilgreindi þetta sem eitthvað sem þeir vildu gera. Og það 

hefur verið mjög gaman og líka ögrandi fyrir mig því að ég kem meira úr popp og 

rokk geiranum en landamærin eru í þessum geira svona að falla hvert að öðru í 

þessu eða að eyðast þannig að það er í rauninni kannski nútímalegra að hugsa þetta 

sem eina skrifstofu og eina heild heldur en að vera að skipta þessu upp í einhverjar 

deildir.  

Það eru svo margir klassískir tónlistarmenn að spila með þessum indíböndum á 

Íslandi finnst mér og hefur sitt að segja.  

Já. 

En ef þú myndir fara yfir helstu styrkleika og veikleika greinarinnar á Íslandi, hverjir 

myndu vera helstu styrkleikar íslensks tónlistariðnaðar? 

Styrkleikarnir eru að það er náttúrulega alveg gríðarlegur sköpunarkraftur og 

sérstaðan er fólgin í því að fólk er svo óhrætt við að fara ólíkar leiðir þannig að það er 

ofsaleg breidd í þessari sköpun á Íslandi. Og það er smæð samfélagsins þannig að 

það er svona mikil óformleg samvinna og samstarf milli aðila og fólk á auðvelt með 

að koma upptökum og svona í kring. Þannig að það er svona próduktíf jákvæðni  í 

svona smásamfélagi. Við erum líka með dáldið kraftmikla einstaklinga og 

skemmtilega karaktera þegar kemur að kynningarmálum og það er gott quality, mikið 

af góðum bæði höfundum og spilurum. Veikleikarnir eru að innviðirnir á 

viðskiptasamfélaginu sjálfu eru ekki sterkir, við eigum nánast ekki til 

umboðsmannastétt, við höfum þurft að reiða okkur algjörlega á fagmennsku erlenda 

aðila í því að koma á framfæri og ná samningum sem að hafa þá kannski á móti ekki 

skilað miklum tekjum til baka í endurfjárfestingu á Íslandi og þau fyrirtæki sem hafa 

staðið mest í útflutningi eru ekki fjárhagslega sterk, það fyrirtæki sem er fjárhagslega 

sterkast sinnir útflutningi nánast ekki neitt, sem er Sena. Núna, það hefur farið í 



gegnum períódur í fortíðinni þar sem þeir vour að reyna fyrir sér og töldu ekki 

æskilegt að vera í, þannig að þeir hafa svona... og það er dálitlir veikleikar og við 

þurfum að ná aðeins betur utan um viðskiptaumhverfið og reyna að fá 

fjármagnsstreymi inn í endurfjárfestingu. Og svo eru líka veikleikar að við eigum 

engar mælingar á neinu, við eigum ekki almennilegar mælingar á hvers virði 

útflutningur á íslenskri tónlist er. Við eigum ekki einu sinni nákvæmar mælingar á því 

hversu margir eru atvinnutónlistarmenn og hversu mikil veltan í þeim geira er. Og þar 

er alveg gríðarlega mikið og spennandi starf sem við þurfum að komast helst inní 

nemaverkefni í viðskipta-og hagfræði til að gera þessar mælingar því það er alveg 

krúsíalt til að geta farið að eiga einhver viðmið um hvernig við náum árangri, að við 

eigum einhverjar upplýsingar um hvar við stöndum núna.  

Einmitt, þessi norrænu verkefni hafa einmitt rekið sig á það að það er aldrei hægt að 

gera neitt um Ísland því það vantar allar upplýsingar frá Íslandi. 

Já það er bara ekki til og við höfum ekki náð að mæla það almennilega. Og ég held 

að það sem.. við tölum um, Björk er í rauninni orðin útlenskt fyrirbæri því hún hefur 

lítil umsvif viðskiptalega séð á Íslandi en verkefnið hennar skapar töluverðar tekjur af 

því að núna eru kannski 15-20 Íslendingar sem ferðast með henni í eitt eða tvö ár um 

heiminn. Þeir eru allir með tekjur af því að ferðast með henni þannig að það er 

ákveðin velta sem kemur inn. Svo er náttúrulega stærsta veltan sem kemur í gegnum 

STEF af auknum flutningi erlendis en það hefur verið erfitt að fá upplýsingar um þær 

tekjur og þeir hafa líka misst töluvert af höfundum sínum í önnur flutningsréttarfélög 

erlendis af þvi að það hefur hreinlega verið hagkvæmara viðskiptalega að flytja sig 

og þar á meðal Sigurrós og Björk.  

OK, þannig að Sigurrós er skráð erlendis eða hvað? 

Í flutningsréttarfélag þá held ég að þeir séu komnir í PRS í Bretlandi.  

Hvernig er það, það er kannski ekki komin mikil reynsla á það, en sérðu einhvern 

mun á iðnaðnum fyrir og eftir IMX? Eða ekki eftir, bara núna. 

Ég held að það sé kannski of skammt um liðið. En það eru svona litlir hlutir eins og 

það er núna til auðveldur aðgangur á Netinu að 30 tónlistarhátíðum á landinu og það 

kom mér verulega á óvart að finna út að það væru svona margar tónlistarhátíðir í 

gangi. Ég held að, það er kannski betra að spyrja aðra að því, en við finnum alla 

vega fyrir því að fólki finnst þetta þægilegt að hafa þessa þjónustu, hversu miklum 

árangri hún skilar það er líka eitthvað sem væri gott að mæla og fá eitthvað verkefni í 

að mæla hvort að það hafi aukist tekjurnar fyrir og eftir. En ég held að við séum of 

ung ennþá, við erum í rauninni bara búin að starf í rétt rúmt ár. En ég held að svona 

almennt sé fólk sammála um að þetta hafi farið vel af stað og við höfum fengið 

töluverða athygli erlendis og við finnum fyrir sífellt auknum fyrirspurnum. Og það 

hefur svona auðveldað fleiri verkefnum að komast af stað og komast í tengsl, styttir 

leiðina kannski og flýtir aðeins fyrir að verkefni nái réttum kontöktum en það er erfitt 

fyrir mig að segja eftir svona stuttan tíma að við höfum nákvæmlega náð þessu eða 

hinu fram. En ég veit fyrir víst að til dæmis Spot hátíðin sem við tókum þátt í í 

Danmörku í fyrra sumar sem er svona norræn show case ráðstefna að þar fékk Pétur 

Ben í kjölfarið 3 vikna upphitunar slott með Keizers Orchestra í Noregi sem er eitt af 

stærstu böndunum í Noregi og þar er alveg bein afleiðing af því starfi sem við erum í 

og tengingin kom í gegnum okkur, umboðsmaður Keizers Orchestra talaði við mig til 

að klára tenginguna við hann, þannig að það er alveg ljóst hvað það auðveldaði ferlið 

að við vorum til og vorum inní myndinni af því að þarna kannski koma 20 bönd til 

greina í upphitun og það að það var auðvelt, það þurfti ekki að fara að leita að hver 

væri kontakt aðilinn listamannanna og svo framvegis að það var einhver stofnun sem 

gat bara tekið við fyrirspurninni og svona beint því í einhvern farveg og Pétur treysti 

því líka að ég vissi að þetta væri gott band þannig að það gekk allt miklu hraðar fyrir 

sig.  



Þið hafið náð rosalega miklum trúverðugleika innan geirans á skömmum tíma, finnst 

mér. 

Já ég held að það sé árangur sem að við höfum náð, bæði hérna heima og erlendis, 

að fólk treystir okkur og við höfum náð að skapa trúverðugleika og við höfum náð að 

skapa traust andlit útá við í gegnum vefsíðuna okkar. 

Eigið þið í einhverju samstarfi við einkasjóði, eins og nú er þessi nýi sjóður Kraumur 

til, hvernig er samstarfið , ég sá að þú ert í fagráði þar, ertu þar sem fulltrúi IMX? 

Nei í sjálfu sér ekki sér ekki alveg beint, en það hefur eflaust haft sitt að segja þegar 

þau voru að leita að fólki til að vera í fagráðinu að þeim hefur haft það ágætt að hafa 

manneskju sem væri...en ég hef mikið unnið með Eldari. Áður en ég tók við þessu 

starfi þá hafði ég unnið í þrjú ár í markaðssetningu og PR strategíu fyrir Iceland 

airwaves í Evrópu þannig að ég þekki Eldar sem framkvæmdastjóra þar mjög vel og 

við eigum alltaf mánaðarlega fundi þannig að... Við sækjum ekki peninga í þessa 

sjóði en eins og þar er ég í fagráði og ef ég er spurð álits um verkefni þá gef ég mitt 

stöðumat á hversu langt þau eru komin og hversu vel þau geta nýtt peninga og 

svona.   

En þetta er eini einkasjóðurinn er það ekki? 

Nei alls ekki, við erum nýbúin að halda námskeið um styrki og sjóði og það eru allir 

bankarnir með sjóði, Baugur er með sjóði, það eru öll stórfyrirtæki með 

menningarsjóði.  

Já menningarsjóði ekki tónlistarsjóði? 

Já þetta er kannski eini sjóðurinn sem er kannski alveg eyrnamerktur til þess að 

styðja við tónlist. 

Já þið hélduð styrkjanámskeið sem var alveg poppfullt var það ekki? 

Já, það var alveg troðfullt, svo héldum við námskeið í síðasta mánuði um publishing 

sem var mjög vel sótt og svo erum við að halda námskeið í kvöld um skatta og 

fyrirtækjamál.  

Og það eru tónlistarmenn sem eru að mæta á þessi námskeið? 

Já tónlistarmenn og stundum einhverjir sem hafa áhuga á svipuðum fyrirbærum, 

aðallega úr listageiranum. En þau eru fyrst og fremst miðuð við tónlistarfólk og þeirra 

þarfir og tónlistarfyrirtæki.  

Heyrðu já ég held að þetta sé komið gott af upplýsingum um IMX.  
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Ég er sem sagt að gera opinbera styrki í kvikmyndir og tónlist og svo poppaði þessi 

sjálfstæði sjóður upp þegar ég var að byrja þannig að mér fannst mjög áhugavert að 

fá ykkar sögu líka, af hverju sjóðurinn var stofnaður, hverjir standa á bak við hann – 

ég kíkti nú aá það sem þú sendir mér svo þú þarft ekkert að lýsa því í smáatriðum – 

en ef þú gætir sagt mér frá starfi þínu sem framkvæmdastjóri og hvernig þú ætlar að 

framfylgja þessum markmiðum sjóðsins og líka og af hverju Aurora fund stofnaði 

tónlistarsjóð en ekki t.d. kvikmyndasjóð eða myndlistarsjóð, hvað það er við tónlistina 

sem veldur því að þau stofna þennan sjóð. Já, bara ef þú myndir byrja á því að segja 

af hverju sjóðurinn var stofnaður. 

Já, OK. Þetta á sér smá aðdraganda, stofnun þessa sjóðs Kraums. Og það er búin 

að vera smá undirbúningsvinna í kringum það og stundum finnst mér eins og orðið 

sjóðið henti kannski ekki eða sé kannski ekki algerlega lýsandi fyrir starfsemina því 

að því þetta snýst um kannski svona... fyrst og fremst erum við að veita 

fjárhagslegan stuðning en líka erum við að veita þeim listamönnum sem við erum að 

vinna með svona ákveðna ráðgjöf og aðstöðu í því sem þeir eru að gera. En svona í 

þessari þróunarvinnu sem liggur að baki sjóðnum, núna síðustu mánuði þá var hún 

Þórunn Sigurðardóttir sem er stjórnarformaður hjá okkur og er í stjórn Aurora og er 

jafnframt búin að vera listrænn stjórnandi listahátíðar síðustu ár og er svona í mjög 

góðu og miklu sambandi við listalífið í landinu, hún á veg og virðingu af því að koma 

þessum sjóði á laggirnar innan Aurora. Og ástæðan fyrir því að tónlist varð fyrir 

valinu frekar en eitthvað annað það er kannski eitthvað sem ég get ekki alveg svarað 

fyrir því ég kem inní þetta ferli í byrjun ársins þegar það er búið að ákveða að stofna 

sjóð til að styðja við tónlistarlífið í landinu en ég sé fyrir mér að það sé fyrst og fremst 

vegna þess að það er mikil þörf á stuðningi við þessa listgrein og tónlistarmenn og á 

meðan er rosalega mikil gróska og rosalega mikið að gerast og mjög mörg tækifæri 

að opnast íslenskum listamönnum bæði hérna heima og ekki síst erlendis og ég held 

að það hafi verið horft til þess, þótt að þörfin sé náttúrulega mikil á öllum sviðum 

sviðum lista þá sé hún alla vega ekki síst innan tónlistarinnar og því var ákveðið að 

setja sjóðinn á laggirnar með þeim markmiðum að styðja fyrst og fremst við ungt 

tónlistarfólk í bæði sinni listsköpun og sínum listferli.  

Hvað eru þetta stórar fjárhæðir sem þið hafið til umráða? 

Þetta er tilraunaverkefni, þessi sjóður og þessi starfsemi, tilraunaverkefni til þriggja 

ára, og er búið að veita 50 milljónum til verkefnisins þessi þrjú ár þannig að við höfum 

úr að spila 20 milljónum fyrsta árið og síðan 15 og 15. Og það er markmið hjá mér og 

öllum sem standa sjóðnum nærri að það verði áframhald á þessu, að við náum að 

sanna tilverurétt þessarar starfsemi með því að fá að framlengja þetta og að þetta sé 

komið til að vera. En eins og staðan er núna er þetta tilraunaverkefni til þriggja ára.  

Í hverju felst starf þitt sem framkvæmdastjóri? 

Sem framkvæmdastjóri þá ber ég svona eiginlega alla starfsemina uppi, það er 

svona ákveðinn strúktúr í kringum starfsemina, það er þriggja manna stjórn sem 

Þórunn Sigurðardóttir fer fyrir, stjórnarformaður, svo er Ásmundur Jónsson hjá 



Smekkleysu sem hefur náttúrulega mikla reynslu af íslensku tónlistarlífi og Pétur 

Grétarsson sem er slagverksleikari og er búinn að vera að sjá um íslensku 

tónlistarverðlaunin og fleiri viðburði í gegnum tíðina. Og síðan er svona faghópur sem 

ég hef mér til halds og trausts sem í sitja bæði listamenn og fólk víða að úr íslensku 

tónlistarlífi. En ég fyrst og fremst tek ákvarðanir um val á verkefnum og listamönnum 

sem við vinnum með og legg það fyrir stjórn, þannig að það er bæði ákvarðanataka 

og síðan þegar hún er komin í gegn þá held ég áfram að vinna með listamönnunum 

og þeim verkefnum sem við tökum okkur fyrir hendur. Við erum bæði að vinna með 

listamönnum og hljómsveitum og síðan erum við með eigin verkefni í gangi sem eru 

eins og, við erum með svona þrjú megin verkefni; hjljóðverssmiðja sem er svona fyrir 

unga og upprennandi listamenn sem hafa ekki gefið út eða tekið upp plötur, síðan 

erum við með innrásina sem er svona landsbyggðarstuðningur að styðja við 

tónlistarfólk sem fer útá land að spila og síðan erum við að setja á fót svona Kraums 

verðlaun sem eru svona hvað á ég að segja sem á að ýta undir og efla 

útgáfustarfsemi þar sem við munum taka þessar plötur sem við erum að vinna með 

og verðlauna og veita þeim brautargengi erlendis og senda eintök út og kaupa upp 

eintök hérna heima svona til að aðeins að styðja við þessa útgáfustarfsemi. Þannig 

að þetta eru svona okkar þrjú eiginverkefni sem ég fer fyrir og síðan erum við að 

vinna með ákveðnum listamönnum og styðja við þá, Mugison, Víkingur, Amiina og 

fleiri og þá er ég fyrir hönd sjóðsins að starfa með þeim og sé til þess að peningurinn 

sé rétt nýttur. 

Í svona ráðgjöf? 

Já og svo er ég líka bara með svona eins manns skrifstofu, eins manns operation 

með bókhald og sé svona um allt utanumhald í kringum fjármuni sjóðsins og held 

þessu öllu til haga.  

Er reksturinn þá, sem sagt það er ekki innan þessara 50 milljóna sem þið hafið til 

umráða? 

Jú, reksturinn er inní því og þess vegna reynum við að lágmarka alla yfirbyggingu og 

reyna svona að hafa starfsemina sem kostnaðarminnsta.  

Er einhver sambærilegur sjóður til á Íslandi, sjálfstæður tónlistarsjóður? 

Nei, ég held ekki, ekki í tónlist, alveg örugglega ekki. Og við einsettum okkur alveg 

frá upphafi að koma inná sjóðasviðið sem hrein og klár viðbót, eitthvað nýtt og 

eitthvað sem bætir enn við þann stuðning sem tónlistarmenn geta nýtt sér. Og það er 

náttúrulega fyrir á markaðnum eins og tónlistarsjóður menntamálaráðuneytisins og 

fleiri sjóðir sem listafólk getur sótt í og við höfum það að markmiði frá upphafi að vera 

með svona aðeins annan strúktúr og aðeins öðruvísi aðkomu að því hvernig við 

styðjum tónlistarfólk og þess vegna erum við til dæmis ekki með umsóknarferli eða 

umsóknareyðublöð eða slíkt. Við svona sáum í upphafi að hvernig tónlistarmenn 

vinna að þá er það ekkert endilega kjörinn vettvangur fyrri tónlistarmenn að vera 

fastir í að sækja um eitthvað og þeir eru ekkert duglegir í því og missa þá gjarnan af 

tækifærum og allt slíkt þannig að við kannski líka getum haft þetta frelsi af því að við 

erum einka, erum með peninga sem eru ekki opinberir og svona getum leyft okkur að 

fara óhefðbundnar leiðir í því hvernig við styðjum við listamenn og hvernig við veljum 

listamenn, til dæmis þá listamenn sem ég valdi að vinna með í ár sem var síðan 

samþykkt af stjórn að þeir voru ekki allir búnir að falast eftir stuðningi við okkur. 

Heldur er það líka mitt starf sem framkvæmdastjóri að fylgjast með og sjá hvaða 

listamenn og hvaða verkefni við getum komið inní þannig að það verði að 

stuðningurinn nýtist sem best, þannig að það snýst ekki um að velja úr umsóknum og 

auglýsa eftir umsóknum og ég held að það sé form sem henti þessari starfsemi 

rosalega vel. Maður lítur kannski á tónlistarfólk sem hafa náð langt, sérstaklega 

innan popp og rokk geirans að þá hafa þeir oft þurft að fara óhefðbundnar leiðir til að 

láta enda ná saman og annað slíkt og þá sér maður fyrir sér að það sé ekki endilega 



alltaf hægt að miða við að já... að listamaðurinn þurfi að bíða með að sækja um 

þangað til á næsta ári af því að það er búið að úthluta fyrir þetta árið og annað slíkt.  

Þannig að þið eruð að laga ykkur að... 

Laga okkur að aðstæðum eins og við metum líka að geti komið sem hrein og klár 

viðbót sem stuðningur við listamenn. 

Ég tók eftir því að hún var viðstödd úthlutunina hún menntamálaráðherra, eruð þið þá 

í einhverju samstarfi þegar þið veljið listamennina til að styrkja? 

Nei, það er ekkert samstarf, en það sem við töldum mikilvægt var að það væri 

einhver svona hvað á ég að segja harmoní í gangi hjá þessum apparötum sem eru 

að styðja við tónlistarlíf í landinu að við séum frekar í sama liði frekar en hitt, að 

styðja við tónlistarlífið í landinu, og menntamálaráðherra hefur verið mjög áhugasöm 

um þetta verkefni og svona þá starfsemi sem að við erum með og óskaði sérstaklega 

eftir því að koma og fá að vera með í athöfninni þannig að við tókum því fegins hendi 

og rosalega gott að fá stuðning úr þeirri átt. En síðan er ekkert ákveðið... já útaf því 

að við erum að vinna með ákveðnum listamönnum þá er tónlistarsjóðurinn ekki að 

styðja og öfugt, það er ekkert svoleiðis. Ég held að það sé af hinu góða vegna þess 

að tónlistarsjóðurinn vinnur kannski á aðeins öðruvísi leveli, það eru öðruvísi verkefni 

sem þeir eru að styðja og þeir geta líka stutt við miklu fleiri verkefni á meðan við 

erum að styðja við miklu færri verkefni á hverju ári og kjósum kannski frekar að styðja 

þau (veglega – kannski ekki rétta orðið) heldur að velja færri verkefni og setja meiri 

orku og peninga í þau og þess vegna vona ég að tónlistarsjóðurinn haldi sínu striki í 

því sem hann er svo öflugur í að geta stutt við mikla breiðfylkingu, og svona 

víðtækari og breiðari stuðningur, á meðan við erum svona sérhæfðari í þeim 

verkefnum sem við tökum okkur fyrir hverju sinni.  

Ætlist þið til einhvers af tónlistarfólkinu sem þið styrkið, á það að skila einhverju til 

ykkar? 

Nei, það eru engar skuldbindingar, engar. Nema að við viljum að peningurinn skili sér 

í það verkefni sem var samið um að við myndum styðja. Þannig að við myndum 

styðja, eins og núna erum við til dæmis að styðja við Mugison í tónleikaferð erlendis 

þar sem hann þarf stuðning bæði við ferðir og uppihald, en líka til að borga sínum 

listamönnum og laun fyrir hann sjálfan, við ákváðum að styðja við það framtak og þá 

eru einu skilyrðin að peningurinn fari í þessa tónleikaferð og í það sem við erum að 

styðja. Þannig að ef það yrði engin tónleikaferð þá yrðum við náttúrulega ekki sátt og 

þá eigum við kröfu á að fá peninginn aftur ef það er ekki verið að nota peninginn í 

það sem er ætlast til og það er náttúrlega líka bara til að... ég hef eiginlega ekki 

nokkrar áhyggjur að slíkt muni einhvern tímann koma fyrir en það er bara ákveðin 

öryggiskennd í því að við getum nýtt þessa peninga sem best og stutt þá þessi 

verkefni sem virkilega þurfa að fá peninga. Við förum ekki fram á neitt, að það sé 

logo frá okkur eða að þeir séu eitthvað að ...að listamennirnir séu eitthvað að gefa til 

baka úr þessum verkefnum, ef við erum að styðja plötuútgáfu eða upptökur eins og 

við erum að gera í þónokkrum mæli í ár þá erum við ekki að fara fram á að fá 

einhvern fjárhagslegan ávinning til baka eða einhverja kynningu. Og við erum ekki að 

fara fram á að listamennirnir séu að spila fyrir okkur eða bakhjarlana frítt eða eitthvað 

slíkt. Það eina sem ég persónulega bið þá sem við erum að vinna með og það eru 

engar kröfur um það, ég bara bið þá um að halda svoldið á lofti að þeir hafi fengið 

stuðning úr þessari átt þegar það á við en það er líka bara mikilvægt uppá að fólk viti 

af sjóðnum og svona að hróður hans fari svoldið víða. En það eru engar 

skuldbindingar eða neitt um slíkt það er bara svona munnleg beiðni í svona (?15.25). 

Finnst þér það skipta máli fyrir tónlistarmennina að það séu engar skuldbindingar? 

Ég held að það sé mjög mikilvægt, sérstaklega þegar við vorum að setja upp þennan 

sjóð að þetta sé sett upp sem svona... já í fyrsta lagi sem svona stuðningssjóður og 



vera bara hreinskilin í því og að við séum ekki að krefjast þess að fá einhvern 

fjárhagslegan ávinning á bakvið af því að þá værum við náttúrulega bara eitthvað 

fjárfestingafélag eða eitthvað annað þannig að ég held að það sé gríðarlega 

mikilvægt fyrir listamennina að geta alveg treyst því að við séum ekki að fara að biðja 

um að fá eitthvað til baka í staðinn fyrir stuðninginn.  

Þetta er mjög áhugavert concept, alla vega hérna á Íslandi því þetta er svo sérstakt. 

Já þetta er það og auðvitað erum við renna í gang með öll þessi verkefni núna og 

þennan stuðning þannig að þetta á eftir líka að mótast og hérna festa sig í sessi fyrir 

okkur sko þetta vinnulag og við þurfum bara að sjá til hvernig þetta á eftir að ganga 

og annað slíkt en þetta er alla vega svona umgjörð og concept sem við að eigi eftir 

að skila hvað mestu til listamannanna og við eigum eftir að fá hvað mest fyrir 

krónunrnar í þessu tilviki því 50 milljónir í þrjú ár er bæði mikill peningur og líka lítill 

peningur og þess vegna þurfum við að hugsa rosalega vel hvernig nýtir maður 

peninginn sem best og að eftir árið eða eftir þrjú ár hafi þessi peningur nýst 

listmönnunum, annað hvort komið þeim betur á framfæri eða alla vegana komið því 

til leiðar að þeir hafi getað skilað frá sér verkum sínum á sviði eða í útgáfu með 

einhverju móti svon til að sjóðurinn hafi auðgað tónlistarlífið og að hérna skilað 

einhverjum árangri að því leitinu til.  

OK, þú hefur greinilega mikla reynslu af íslensku tónlistarlíf ef þú ert búinn að vera 

með Airwaves í mörg ár og svo nú þetta – hver er svona helsti styrkleiki íslensks 

tónlistariðnaðar sem slíks? 

Jahá, ég held að það sé svona... ég veit það ekki, það eru náttúrulega svo margir 

veikleikar, þetta er svo lítið samfélag, svo lítill markaður og svona svo ég held að 

styrkleikinn sé bara þessi sköpunargáfa og svona þessi metnaður hjá tónlistarfólki til 

að skapa og gera eitthvað og þá er ekki endilega verið að hugsa útí að ná 

einhverjum ákveðnum vinsældum eða að ná að selja mikið af plötum af því að það 

eru alltaf svo hverfandi miklar líkur á því í svona litlu samfélagi að þess vegna er 

kannski svona samkeppni á milli hljómsveita og tónlistarmanna minni en gengur og 

gerist og listamenn og hljómsveitir og hljómsveitarmeðlimir eru alltaf tilbúnir að 

aðstoða og hjálpa hver öðrum gefa ráð og ráðleggingar varðandi einhver tæknimál 

eða bransann eða hvað sem það er og líka spilað í hljómsveitum og spilað hver með 

öðrum og maður getur stundum séð liggur við hljómsveitarskipanina breytast eftir því 

hver hver er að detta inná sviðið þannig að lista menning og sena er svoldið svona 

opin að mörgu leiti innan senunnar og ákveðin opnenness í gangi og ákveðin 

samkennd og listamenn hafa gjarnan mjög gaman af því sem þeir eru að gera. En 

svo get ég líka trúað að þessi útópía að allt sé svona opið og gott og skemmtilegt geti 

líka reynst þeim sem standa kannski aðeins utan þessarar senu kannski lítur þetta 

svoldið lokað út og ekki hægt að hoppa beint inní þennan fíling ef þú ert kannski 

hljómsveit af Egilsstöðum eða eitthvað slíkt en þetta er kannski svona 101 

andrúmsloftið sem ég er að lísa hérna, en líka svona þessi nálægð og hvað þetta er 

lítið það svona skilar sér í því að boðleiðir eru allar mjög greiðar og það er auðvelt á 

ná í útgefandann og það er auðvelt að ná í þann sem er að stjórna þessum sjóðum 

og það er auðvelt að ná í þann sem sér um dagskrárstefnuna á Rás 2 eða xinu, 

þannig að þessar boðleiðir eru frekar stutar og það er auðvelt að framkvæma hlutina 

ef maður ætlar að koma þeim í framkvæmd.  

En þá veikleikarnir, þú sagðir að þeir væru margir? 

Já ég held svona að þeir séu kannski fyrst og fremst hvað þetta er lítið og hvað það 

er erfitt að lifa af tónlistarsköpun og svona með tónleikahald áttu á hættu að fá bara 

alltaf sömu 100 manns sem mæta og ef þú gefur út plötu þá kannski seluru 200-300 

eintök og ef rosalega vel gengur þá ferðu kannski uppí 1000 eintök sem þýðir að þú 

nærð uppí kostnað eða eitthvað slíkt. Þannig að þetta er svo lítill markaður sem 

verður til þess að listamaðurinn verður sífellt að borga með sér og sinni listsköpun í 



þessu. Og svo erum við náttúrulega svoldið útúr hvað útlönd varðar, það er svoldið 

langt að fara héðan og spila hér þótt það sé kannski orðið örðuvísi en það var fyrir 

nokkrum árum, orðið ódýrara að fljúga og hægt að fara hvert sem er nánast frá 

Keflavík að þá þekkir maður það að þeir sem ætla virkilega að ganga í þetta og gera 

þetta að erlendum vettvangi finna það að þeir þurfa stundum bara að flytja til New 

York eða París eða London þrátt fyrir internetið og allt það þá er þetta svoldið svona 

akkelisar hæll að vera svona svoldið útúr sem er náttúrulega líka kostur ef maður lítur 

á þetta þannig, það er þá hægt að þróa sína tónlistarsköpun og sínar hugmyndir 

aðeins í burtu frá þessari hringiðju. 

Finnst þér IMX hafa haft mikið að segja fyrir íslenskt tónlistarlíf, hefuru fundið fyrir 

því? 

Já, alveg hiklaust. Og ég held að það sé rosalega þarft fyrirbæri og framtak að hafa 

komið því á laggirnar og það er svona ákveðinn grunn... hvað á maður að segja 

upplýsingastuðningur og ákveðinn grunnur sem er verið að byggja þar og svona 

verið að búa til tækifæri fyrir listamennina og verið að búa til vettvang erlendis bæði á 

tónlistarhátíðum og tónlistarráðstefnum og annað slíkt þá hefur IMX komið og kynnt 

íslenskt tónlistarlíf, allt frá hljóðverunum sem eru starfrækt hérna, til plötuútgáfanna til 

listamannanna sjálfra og þetta er náttúrulega lítil skrifstofa og þau eru með alla 

íslensku tónlistarsenuna eins og hún leggur sig sem skjólstæðing og alla 

listamennina sem vilja koma sér á framfæri erlendis og plötuútgáfurnar og alla og 

þeim hefur samt... og þess vegna er tvískinnungurinn svo mikill það séu einhverjir 

sem halda að útaf svona apparati þá eigi það að sjá um allt fyrir viðkomandi 

listamann svo er náttúrlega ekki, þetta er bara ákveðinn vettvangur, ákveðin svona 

upplýsingaveita fyrir íslenskt tónlistarlíf og ég held að það eigi bara eftir að vaxa og 

dafna og verða bara ennþá öflugra um komandi ár og svona skrifstofur eru til á öllum 

Norðurlöndunum og nágrannalöndum okkur í Evrópu og hafa verið til síðustu ár 

þannig að við erum svoldið sein að koma til með þetta en ég held að það sé 

gríðarlega mikilvægt þótt að það sé fyrst og fremst undir listamanninum sjálfum 

komið hvernig hann nýtir tækifærið þá er mjög mikilvægt að hafa svona skrifstofu 

sem er andlit senunnar útávið og mætir á þessar ráðstefnur og festivöl og þá eru í 

sumum tilvikum íslensk bönd með í för, og skrifstofan sér til þess að hóa saman 

svona bransafólki til að mæta og búa til kynningarefni og annað slíkt sem getur þá 

verið sameiginlega fyrir þær sveitir sem eru að spila á þessari hátíð eða ráðstefnu. 

Það virðist sem umhverfi tónlistariðnaðarins ef maður má kalla þetta iðnað sé að 

þroskast og verða að svona virkilegum iðnaði. 

Já það er kannski rétt, það getur vel verið. 

Þannig að tónlistarfólk á miklu meiri möguleika og getur valið svoldið hvaða leið það 

vill fara í sköpunarferlinu hjá sér. 

Já, það eru náttúrlega fleiri möguleikar núna heldur en þegar Sykurmolarnir voru að 

stíga sín fyrstu skref og þegar Björk var að stíga sín fyrstu skref erlendis þá var 

enginn stuðningur við svoleiðis framtak hérna heima, en engu að síður er umhverfið 

líkt því listamenn þurfa oft á tíðum að borga með sér bæði hérna heima og erlendis til 

að koma sér á framfæri og það er dýrt sport að fara erlendis að halda tónleika fyrir 

hljómsveitir og listamenn hérna og það eru ekki nema þeir allra stærstu kannski Björk 

og múm sem geta fengið einhverja peninga útúr því að fara erlendis að spila á 

tónleikum, oftast eru listamenn að borga með sér og þurfa svona að harka í því að 

koma sér á framfæri og ná meiri árangri og betri dreifingu á sinni tónlist en núna eru 

alla vega til staðar ákveðin tæki til að hjálpa þeim við þetta og ná ennþá meiri árangri 

og jafnvel að borga minna eða ekkert með sér sem hlítur náttúrlega að vera 

markmiðið þegar þessir listamenn í mörgum tilfellum eru ekki að geta lifað af þessu.  

Er Mugison að nota peningana frá ykkur í tónleikaferðalagið í Kanada? Fór hann 



framá að fá þess peninga frá ykkur? 

Já, við höfum þann háttinn á að við styðjum ákveðin verkefni eða ákveðna þætti í sko 

hjá listamanni eða hljómsveit þannig að listamaður getur sótt um stuðning hjá okkur 

fyrir einhverju ákveðnu verkefni sem hann er að ráðast í hvort sem það er hljómplata 

eða tónleikar hérlendis eða tónleikar erlendis eða nánast hvað sem er, það eru engar 

hömlur á því en við viljum búa til verkefni með listamanninum í staðinn fyrir að segja 

ok þú færð hálfa milljón eða eina milljón útaf því að þið eruð svo frábær hljómsveit þá 

frekar horfum við til þess Ok þið eruð frábær hljómsveit og listamenn þess vegna 

erum við að koma hingað og styðja ykkur í því sem þið eruð að gera en við viljum 

engu að síður setja markvisst niður hvert peningarinir eru að fara og hvernig þeir 

geta nýst sem best og þetta var það sem Mugison var með í pípunum eftir síðasta ár, 

þegar hann gaf út þessa plötu var að fara með hana erlendis, kynna hana og reyna 

að koma sér á framfæri með þessa nýju plötu sína á erlendum vettvangi og svona 

grunnurinn að því var tónleikahald sem er mjög kostnaðarsamt og leit út fyrir að 

verða mjög kostnaðarsamt fyrir hann þannig að við ákváðum að koma inn og styðja 

þetta bæði í Kanada og í Evrópu og vinna með honum og svona í framhaldinu vorum 

við að hjálpa honum við að koma plötu út og kynna hana, platan seldist vel hérna 

heima og næsta skref fyrir hann – við svona kannski horfum svoldið á það hjá þeim 

listamönnum sem við erum að vinna með að margir hverjir eru kannski búnir að 

koma út einni eða fleiri plötum hérna heima og eru kannski komnir á þann stall í 

ferlinum að nú er svona að hrökkva eða stökkva, hvort það eigi að taka næsta skref, 

hvort að það eigi að leggja í það, eins og í tilviki Mugison, í útrás þótt það orð sé 

komið með smá neikvæða merkingu og eins og með Amiinu, en þær eru búnar að 

vinna mjög mikla grunnvinnu í kringum sig og þær ætla að halda áfram í því að starfa 

í því að koma sér á framfæri erlendis og þetta eru svona listamenn sem við sáum að 

núna þurfa þau virkilega á pening að halda og á stuðningi að halda og þá svona 

mátum við það að þetta væri tækifæri fyrir okkur að koma að og vinna þetta með 

þeim.  

Mér þykir einmitt mjög leiðinlegt að vera flutt frá Kanada, ég hefði svo viljað fara á 

tónleikana í Calgary um daginn.  

Já var hann að spila í Calgary? 

Já, í einhverri hokkíhöll.  

Já það gengur rosalega vel hjá þeim (smá spjall um Kanada) 

Ég held að ég sé bara búin að fá það sem ég þurfti um Kraum. Er eitthvað sem þú 

vilt bæta við? 

Nei, ég held ekki ég er búinn að tala svo mikið við hverja spurningu. Ég vona bara að 

þetta skiljist, því þegar maður er að fara í gang með eitthvað svona nýtt  - við viljum 

líka hafa þetta svoldið svona opið, ekki alveg njörva þetta niður. Auðveldasta leiðin 

fyrir okkur hefði verið að segja: Já við ætlum að styðja við útrásarverkefni og styðja 

síðan alveg fjöldamörg verkefni um einhverja 100.000 kalla en í staðinn fórum við 

erfiðu leiðina og sögðum ok við ætlum að styðja við allar tegundir tónlistar, við ætlum 

líka að styðja við fólk sem ætlar að halda sig hérna heima, ekkert endilega að hugsa 

um útrásina og allar tegundir verkefna.  

Mér fannst það einmitt svo góður punktur í lýsingunni að þið ætlið að styðja við 

tónleikahald innanlands því það getur verð dýrara að halda tónleika á Egilsstöðum 

heldur en í Köben.  

Já einmitt. Það er svona já bara ákveðin vöntun sem ég sá að þyrfti og þegar við 

vorum að þróa þennan sjóð í upphafi ársins og ég var að tala við listamenn hérna 

heima um bara heimamarkaðinn því ég held að hann sé svo mikilvægur bara í að ná 

einhverjum árangri því ef að heimalandið er veikt er svo erfitt að athafna sig, það er 



svo erfitt að gefa út plötuna ef það er alltaf sífellt taf..(?32.50) og ég tala náttúrlega 

ekki um það væri best fyrir listamennina ef þeir gætu fengið eitthvað smá fyrir sem 

þeir eru búnir að leggja í plötuna og sömuleiðis um tónleika því það er svo erfitt fyrir 

listamenn sérstaklega í poppi og rokki að vera bara fastir hérna niðrí bæ og vera 

alltaf að spila fyrir sama fólkið og sama áhorfendafjöldann og krakkana og margir 

höfðu orð á því sem höfðu farið útá land að spila, Mugison og fleiri, og höfðu verið að 

tapa á því að þeir svona fengu það meira til baka á plötusölu og byggðu upp fleiri 

áheyrendur þannig að ég held að þetta sé rosalega mikilvægt fyrir listamennina að 

ná fleiri áhangendaneti útá landi og fyrir plötusölu að geta fleiri plötur þegar þeir gefa 

út plötur og líka bara uppá tónlistarlífið útá landi að sjá að það er eitthvað að gerast 

þegar þær koma í heimsókn og það er gott hús þarna og það er allt til staðar en það 

vantar til dæmis hljóðkerfi og (? 33.57) og það hefur orðið til þess að mikið af þessum 

hljómsveitum þurfa ð leigja hljóðkerfi og leigja rútu og þá er bara orðið dýrara að fara 

til Eglisstaða heldur en til Kaupamannahafnar eða London ef því er að skipta, þykir 

kannski meira spennandi, sérstaklega ef það er erfiðara að túra um landið hérna. 

Ég held að það eigi eftir að skipta sköpun fyrir tónlistarlífið útá landi að fá tónlistarfólk 

til sín, fara á tónleika og sjá að þetta er hægt. 

Já, og þess vegna höfum við hugsað þetta verkefni svoldið þannig að reyna gefa 

þessum listamönnum á þessum stöðum tækifæri til að koma og hita þá upp og búa til 

einhverja þannig umgjörð. 

Ég vona að þið gefið gott fordæmi og að það komi fleiri svona sjóðir hjá einhverjum 

svona ríkum köllum hérna.  

Það er náttúrlega alltaf jákvætt ef það tekst að toga pening í svona – þegar tekst að 

vinna svona hugmyndum fylgis og innan Aurora og hjá hjónunum sem settu pening í 

Aurora þeim finnst þetta alveg frábært framtak og standa svona heilshugar á bak við 

þetta og gefa okkur sem erum svona að vinna vinnuna á bak við þetta algjört frelsi og 

þeim líst vel á hugmydina og styðja hana og styðja þetta framtak og eru bakhjarlinn á 

bak við þetta – það væri náttúrlega ekkert í gangi nema af því að þau ákváðu að fara 

útí þetta en þau líka bara treysta hugmyndinni á bakvið þetta og treysta mér og 

stjórninni til að þróa þetta og gera þetta og eru ekkert skipta sér af neinu í 

starfseminni og þess vegna er virðingarverð þessi nálgun að vera ekki að ætlast til 

listamennirnir komi og spili á balli fyrir okkur eða að við eigum einhvern hönk uppí 

bakið á þeim. Það er miklu heiðarlegra finnst mér fyrir starfsemina og fyrir okkur sem 

störfum í þessu að geta gert þetta bara algjörlega af heilum hug og vera ekki að biðja 

um neitt til baka.  

Tekur sjóðurinn við frjálsum framlögum?  

Nei, Aurora... við erum sem sagt sjálfstætt starfandi sjóður undir Aurora og hann 

tekur við frjálsum framlögum og Aurora ákvað sem sagt að veita 50 milljónum í þetta 

á sínum tíma og þá var þessum sjóði komið á laggirnar og 50 milljónir í þetta en 

Aurora er líka að styðja við Unichef, Landækni í Malavi og svo held ég eitthvað 

fuglasafn á Mývatni, það eru sem sagt þessi fjögur verkefni sem Aurora er að standa 

í og Aurora tekur við frjálsum framlögum. 

Gæti maður eyrnamerkt frjálst framlag til Auroru í Kraum ef maður vildi? 

Ég bara veit ekki hvort að það er hægt. Jú það er eflaust hægt – ég hef bara aldrei 

hugsað útí það hvort að það sé hægt, en alla vega í okkar samþykktum útaf því að 

við erum bara til þriggja ára þá má sjóðurinn ekki eiga neitt eða taka að sér neinar 

skuldbindingar sem fara yfir þetta þriggja ára tímabil en ætli við megum ekki taka við 

frjálsum framlögum umfram þessar fimmtíu milljónir. Þetta þarf að kanna.  

Ég þakka þér kærlega fyrir. 

Það var nú lítið.      
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Ef þú gætir byrjað á því að segja mér aðeins frá Kvikmyndamiðstöð Íslands og 

Kvikmyndasjóði, hlutverki og markmiðum og hvernig þið náið þessum markmiðum. 

Já, við erum... Kvikmyndamiðstöð starfar eftir lögum sem að eru frá 2003 og það er 

reyndar ekki langur lestur eða lög en hins vegar þar koma fram þrír megin þættir; að 

styrkja framleiðendur til kvikmyndagerðar, og síðan kynningar erlendis og stuðla að 

samskiptum og kynningu á íslenskum kvikmyndum og sölu erlendis og síðan efla 

kvikmyndamenningu hér á landi. Þetta er það helsta og svo náttúrulega að halda 

utan um upplýsingar um íslenskar kvikmyndir og svo framvegis. Mestur hluti okkar 

svona daglig dags fer í að styrkja kvikmyndir og eiga samskipti við framleiðendur og 

umsækjendur, það er svona... og þetta er í rauninni eini staðurinn þar sem að hægt 

er að sækja um styrki á Íslandi, auðvitað sækja einhverjir um til fyrirtækja og 

einkaaðila en það er mjög lítið og frekar tilviljanakennt.  

Þetta er eini opinberi styrkurinn í kvikmyndir? 

Jú og kvikmyndagerð í rauninni  með mjög lítið stoðkerfi. Það er ekki kennd... ef þú 

berð þetta saman við sígildari greinar eins og tónlist og leiklist eða eitthvað slíkt að 

þá er ekkert stoðkerfi, þetta er ekki kennt í almennum skólum, þetta er ekki á 

framhaldsskóla – eða háskólastigi, það eru þú veist tónlistarskólar og kórastarf útum 

allt land, þannig að það er mjög lítið og fáir stuðpúðar í greininni.  

Af hverju helduru að það sé svona mikill munur á greinunum? 

Ég held að aðallega sé þetta vegna þess að þetta er svo ung grein hérna, það var 

ekki fyrr en 1978 sem það var ákveðið að stofna kvikmyndasjóð sem er mjög seint, 

300.000 manna samfélag eða 250.000 eða hvað það nú er, skiptir ekki máli, þetta 

eru alltaf mjög fáar hræður sem geta í rauninni aldrei haldið úti kvikmyndagerð – það 

verður að koma einhver opinber stuðningur tel ég – og ég held að þetta sé bara svo 

ný grein og hún er líka mjög flókin, hún er samsett af mörgum greinum, það kemur 

tónlist og það er frásagnarmátinn og það er klipping sem er náttúrulega alveg sér á 

báti fyrir kvikmyndir, það eru tvö... það er kvikmyndatakan og leikur þú veist það er 

samspil mjög margra þátta. En þetta hefur líka alltaf verið rekið svona á 

nútímalegastan máta miðað við stefnur og strauma sem hafa verið á Vesturlöndum 

síðustu 20-30 árin, þetta eru styrkir sem veittir eru til sjálfstæðra framleiðanda og við 

veitum allt að 50% styrki sem er í samræmi við samkeppnislög og framleiðendur 

verða síðan að fjármagna rest þar af leiðandi er mjög mikið einkaframlag, eða 

framlag einkaaðila í þessari grein og hefur alltaf verið. Og það hefur gengið misvel, 

ég meina það eru margar sögur af fólki sem hefur tapað mjög miklu á þessu þetta er 

nátturulega fólk sem hefur lagt inní þennan þjóðararf sem kvikmyndir eru orðnar og 

náttúrulega verður að halda því til haga. En svo hefur kvikmyndagerðin haft það óorð 

á sér að vera mjög dýr en það fer bara eftir hvað maður kallar dýrt  - en ég mundi 

ekki setja – og það má ekki hafa eftir mér í þessu samhengi – en það er sett 

jafnmikið í kvikmyndagerð og þá er það allt, ég meina það er ekki í skólum en 

reyndar er það safnið sem er svona þjóðararfssafn eins og landsbókasafnið sem 

safnar kópíum af öllu sem gert er, en sko það er jafn mikið sett í alla kvikmyndagerð 



eins og ríkið setur í Þjóðleikhúsið bara. Og þá er maður ekki að tala um aðra 

opinbera styrki í annað opinbert leikhússtarf. Þú veist, það er ekki Borgarleikhúsið 

eða Akureyri eða styrkir til sjálfstæðra hópa eða kennslunar í skólum og 

listaháskólum og þú veist...  

Þetta er einmitt svo áhugaverður punktur með lögmæti fjárstreymisins í leikhús og 

tónlist og svo allt annað með kvikmyndir. 

Já, og það er alltaf einhvern veginn og ég veit ekki hvort það er alveg rétta orðið en 

það er svona bókstaflega óorð af því að það sé svo mikið sett í kvikmyndir og það er 

svo dýrt en það er bara útbreyddur misskilningur í rauninni ef maður miðar við ef 

maður miðar við annað, tónlist jafnvel að þá er þetta langt um minna og ef maður 

skiptir þessu svona algjörlega bara brútalt þá (ég stroka þetta bara út – Laufey bendir 

á diktafóninn) til dæmis ef þú tekur eins og Þjóðleikhúsið að þá eru kannski 10 

sýningar á vetri og það eru kannski 500 milljónir og svo 200 milljónir í miðagjöld 

segjum 700 milljónir og þá er það algjörlega brútalt og þetta er kannski ekki alveg 

sanngjarn samanburður og þá er það kannski 70 milljónir per sýningu. Við erum að 

setja hérna eftir hækkuð framlög að þá eru ríkisstyrkur svona allt að 70 milljónir í 

kvikmyndir í fullri lengd í hverja mynd en það er oft lægra og það fer eftir því hvað 

þær eru stórar og síðan eru það bara framleiðendur eða einkaaðilar sem að taka að 

sér restina .þannig að ef maður tekur þennan samanburð að þá er þetta ekkert ... þú 

veist ... en svo eru auðvitað bara skiptar skoðanir um það hversu mikið ríkið á að 

styrkja menningargreinar eða listir yfir höfuð en ég held að það sé svona nokkrun 

veginn sátt um það í samfélaginu að styrkja tónlistarstarf og leikhús og það er 

sinfónía og bókmenntir þú veist, ég held að það sé nokkurn veginn almenn sátt um 

það. Þótt það megi alltaf rífast um hvernig eigi að gera það.  

Og allt undir menntamálaráðuneytinu? 

Já, meira eða minna sko. Það náttúrlega heyra menning og listir undir það.  

Helduru að það myndi breyta einhverju ef kvikmyndaiðnaðurinn yrði settur alfarið 

undir iðnaðarráðuneytið? 

Jú, sko hann er í raun undir því svo erum við náttúrlega með 14% endurgreiðsluna, 

kostnaður sem fellur til hér á landi, það er í iðnaðarráðuneytinu. Í rauninni, ég held að 

það skipti engu í hvaða ráðuneyti þetta liggur og ég held að það sé alveg jafnmikill 

skilningur á málaflokknum sama í hvaða flokk menn eru þú veist, við fengum til 

dæmis þú veist nýjan samning við stjórnvöld sem að við gengum frá í nóvember 

2006 þar sem komu að iðnaðarráðherra, menntamálaráðherra og fjármálaráðherra, 

og hækkuðu einmitt endurgreiðsluprósentuna uppí 14% úr 12% og það var alveg 

samhugur og þú veist mjög myndarlega að því staðið.  

Gott samstarf á milli ráðuneyta þá? 

Já já og alveg fullur skilningur á því að það þyrfti að binda þetta svolítið niður af því 

að fjármögnunarferlið tekur langan tíma og það þurfa bara allir að vita hvað þetta er 

mikið og hvert svigrúmið er. Við erum að gefa vilyrði til styrkja eitt ár jafnvel tvö ár 

fram í tímann, fjármögnunin getur tekið allt að jahh sú lengst tekið 4 ár þar sem að 

hún heppnaðist á endanum.  

Bíðið þið þá þangað til myndin er tilbúin að borga út? 

Við gefum út vilyrði fyrir styrk og þar með er fjárhæðin eyrnamerkt útúr sjóðinum hjá 

okkur og síðan, aldrei í svo langan tíma, 10-12 mánuði en ef að aðstæður eru þannig 

hjá framleiðanda að af einhverju ástæðum hefur ekki tekist að ljúka eða frestast eða 

eitthvað að þá framlengjum við vilyrðið. Þá þurfum við líka að endurraða, kannski 

kemst einhver annar inn þá og framfyrir, þetta er svona púsluspil.  

Hvað er budgetið hjá ykkur á ári? 



Við erum með, það er hækkandi hjá okkur næstu fjögur árin, núna erum við með 

hérna... þetta eru þrír sjóðir, 100 milljónir í heimilda.. bíddu aðeins (nær í bókina) 80 

milljónir í leikið sjónvarpsefni, 110 milljónir í stutt og heimildamyndir í ár og í leiknum 

eru það 340 milljónir og svo erum við með eyrnamerkt í svona samframleiðslu 30 

milljónir þar sem að eru svona íslenskir minnihlutaframleiðendur. Fer stigvaxandi 

með árunum.  

Er nýbyrjað að styrkja stutt- og heimildamyndir? 

Nei sá sjóður hefur verið síðan 2001, svona eyrnamerktur.   

Þetta eru ekki miklir peningar á ári. 

Nei. 

Hvernig gengur framleiðendum að fá á móti þessum 50% sem þið styrkið að fá 

utanaðkomandi. 

Það er mjög misjafnt en íslenskir framleiðendur eru að mörgu leiti arkitektar að 

samframleiðslu eins og hún þekkist í Evrópu í dag út af þessum litla markaði og 

takmörkuðu fjárframlögum að þá hafa þeir alltaf þurft að leita til samframleiðenda og 

það í rauninni alveg undraverður árangur vil ég segja sem þeir hafa náð fjármagni 

erlendis frá hingað heim og oft eru þetta peningar sem koma hingað og er eytt hér, 

án þess að gefa eftir í þjóðerni sjálfra myndanna, inntakinu. Þetta eru myndir sem eru 

meira eða minna eða að öllu leyti með erlendu fjármagni, Börn náttúrunnar, Nói 

Albínói og þessar myndir sem maður getur sagt að séu svona mjög íslenskar, og 

eiginlega allar, Djöflaeyjan, 101 Reykjavík... 

Þeir hafa náð þá fjármögunun án þess að gefa eftir? 

Já án þess að gefa eftir. 

En þið, setjið þið einhverjar kröfur um efni myndanna? 

Nei, sko við erum... samkvæmt lögunum þarf að vera íslensk menningarleg 

skírskotun, eða einhver önnur menningarleg rök, þannig að við horfum á bæði efnið 

og þá horfum við... eða styðjumst við það er svona samframleiðslusamningur milli 

Evrópulandanna, ákveðið punktakerfi eða ákveðið vægi og leikstjóri er alltaf hæst 

skrifaður og þetta er í rauninni eini sjóðurinn sem íslenskir leikstjórar geta leitað í, 

handritshöfundur hefur líka mikið vægi og svo er horft á svona listrænar lykilstöður, 

náttúrlega handritið sjálft, hvar gerist þetta, er þetta hér eða í Timbúktú, og hvenrig 

munu áhorfendur upplifa þetta sem eru náttúrulega íslenskir skattgreiðendur, sem 

eiga sjóðinn. Þannig að við forgangsröðum íslenskum myndum á íslensku en síðan 

eru það eins og núna til dæmis erum við með mynd sem að Dagur Kári leikstýrir sem 

gerist í einhverri stórborg sem er ekki Reykjavík og er á ensku, en hún er öll tekin 

upp hérna eða að mestu leyti og unnin hér þannig að kvikmyndagreinin, þ.e. 

starfsmenn hér í kvikmyndagreininni njóta góðs af fyrir utan að hann er sjálfur 

náttúrlega leikstjóri og höfundur handritsins sem að telur mjög mikið og kemur með 

tónlist og svo eru íslenskir framleiðendur þ.e. aðalframleiðendur, þannig að við 

horfum á þessa þætti. Little Trip to Heaven sem að Baltasar Kormákur gerði, hún á 

að gerast í Ameríku, er á ensku en allir hinir, þ.e. á bak við myndavélina eru 

Íslendingar. Hann náttúrulega er höfundur og leikstjóri, tökumaður, klipping, hljóð, 

leikmynd og allar þessar listrænu lykilstöður þannig að allur faggeirinn, þetta er 

náttúrlega meira en bara leikstjórinn,  og þetta sem við verðum að horfa mikið á er að 

það verður að vera einhver kjarni lykilstarfsmanna, einhver þekking og reynsla í 

greininni hér á Íslandi. Það hefur alltaf verið svoldið erfitt að halda því öllu saman, 

bara þú veist fá verkefni en það er svona að minnsta kosti eitt sett vil ég meina eða 

tvö af mjög kraftmiklu hæfileikafólki þannig að það er hægt að manna allar lykilstöður 

og gera það vel.  



Hvernig er með Latabæ og stúdóið þeirra, eru þeir eitthvað inní ykkar kerfi? 

Nei, reyndar get ég ekki alveg sko framleiðslan ef ég man rétt byrjaði held ég áður en 

nýju lögin eða nýja reglugerðin um úthlutunina átti sér stað en þeir hafa fengið 

náttúrulega 12 og 14% endurgreiðslu en þeir hafa ekki fengið styrki vegna þáttanna 

hér en hann er líka tiltölulega nýkominn þessi sjónvarpssjóður, hann var fyrst settur á 

laggirnar 2003 með 15 milljónum og það er ekki fyrr en núna sem hann er svona 

vaxandi, var 50 milljónir í fyrra, 80 núna og fer svo uppí 95 á næsta ári og 125 2010. 

Þetta er á netinu hjá ykkur? Hefuru einhvern samanburð á kvikmyndaiðnaðinum fyrir 

og eftir sjóðinn eða þ.e. núna? 

Áttu við fyrir 1978? Já það var svo til ekki neitt, það var eiginlega ekkert gert hérna, 

sjónvarpið náttúrlega og ég held ... það voru leyfðar auglýsingar í sjónvarpinu milli 

dagskrárliða sem gerði það að verkum að það voru til framleiðslufyrirtæki utan 

sjónvarpsins sem lifðu á auglýsingagerð og gerðu svo einhverja þætti stundum í 

band við sjónvarpið og svo voru náttúrulega menn sem gerðu heimildamyndir eins og 

um Erlst Ketler en svona skapandi bíómyndagerð var engin. Ég meina Danir áttu 

hérna leikstjóra eins og til dæmis megnið af 79 á stöðinni, þó það sé eftir íslenskri 

sögu, og tekin hérna og með íslenskum leikurum en það var í rauninni bara 

Morðsaga eftir Reyni Oddson sem að opnaði dyrnar. Hún gerðist 1977 og ég held að 

það hafi verið innspítingin. Þá sá fólk að við getum gert þetta og gaman væri að gera 

meira. Og síðan var það ekki fyrr en 1978 að það var ákveðið að stofna sjóðinn og 

1979 var fyrst úthlutað úr honum, og það svon gekk nú illa skilst mér að fá fjármagn í 

hann til að byrja með en svo hefur þetta aukist og líka náttúrulega reynsla og þekking 

byggist upp mjög hratt en það var ekki fyrr en með sjóðnum.  

Þannig að skoðun þín á sjóðnum, nú eru sumir sem segja að svona opinberir styrkir 

hamli vexti greinarinnar? 

Ég held að það sé útilokað, það er ekki hægt að gera kvikmyndir útá hvað á ég að 

segja venjuleg eða svona millimynd sem gerist mestmegnis hér í Reykjavík þar sem 

þarf ekki að borga hótel og mat og dýr ferðalög innanlands og svoleiðis saga sem 

gerist að mestu leiti inni þú veist ekki á of mörgum stöðum og svona hún kostar 

kannski 150 milljónir og ef þú deilir með svona 20.000 sem er svona fín 

áhorfendatala sko fjölda áhorfenda, hvað þarf bíómiðinn þá að kosta? 

Já það er eitthvað sem enginn myndi fara á sennilega (7.500 kr). 

Já, og þá er maður ekkert að tala um að framleiðandinn græði eitthvað á henni, bara 

að hann komist frá á núllinu. Þannig að ég held að... eins og í tónlistariðnaðinum að 

þá ertu með lægri útgáfu þú ert með langt um lægri kostnað, framleiðslukostnað og 

ekki eins dýrt markaðstól heldur.  

Nei einmitt, það var nefnilega einhver skýsla sem kom út fyrir nokkrum árum í 

Danmörku sem sagði að einn af veikleikum dansks kvikmyndaiðnaðar væri hversu 

háður hann væri opinberum styrkjum, að það kæmi í veg fyrir að einkaaðilar kæmu 

inní greinina. Ég veit reyndar ekki hver viðbrögð fólks í geiranum í Danmörku tók 

þessu.  

Já ég veit það ekki en í Danmörku að þá er svona venjulega mjúkt opinbert fjármagn 

uppað 90% af framleiðslukostnaði, jafnvel meira. Hérna erum við að tala um 50% og 

erum að tala um... af því að þar er sjónvarpið langt um aktívara, sem er með 

peninga, og svo eru ýmsir aðrir lókalsjóðir eða möguleikar þannig að þetta er allt 

annað landslag, og þeir hafa líka, sko lengi vel veitti kvikmyndasjóðurinn mun hærra 

framlag en þeir hafa lækkað það. Og líka útaf þessum Evrópureglum öllum. En það 

er ekkert hægt að líkja þessu saman, fyrir utan það að það eru náttúrlega mun fleiri 

hausar í Danmörku.  

Þú hefur ekki fundið fyrir því á Íslandi að myndir sem eru fá styrki frá ykkur eigi 



eitthvað erfiðara með að sækja í fjármagn frá einkaaðilum? 

Nei, mér finnst það jafnvel vera öfugt, oft eins og einkaaðilarnir vilji... og  auðvitað 

hvort sem það eru einkaaðilar eða við Kvikmyndasjóður eða hvaða 

fjármögnunaraðilar sem er þá þurfa að vera sannfærðir um að það náist að 

fullfjármagna og klára verkið og mér finnst eins og sko já að það sé jafnvel öfugt, það 

vilji frekar hafa eitthvað héðan, þar er svona ákveðin meðhöndlun kannski líka við 

förum yfir umsóknir með umsögnum þar sem er þú veist svona kommenterað oft á 

verkin og auðvitað fer það í taugarnar á ýmsum og ósammála og allt það en oft eru 

þetta einhverjir punktar sem fólk nýtir sér. Þú veist það er svona að oft græðir maður 

á því að fá annað sjónarhorn.  

Þannig að það gæti verið einhver gæðastimpill á myndina að fá ykkar styrk? 

Jaahh ég er ekki að segja það en mér finnst ég stundum heyra það. En þú veist, 

þetta fer bara eftir verkefnum og myndum. Ég veit heldur ekki til þess að einkaaðilar 

hafi verið að koma með mikið meira en, það eru örfáar undantekningar ef það er 

meira en kannski 10 milljónir sem þeir kom með inní verkefni. Þá er ég að tala um 

einhvern fjárfesti, ekki framleiðandann.  

Sérðu fyrir þér íslenskan kvikmyndaiðnað án kvikmyndasjóðs? 

Nei ég geri það ekki, af því það er líka sama þó að tæknin verði ódýrari að þá er 

þetta alltaf mannafl, 80-90% kostnaður er mannaflið þannig að hann er mjög fastur. 

En auðvitað eru ýmsir þættir sem að, ég meina tækin er ekki eins dýr og flókin og 

þung og það er auveldara að hreyfa sig með þau þannig að það gefur möguleika á 

ódýrari framleiðslu, ég meina vissulega, þú veist það er hægt að hlaupa uppá hvaða 

fjall sem er núna með myndavélar sem var ekkert eða þú veist það var bara 

meiriháttar fyrirtæki hérna áður, auðvitað lækkar kostnaðurinn að einhverju leiti en 

samt það þarf alltaf lágmarks lýsingu fyrir allar myndatökur og það er svo margt sem 

að spilar inní en og vinnslulega líka verður það ódýrara þ.e.a.s. það þarf ekki.. núna 

er þetta tekið uppá digital format bara beint og síðan á filmu og það hjálpar líka en 

það er samt, þýðir sama kostnað í mannahaldi. Þú þarft ennþá alla leikarana, förðun, 

lýsingu við tökur og allan mannskap sem þarf í allar græjurnar og hljóðið. 

Fer þá allur peningurinn frá ykkur í framleiðsluna sjálfa, ekki í dreifingu ? 

Nei hann fer í framleiðsluna sjálfa. 

Sér kvikmyndamiðstöð Íslands um dreifingu að einhverju leyti? 

Já við kynnum myndirnar í rauninni fyrst og fremst á kvikmyndahátíðum, það eru 20 

og eitthvað þúsund kvikmyndahátíðir í heiminum á hverju ári og við erum með, það 

er flokkun á þeim sem að við styðjumst við eða sem alþjóðleg samtök framleiðenda 

eru með sem stilla þessu upp í svona A, B, C og þar fyrir neðan og við einbeitum 

okkur fyrst og fremst að A hátíðum svokölluðum sem eru svona helstu hátíðir í hverri 

heimsálfu eða á hverju svæði, og með því kemur sko, það er iðnaðurinn, fagmenn 

sem koma það eru kaupendur dreifingaraðilar gagnrýnendur helstu fagpressunnar og 

allt mikil umfjöllun í heimafjölmiðlum þar sem hátíðin fer fram og þar er alltaf, eða þar 

kemur þjóðerni alltaf fram, íslensk mynd og það er oft svona slagkraftursem að fylgir 

því en útfrá fagpressunni og fagfólkinu það eru svona trendsetterar í greininni þannig 

að við eiginlega reynum að rækta það hjól eins vel og við getum. Og íslenskar myndir 

hafa farið alveg ótrúlega víða, ég meina ef við erum að gera 3 og 4 myndir á ári þá 

eru kannski 3 þeirra alltaf á þessum helstu A hátíðum og er ákveðið afrek og segir 

mikið til um gæði myndanna og áhuga annarra þjóða. Af því að við erum jafnvel með 

fleiri myndir en Svisslendingar, Austurríkismenn eða Finnar, þetta er ekki svona 

kvótamál. Þannig að við einbeitum okkur að því og svo eru ákveðnar hátíðir fyrir stutt 

og heimildamyndagerð og ein norræn sem við erum aðilar að, það er líka svona 

ákveðið markaðshjól, þannig að við herjum á innviðina, sem sagt trendsettarana í 



faginu. Svo kynnum við líka, það er oft áhugi fyrir því að vera með svona íslenskan 

fókus og þá erum við bæði að kynna fyrir þeim myndir og sjáum svo um að 

réttindamál, ég meina réttindin eru alltaf hjá framleiðandanum og þó að við megum 

sýna hana og kynna hana að þá gerum við það helst ekki nema með 

framleiðandanum. Og þú veist það þarf alltaf að passa að það séu ekki einhverjir 

dreifingarsamningar og annað á bakvið sem maður vill ekki trufla og þetta er alveg 

heilmikið starf sem felst í þessu. Bæði að halda þessum samböndum og að senda 

efni og filmur og svona. 

Og starfsfólkið þitt hérna, það er alveg í þessu? 

Já, við skiptumst þannig að það er einn sem að er fyrst og fremst með þetta, kristof, 

svo er Sigurrós Hilmarsdóttir með fjármála- og framleiðsluferlið og síðan er Laufey 

Björk sem er að bakka okkur upp í hinu og þessu og er að taka í gegn netið og vefinn 

og svona.  

Hvað er kvikmyndamiðstöðin gömul, er þetta ekki tiltölulega nýtt? 

Jú sko, kvikmyndasjóðurinn var fyrst stofnaður þarna 78 eða 79 og var nú fyrstu 2, 3 

árin bara í skúffu í menntamálaráðuneytinu og síðan var stofnuð skrifstofa en var í 

allt annarri mynd þar til að kvikmyndamiðstöð tók til starfa og þessi nýju lög árið 

2003, þar með var breytt sko áður fyrr var bara einn umsóknarfrestur á ári, og þriggja 

manna úthlutunarnefnd sem að fór í gegnum allar umsóknir  og skilaði niðurstöðu til 

stjórnar og síðan var það þessi skrifstofa sem að í rauninni bara borgaði út og gerði 

svona praktískan úthlutunarsamning og kom greiðsluferlinu af stað. En í þessu nýja 

kerfi að þá eru settar meiri kvaðir á okkur í rauninni en við höfum líka opnað þetta 

þannig að það er bara opið allt árið núna og styrkir svona eða vonandi bara veittir 

eftir því sem að þeir berast.  

Finnst þér það skipta máli? 

Já ég held það og líka við erum sko með ekki svona úthlutunarnefnd heldur 

kvikmyndaráðgjafa svokallaða, sem eru í raun ráðgjafar forstöðumannsins, eða mín, 

og fara yfir umsóknir og leggja mat á þær og mæla með eða ekki og þetta er allt 

saman langt um opnara en það er líka svona meiri þungi á sjóðnum dagsdaglega 

hérna á skrifstofunni. En ég held að framleiðendur séu yfirleitt sammála um að þetta 

sé mun betra, held það. Af því að áður fyrr að vera bara með einn dag á ári og líka 

bara það var dáldið blint samband, úthlutunarnefndin kommentaraði ekki á, sem 

reyndar þarf ekki að gera með listrænar umsóknir, eða umsagnir um listræna... eða 

sko listrænt starf og styrki en við höfum samt ákveðið að gefa umsagnir  þannig að 

ég held að það sé svona opnara allt saman. En auðvitað er fólk, ég meina öll kerfi 

eru eitthvað gölluð og það er hundleiðinlegt að fá ekki styrk og svo fær maður ekki 

nógu mikinn styrk, það er auðvitað erfitt ... eins og gengur og gerist. 

Hverja myndir þú segja vera helstu styrkleika og veikleika íslensks 

kvikmyndaiðnaðar? 

Ég held að styrkleikurinn sé að vissu leyti smæðin, þ.e.a.s það er mjög öflugur kjarni, 

hann er mjög lítill infrastrúktúr en hann er frekar sterkur. En og eins eru styrkleikarnir 

svo sannarlega færni framleiðenda í fjármögnun og einmitt bara líka þetta 

hæfileikaríka fólk sem vinnur hérna þannig að það er komin töluverð uppsöfnuð 

þekking og reynsla, þetta er orðið svona mótað umhverfi. Það er yfirleitt stutt í allar 

áttir, þá á ég ekki bara við landfræðilega heldur líka í hin ýmsu landslög og það þarf 

ekki mikla skrifinnsku til að fá leyfi til að taka hér eða þar og þessi sjóður líka er mjög 

lítill skrifinnsku sjóður þó að sumum finnist nú nóg um en svona miðað við alls staðar 

annars staðar sem ég hef heyrt af að þá er þetta mjög lítil burocracía.  

Örugglega mjög lítil í samanburði við Danmörku... 

Já til dæmis og að maður tali ekki um Frakkland eða Þýskaland eða hvað sem er 



sko. Eins hefur þessi endurgreiðsla líka svo sannarlega gagnast, bæði íslenskum 

verkefnum sem eru framleidd hér og líka hvað varðar erlenda aðila sem koma hingað 

og þurfa þá að fara í gegnum íslensk fyrirtæki  og leita til fagmanna þannig að það 

hjálpar svona svoldið að fylla upp í eyðurnar í íslenskri kvikmyndagerð fyrir 

starfsmenn og getur oft verið bara inspírerandi. Veikleikarnir það eru náttúrlega 

smæð samfélagsins, ég meina við erum bara 300.000 sem tölum þetta tungumál 

sem gefur bara ákveðna... þú veist þar sem maður er bara með innbyggða erfiðleika 

aðallega í sambandi fjármögnina og dreifingu, ég meina Bretar og Bandaríkjamenn 

eru mjög óvanir að horfa á textað efni. Smæðin og þessi svona kannski viðvarandi 

fjár... eða svona takmörkuð fjárráð og líka að það er mjög lítið stoðkerfi, eins og við 

töluðum um í byrjun að þá höfum við þessa óbeinu þætti.  

Sérðu einhverjar leiðir hvernig mætti auka fjármagn inní greinina, hvort sem það er 

frá einkaaðilum eða opinberum aðilum? 

Ég veit það ekki, ég meina vissulega fer þetta eftir því hvernig árar. Ég meina síðustu 

árin á þessum uppsveiflutímum sáum við langtum meira af einkafjármagni og ég held 

að það sé alveg vilji fyrir því, en þetta er mjög áhættusöm grein. Þú getur líka sko ef 

þú bara tekur meðaltöl frá Hollywood þar sem þetta er hreinn og beinn iðanður mjög 

rótgróinn þá eru fæstar myndir að skila hagnaði, en það er alltaf ein og ein sem bæta 

upp allt hitt og eins eru í kvikmyndum eins og í tónlist alltaf höfundarréttarmálin erfið 

með dreifingu, nýjum dreifileiðum, það er einn af þessum faktorum sem geta reynst 

erfiðir að fólk fái ekki greitt fyrir notkun efnisins en ég held að það séu ekki mikil 

vandamál enn sem komið er 7 9 13. 

Á Íslandi? 

Já, en maður sér alveg að auðvitað verður þróunin hér eins og alls staðar annars 

staðar. Annað sem að hefur virkað mjög vel og þar koma einkaaðilar að beint og 

óbeint og það er með þennan sjónvarpssjóð, með eflingu hans styrkist greinin, sko 

þegar fólk er að fara á milli, getur starfað í sjónvarpsþáttaferlinu og eins kvikmyndum 

þannig að það er meira flæði, það er meira að gera fyrir reynt fólk og því meiri líkur 

að það haldist innan greinarinnar og það er mjög heppilegt, mjög svo og ég held að 

sjónvarpsþáttagerðin græði mikið á því að þar er annars konar endurnýjun og 

nýungar sem koma í gegnum kvikmyndagerð, og eins auðvitað líka í 

sjónvarpsþáttagerð húmor og format og ýmislegt sem er oft svona nýjungagirni innan 

sjónvarpsins, sjónvarpsþáttagerðin er ekki eins dýr í startgjaldi eins og 

kvikmyndirnar. Þannig að ég held að þar eru einkastöðvar og ríkisstöðin og það 

samspil er að þróast mjög skemmtilega. 

Var þetta svona lokað? 

Jahh þetta var bæði lokað á milli og svo var þetta bara svo til ekki neitt af leiknu 

sjónvarpsefni. Þannig að við erum sem betur fer að komast á skeið með það, og allir 

eru mjög ánægðir með það, áhorfendur það mælist í áhorfendakönnunum og ég finn 

ekki annað en mikinn áhuga innan sjónvarpsstöðvanna að fara lengra á þessari 

braut. Þetta er svona sá sjóður sem virðist ætla að þurrkast hraðast upp – en hann er 

reydnar lægri en í kvikmyndunum en það er samt. 

Ég sé alveg rosalegan mun, búin að vera úti í fimm ár, maður hefur misst af leiknu 

efni og þetta eru vinsælustu leikarar í dag 

Já og leikstjórar, ég meina Óskar Jónasson hann er að klára núna eina kvikmynd og 

er að gera þáttaröð þannig að það er alveg frábært að hafa þetta svigrúm, þetta 

faglega svigrúm af því að það byggir... þú veist að það er eins og í öllu og ég tala nú 

ekki um þegar infrastrúktúrinn er svona viðkvæmur að þá er... skiptir þetta alveg 

ofboðslega miklu máli að halda fólki með þekkingu og reynslu innan greinarinnar. 

Það er ofboðslega dýrt að byggja þetta upp, það er bara það mikið expertís sem þarf 

í þetta.  



Helduru að það verði einhver breyting á að byggja upp þennan infrastrúktúr, frá 

ráðuneytinu, að koma einhverju menntastoðkerfi á laggirnar? 

Ég veit ekki... ég sko ég veit það ekki. Hérna það ... rvk borg hefur sýnt lit að byggja 

upp kvikmyndaborgin rvk til dæmis, en maður á eftir að sjá nánari útfærslu á því 

hvenrig það endar í praksis. Það er kominn kvikmyndaskóli sem er.. hann er hvað á 

ég að segja með meiri áherslu – sem er auðvitað mjög mikilvægt- á stoðgreinar 

kvikmyndagerðarinnar, þ.e.a.s. þetta er ekki svona öflug .. eins og í danska 

kvikmyndaskólanum  eða þessum stóru kvikmyndaskólum þar sem aðal áherslan er 

lögð á þessa skapandi þætti en vissulega þarf allt hitt líka að vera með. Án þess er 

ekkert gert, þannig að kvikmyndaskólinn er að byggjast upp hægt og rólega og þar er 

kominn einhver stuðningur frá ráðuneytinu síðustu tvö árin og eins er komin 

kvikmyndafræði að einhverju leyti í Háskólann þannig að maður vonast til þess að 

þetta gerist smátt og smátt. En það er mikilvægt að halda utan um þennan klasa eins 

og hægt er, þú veist þetta þarf að vera svoldið þétt, lítið samfélag þannig að fólk 

nuddist nógu mikið saman til að það myndist þetta flæði sem þarf í öllum... 

Að þetta geti vaxið á heilbrigðan hátt... 

Jahh ég ætla ekki alveg að taka kísildalinn sem dæmi en maður sér þetta gerast 

skilurur, það eru einhvern veginn verða til klasar og maður svona vonast til að þess 

að það haldi áfram og styrkist enn frekar hérna. Og eins er maður með öll spjót úti, 

Norðmenn eru til dæmis með verkefni það er norskur sjóður sem við sóttum um í um 

útboð kennsluefnis eða stoðefnis í skóla um kvikmyndir, og það er eitthvað sem við 

erum að fara af stað með, eins reynum við hérna í kvikmyndamiðstöðinni amk tvisvar 

á ári að halda einhvers konar seminör eða námskeið þá fyrst og fremst fyrir fagfólkið 

og það er svo skrítið að það virðist vera saman hvað er gert, það myndast alltaf 

einhver dínamík, sem er alveg bráðnauðsynlegt. 

Þið eruð kannski drifkrafturinn í því? 

Jahh við svona... það er svona okkar hlutverk og við reynum að sinna því.  

Það er enginn svona einkasjóður kvikmyndasjóður eins og einkasjóðurinn Kraumur í 

tónlistinni? 

Nei en það eru svona menningarsjóðir innan ýmsa fyrirtækja sem hafa verið og 

jafnvel banka. En enginn eyrnamerktur kvikmyndum. Hver er á bakvið Kraum? 

Ég held að þetta séu bara hjón, hann var stofnaður á 50 ára afmæli, man ekki hvað 

þau heita, hann Ástþór er framkvæmdasjóður, útbýtir 50 milljónum á ári í tónlistina, 

held að milljarður hafi verið stofnframlag en í önnur verkefni líka (Aurora fund).  

En það munar mjög mikið um allt, það gerir það svo sannarlega.  

Komin með ágætis upplýsingar um sjóðinn og ykkar starf.  

Hafðu bara samband aftur ef eitthvað er. Smá spjall um MSS og Mark Lorenzen. 

Það er alltaf sko eins og í DK það eru allir voða ánægðir með hvað það eru margir 

áhorfendur á dönsku myndirnar, en ef maður snýr þessu yfir í % þá eru íslenskar 

myndir með langt um meira áhorf, það sem við köllum svona lala 20.000 það er bara 

langt um meira áhorf.  

 

Birgir Thor Möller. 2004, Peter Sheppelin leiðbeinandi.  
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• Viltu segja aðeins frá þínum bakgrunni í tónlistargeiranum? 

 

• Geturu sagt í örstuttu máli frá starfsemi 12 tóna – ársveltu? Er ekki að biðja 

um að fá að sjá nein ársuppgjör eða reikninga, bara til að glöggva mig á veltu 

og umfangi. 

 

• Hvernig fjármagnar 12 tónar starfsemina? Hvernig fær 12 Tónar fjárfesta? 

Hvaðan kemur rekstrarfé? 

 

• Kemur opinbert fé að einhverju leyti inní útgáfu eða dreifingu tónlistar 12 

tóna?  

• Hvernig mætti auka fjárframlög í iðnaðinn – hvort sem er til að laða að 

einkafjárfesta eða opinbera aðila?  

 

• Styrkir opinbert fé, eins og til dæmis Tónlistarsjóðurinn eða IMX 

viðskiptaumhverfi íslenskrar tónlistar? Að hvaða leyti? 

• Af hverju er svona mikill munur á fjármagni í Kvikmyndasjóði Íslands (560 

milljónir og Tónlistarsjóðnum (54 milljóni)? Er hægt að bera þessa sjóði 

saman? 

 

• Hverjir eru helstu styrkleikar íslensks tónlistariðnaðar? 

• Hverjir eru helstu veikleikar íslensks tónlistariðnaðar? 

 

• Er eitthvað sem hamlar vexti íslensks tónlistariðnaðar?  

 

• Hvernig hefur tónlistarsjóður menntamálaráðuneytis nýst íslensku tónlistarlífi 

að þínu mati?  

 

 

• Hvert í ferlið/ iðnaðinn fer opinbert fé? Menntun, rannsóknir, stofnanir, 

framleiðslu, dreifingu, markaðassetningu eða kynningu?  

 

• Hver, ef einhver, er hagur samfélagsins af opinberjum styrkjum til 

tónlistariðnaðar?  



Á Airwaves er ég mjög mikið í viðtölum um tónlist almennt. Menn eru alltaf að velta 

fyrir af hverju Íslendingar séu svona framarlega í músik og svona, þetta er svona 

spurning sem maður er alltaf að velta fyrir sér en hefur aldrei neitt svar við. Þetta er 

bara svona. 

Já svo þú ert í góðri þjálfun núna!  
Já maður er að svara spurningum á hverjum degi.  

Gott mál, þú getur þá kannski byrjað að segja mér styrkeleika og veikleika 
íslenskrar tónlistar? 
Já ég meina það er held ég að nokkru leiti bara fámennið þannig séð, það er 

auðvitað… Íslendingar eru að nokkru leiti á jaðri nokkurra menningarsvæða mundi ég 

segja og hérna… þannig að þeir drekka í sig mjög mismunandi tónlist úr ýmsum 

áttum og síðan svona, það hljómar svoldið fáránlega en styrkleikinn er í raun og veru 

hvað við erum fá og það eru allir á sama stað einhvern veginn og mjög mikil 

samhjálp, sérstaklega á milli hljómsveita eins og menn fá lánaðar græjur með litlum 

fyrirvara og hljóðfæraleikara og svo framvegis, þó að það sé auðvitað samkeppni líka 

og síðan er það að vera í hljómsveit eða í einhverju bílskúrsbandi það er bara mjög 

eðlilegur hlutur þú veist – já svo er ég hérna í þremur hljómsveitum og fimleikum og 

það er ekkert merkilegt við það og ég held að þegar ég segi fámennið eins og 101 

þar sem mjög mikið af því hefur gerst sem að vekur athygli erlendis að þar er 

þjappað saman mikið af góðu fólki eins og bara í Silicon valley og þá er það alltaf að 

rekast á hvert annað og það verður mjög svo margt skemmtilegt til. Og veikleikarnir 

eru auðvitað bara mjög klassískir, það er auðvitað það að það er jafn dýrt fyrir okkur 

að koma okkur á framfæri á stærra markaðssvæði eins og þjóðir sem hafa miklu 

miklu meira bolmagn og þú veist okkur vantar ákveðinn slagkraft, eins og til dæmis 

mitt fyrirtæki við reynum eins og við getum að koma okkur út á stærri markað vegna 

þess að eðli sínu er okkar tónlist mjög mikið svona í raun og veru útflutningsvara í 

eðli sínu vegna þess að markaðurinn er svo lítill hérna heima. Þannig að það er bara 

þetta klassíska: það vantar meiri peninga í þetta.  

Hvaða leiðir hefur iðnaðurinn til að útvega sér peninga? 
Það hefur nú, þó að við eigum auðvitað langt í land, margt jákvætt gerst undanfarin 

ár. Það er svoldið ríkt í okkur Íslendingum að vera hver í sínu horni, og vera ekki, 

eins og útgáfufyrirtæki, að vera ekki að deila of miklum upplýsingum þannig að við 

erum miklu styttra komnir heldur en til dæmis skandinavísku þjóðirnar eins og Svíar 

og Danir og Norðmenn og Finnar sem eru miklu skipulagðari þegar kemur að svona 

sameiginlegum markaðsátökum. En hins vegar það sem hefur gerst undanfarin ár er 

að við höfum áttað okkur á þessu þannig að útgefendur og þeir sem vinna að tónlist 

þeir hafa þjappað sig aðeins meira saman, það hefur verið settur upp Tónlistarsjóður 

á vegum Menntamálaráðuneytisins, sem er úthlutað úr tvisvar á ári og síðan er þetta 

tilraunaverkefni með IMX eða Icelandic music export þannig að þetta eru allt svona 

jákvæðir hlutir sko þannig að það má segja að við séum á réttri leið hvað það varðar 

en hins vegar eru þessir peningar sem verið er að spila úr eins og til dæmis 

Tónlistarsjóðurinn er 60 milljónir á ári og hann á að covera allt frá klassískri tónlist yfir 

í pönk , sem er náttúrulega algjört djók í raun og veru.  

Hvernig myndir þú vilja sjá þennan sjóð? 
Ég myndi vilja sjá 600 milljónir. 

Eins og kvikmyndasjóð? 
Ég meina, OK rökin eru þessi: að sé svo dýrt að gera kvikmyndir en hérna ef við 

skoðum þetta sem business þá getum við sagt að íslensk tónlist hafi gert miklu meira 

fyrir landið heldur en kvikmyndir þannig að þú mátt ekki… þú verður að horfa á þetta 

frá ýmsum hliðum. Og tilraunaverkefnið IMX er svona tilraun okkar til þess að safna 



saman upplýsingum á einn stað á svipaðan hátt og Svíar og Danir og Norðmenn og 

Finnar eru að gera þannig að við erum… þetta er náttúrulega í sjálfu sér mjög ungur 

iðnaður. Flestir sem hafa verið að vinna í þessum iðnaði eru ekkert sko sérstaklega 

menntaðir þannig, þetta fólk er kannski að koma meira inn núna. Eins og ég og 

Ásmundur Jónsson og fleiri við erum bara áhugamenn um tónlist, við höfum ekki einu 

sinni viðskiptamenntun. Maður fer þetta bara á hjartanu. Það þarf auðvitað að fá 

proefssionalisma í þetta og reka þetta eins og harðan business.  

Mundir þú segja að kvikmyndaiðnaðurinn væri kominn lengra á veg með það? 
Ég mundi segja það, ég held að það sé einhvern veginn þannig, ég samt sko… mér 

sýnist það einhvern veginn. Það er meira svona flassað (6.00?) einhvern veginn, 

laða að sér meira. 

Af hverju helduru að það sé? 
Jahh, það er náttúrulega bara Hollywood sko. Ímyndin sem að kvikmyndin hefur. Það 

er mjög sterk ímynd sko. Ég held að það sé hluti af því.  

Menntamálaráðuneytið segir að það sé vegna þess að þeir styrki framleiðsluna 
bara um 50% að þá þurfi þeir að learn it the hard way! Eins og þeir segja. 
Já, já, við auðvitað, eins og með okkur, við auðvitað erum að gera verkefni sem eru 

fjármögnuð af manni sjálfum. þannig að þetta er alveg… ég meina útgáfur á plötum 

þetta er bara One your own, ef ég næ í einhvern 100 kall hér eða 100 kall þar það er 

þannig rosalega oft en annars er þetta bara þú sjálfur. Ég hef tekið eftir þessu í 

löndum í kringum mig, sérstaklega í Kanada, þar er ríkið að styrkja upptökur á 

hljómplötum og í rauninni bara ótrúlegt módel í gangi þar sko. Náttúrulega er það 

land auðvitað mjög ríkt og fá lönd sem kannski… þá gæti maður í raun og veru lokað 

Kanada fyrir umheiminum og þeir gætu bara lifað algjörlega einir. Þeir hafa allt sem 

þeir þurfa.  

Já það er frábært land, ég bjó þar í fyrravetur.  
Já er það – ég dáist svoldið að þeim. Við erum í mjög góðum samskiptum við aðila 

þar og höfum til dæmis alltaf verið með kanadískar hljómsveitir hérna svona off 

venue, byrjaði fyrir nokkrum árum síðan. Við erum með eina hljómsveit í dag eða á 

morgun frá alveg æðislegu fyrirtæki sem hefur verið að gera mjög góða hluti, það 

væri mjög spennandi að vita meira um hvernig þeir gera þetta.  

Sækir þitt fyrirtæki eitthvað í opinbert fé? 
Já við höfum byrjað á því. Við erum alveg hrikalega lélegir í því og hérna en við 

höfum sótt um styrki núna undanfarin ár í tónlistarsjóðinn og við höfum fengið tvo 

styrki, annar var þegar við opnuðum útibúið okkar í Kaupmannahöfn, þá fengum við 

500.000 kr. Styrk til markaðssetningar á íslenskri tónlist í skandinavíu. Þarna vorum 

við með innanborðs marga tugi listamanna. Og það var auðvitað mjög fallegt að fá 

þennan styrk en hann dugir fyrir auglýsingu í einu tónlistartímariti. Þannig að þetta er 

slagkrafturinn. En ég auðvitað er mjög ánægður með að fá þetta. Svo fengum við 

aftur , ég man ekki hvað það var, jú hann var 500.000 eða hvort það var 600.000 fyrir 

sambærilega markaðssetningu í Evrópu, þ.e.a.s. á meginlandinu. Sem sagt 

Þýskaland, Frakkland, Benelux þar erum við komin með dreifingu fyrir okkar 

listamenn og við fengum þennan 500.000 kall til þess að markaðssetja það.  

Mundiru segja að Tónlistarsjóður nýtist betur ef það eru færri verkefni sem eru 
styrkt og þá að peningurinn skipti meira máli? 
Ég hallast svoldið að því.  

Eins og þeir gera með kvikmyndasjóð. 
Já ég hallast að því. Auðvitað er pressa á þeim sem eru með valdið, ráðherra og 



þeirra sem erum í nefndum, það er auðvitað gríðarleg pressa á þessu fólki, það sýnir 

að þetta fólk vill gera vel og reynir að setja peninga í mörg verkefni. Ég hef látið mína 

umbjóðendur, klassíska, sækja um fyrir mjög metnaðarfullum verkefnum sem að 

fengu sitthvorn 100.000 kallinn, og það er eitt mál í sambandi við styrki sem menn 

þurfa líka að átta sig svoldið á ef þú setur út pening í verkefni sem í raun og veru er 

ekki þannig að hann skiptir það miklu máli en hann er samt það hár að aðrir halda að 

sér höndum. Af því að: já þú ert búinn að fá þarna úr Tónlistarsjóði. Þannig að þetta 

getur haft slæm áhrif.  

Ok, þannig að það hefur öfug áhrif miðað við markmið styrksins. 
Já, þetta getur haft slæm áhrif. Þá er auðveldara fyrir aðra að segja: já þú ert búinn 

að fá og þá er það bara hinn sem fékk ekki. Það vantar svoldið svona umræðu um 

þetta. Ég hef lent í þessu núna, ég sit uppi með verkefni sem eru að fá styrki sem eru 

ekki til neins og er búin að fá nei alls staðar annars staðar og ég er alveg viss um 

það að það sé út af því að það sé búið að fá styrki. Þannig að þetta þarf aðeins að 

skoða.  

Já, þetta er þá að hafa þveröfug áhrif. 
Getur gert það. Svo setur maður… 100.000 kr styrkur til þess að gera eitthvað það er 

bara… þú veist, það er bara (?11.44) peningur. Það er náttúrlega líka auðvitað, það 

er svo mikið af tónlistarmönnum, það er svo miklu fleiri verkefni sjálfsagt heldur en í 

kvikmyndunum þannig að það er kannski auðveldara að taka fá verkefni þar, 

hugsanlega en ég náttúrulega þekki það ekki, þekki ekki fjölda umsókna. Þetta er 

svona, það er ákveðin viðleitni í gangi en hún er náttúrulega bara miðað við stærð 

þjóðarinnar.  

Hvernig sérðu fyrir þér svona draumajafnvægi milli opinbers fjármagns og 
einkafjármagns? 
Já sko, undanfarin ár, maður sér það náttúrlega bara núna á því sem maður les 

fréttirnar þá sér maður, það er náttúrlega mismunandi hvernig menn túlka þetta, 

sumir segja að þetta sé að kaupa sér velvilja hjá þjóðinni en það er alveg ljóst að 

listamenn hafa gengið að fjármagni hjá bönknunum og fjármálastofnunum í miklum 

mæli þó að þetta séu kannski ekki háar upphæðir í samhenginu. Margir hafa svona 

ákveðnar… menn hafa svona áhyggjur af því en svo eru aðrir sem fagna kreppunni 

sem slíkri og segja að kreppan sé góð fyrir listina á endanum. Þá fari þeir að hugsa 

um hluti sem skipta máli og fara að gera upp ákveðna hluti. Þannig  að það er í raun 

og veru mjög erfitt núna að sjá fyrir sér hvað muni gerast á næstunni. Ég held að, ég 

meina ef það hefur einhvern tímann verið ástæða til að efla útflutning á íslenskri 

tónlist þá er það núna. Vegna þess að þær Evrur sem við fáum greiddar eru alveg við 

segjum bara Takk kærlega fyrir (13.50?). þannig að ég held að ég held að núna verði 

að hugsa svoldið kannski er þetta leið… það er verið að tala um að nú þurfi menn að 

fara aftur útí hluti eins og basic framleiðslu en kannski erum við að framleiða hérna 

vöru sem getur skilað þjóðinni miklum tekjum. Þannig að kannski getum við snúið 

þessu við á einhvern hátt.  

Að spotta tækifærin núna. 
Já einmitt að spotta tækifærin, eins og ég er núna að dáleiða þjóðina í að núna 

gefuru ekki jeppa í jólagjöf núna gefuru geisladisk, og það var rosalega hallærislegt í 

fyrra. Maður verður bara að vera útsjónarsamur í þessu. Ég held að möguleikar 

Íslendinga til þess að hafa tekjur af músík séu miklir. Kannski ekki í Bretlandi 

lengur…  

Nei, kannski í Kanada.  
Já kannski í Kanada. En eg meina, ég er alveg sannfærður um það að við höfum allt 

bolmagn í það, það er hægt að gera góða hluti í Kanada. Það er ákveðið svona… 



það er margt með okkur hérna.  

Læra af kanadíska módelinu sem að virðist vera að virka mjög vel. 
Það er alveg æðislegt og eins og ég segi, ég væri til í að vita meira um þetta módel.  

Hvaða kanadíska hljómsveit er þetta sem spilar á morgun? 
Ég man það ekki, þetta byrjaði á að við kynntumst á Midem tónlistarhátíðinni  þeir 

höfðu áhuga á að koma og við höfðum áhuga á þeim og svo, þetta er svona stórt 

dreifingarfyrirtæki sem rekur líka útgáfu og þau komu hérna fyrir tveimur eða þremur 

árum og hjá þeim tónlistarmaður sem heitir Patrick Watson, og hann algjörlega sló í 

gegn, hann spilaði hérna og á hátíðinni sjálfri og auka gigg kvöldið eftir hátíðina og 

það voru allir sammála um það að þetta hefði verið toppurinn á hátíðinni. Og þetta 

band kemur sem sagt úr sama horni. En ég man ekkert hvað þeir heita, þeir sjá um 

þetta strákarnir.  

Ok, en svona af þvi að ég bý í Danmörku núna og það er mikil umræða um það 
núna um muninn á opinberu fé í tónlist og kvikmyndir, að í tónlistina fari það í 
menntun og svo í svo í húsnæði, þ.e. tónlistarhallir, ekki í framleiðsluna sjálfa, 
á meðan í kvikmydum þá fer allur peningurinn í framleiðsluna, og það er mikill 
munur þarna á. Er þetta svona á Íslandi líka? 
Nei þetta er ekki þannig. Þetta er þannig að allir þessir peningar fara bara beint í… 

ég meina eins og fyrir okkur þá er það markaðssetningin hún er í raun og veru það 

sem þetta strandar á. Við getum framleitt vöruna og hún er mjög góð en þú þarft að 

koma henni á framfæri og það er þar sem við þurfum að fá styrki og nýta peningana. 

Eins og við erum búin að framleiða 50 plötur og erum ennþá á lífi og það er alveg 

hægt að sýna fram á það, en að koma þessu fyrir á einhverjum markaði það er 

eitthvað sem við eigum enn eftir að gera, við erum þar, sko innan gæsalappa.  

Hvernig gengur í Danmörku, þið lokuðuð reyndar búðinni? 
Já það gengur ekki vel. Það er svona… við náttúrulega settum í þetta pening, bara 

okkar pening og við svona.. og þegar ég komst yfir þunglyndið þá gekennirera ég 

þetta þannig að ég hafi farið í MBA nám og borðað bara humar og kampavín á hverju 

kvöldi og að þetta hafi verið rosalega gott nám og dýrt  og þá leið mér aðeins betur. 

En við höfum dregið mjög mikinn lærdóm af þessu, við fórum inn algjörlega einir og 

gerðum þetta tiltölulega grand, við hefðum átt að vera annað hvort með einhvern 

samstarfsaðila þar eða hérna heima einhvern bakhjarl. Sem við vorum ekki með. Eða 

á það gera þetta bara eins og við gerðum hérna heima að fara bara í lítið ódýrt 

húsnæði og bara vinna sig upp og gera þetta á 10 árum. Eins og við ætluðum að 

gera þetta, það hefði getað gengið upp, og það voru ákveðnir hlutir sem að… þú 

veist… það er náttúrulega aldrei nein óheppni, en það voru ýmsir hlutir sem að 

þróuðust ekki vel fyrir okkur þannig að því miður þá urðum við að kötta á þetta áður 

en þetta dró allt með sér. En hins vegar skilgreiningin á verkefninu var auðvitað sú að 

við erum með ágætis vöru og við erum með…eða við erum að fara inn í land sem að 

við hugsanlega skiljum og eitthvað sem er hægt að gera fjárhagslega og svona koll 

af kolli, þá var svona lógískt að fara inná danska markaðinn og svo náttúrlega kemur 

í ljós að menn eru líkir á yfirborðinu, ég er til dæmis búinn að far til Danmerkur alveg 

síðan ég var barn í keppnisferðir og með fjölskylduna mína og það að fara að vera í 

business átti ? 20.20 – við erum ótrúlega ólíkar þjóðir. Fundamentallí ólíkar þjóðir. 

Við getum lært mikið af þeim og þeir geta líka lært mikið af okkur. En þegar við 

komum þarna að þá voru greifarnir byrjaðir að slá um sig, ég fann alveg að menn 

héldu bara að ég væri með gommu()? Vasa af peningum. Að ég væri hluti af íslensku 

útrásinni, að við værum svoleiðis tappar sko. En þetta var mjög lærdómsríkt.  

Er stefnan að fara eitthvað annað? 
Við erum auðvitað með dreifinguna, eitt að því jákvæða því við vorum ekki með neitt 



þarna áður. Svo við erum með einhvern hluta í búðum og svona. Við erum með 

dreifngaraðila í Evrópu og við erum að reyna að nudda þessu eitthvað áfram. Svo 

náttúrlega líka að maður reynir að hafa það hugfast að það eru mjög fáir sem hitta í 

mark. Mikið af velgengnissögum, menn er búið að slá niður oft og menn bara rísa 

upp aftur það er svona venjan.  

Og kannski ekki rétta sagan sem er að skila sér. 
Nei, þetta er ekki alveg endalaus sigur en maður bara heldur áfram að reyna og læra 

og halda bara sínu striki. Og reyna að koma sér áfram.  

Þetta var bara mjög gott, hnitmiðað og stutt. 
Segðu mér aðeins hvað þú ert að gera – ég er forvitinn að vita: 

Ég er sem sagt að kanna og rannsaka opinbert fé í framleiðsluferli tónlistar og 
kvikmynda og reyna að bera þetta saman í Danmörku og á Íslandi.  
Það er kannski einn smá punktur í sambandi við opinbert fé, að þó að tónlistin sé ? 

(22.34) eins og til dæmis klassíska tónlistin hún lýtur allt öðrum lögmálum, það gilda 

varla markaðslögmál því þú getur yfirleitt ekki selt uppí kostnað nema að fá í raun og 

veru einhverja styrki þannig að hún sko mun lenda í vandræðum núna. Það verður 

algjör synd því við eigum marga unga frábæra klassíska tónlistarmenn sem þurfa á 

stuðningi að halda en innkoman verður aldrei í neinu samræmi við það sem lýtur 

venjulegum lögmálum. En já ég held við getum alveg fullyrt það að við höfum ekki… 

við höfum verið að setja alla opinbera styrki bara beint inní verkefnin, algjörlega, við 

erum ekki að nota opinbera styrki til þess að fara í hljóðver og taka upp plötur. Við 

fjármögnum það sjálfir. Ég held að við höfum alveg nýtt peningana vel. En við höfum 

bara ekki fengið nægilega mikið af þeim.  

Mundir þú vilja sjá meira opinbert fé í greinina? 
Ég mundi vilja sjá þetta þannig að við sem erum, þetta eru ekki margir aðilar, sem 

erum búin að vera að gera þetta úr rassvasanum og veðsetja sem útgefandi, að fá 

þá saman á fund og gera einhverja áætlun fram í tímann, mörg ár fram í tímann. Það 

verður bara reynt að finna út, hvað þurfið þið mikið af peningum? Og hvað haldið þið 

að þetta geti skilað okkur til baka? Vinnandi með þeim hætti. 

Þannig að þetta yrði kannski aðeins markvissara? 
Já þannig að við kæmum að því að skrifa reglurnar. Ekki eitthvað fólk sem hefur ekki 

hundsvit á því sem við erum að gera sem setja okkur í einhvern stakk. Þannig að ég 

held að það væri pínulítið þannig, að þeir sem eru að leggja þannig séð allt sem þeir 

eiga undir í þessu þú getur alveg treyst þeim til þess að meta ástandið með sinni 

reynslu.  

Ertu þá að meina að þeir fari þá inní þetta fagráð sem til dæmis 
Tónlistarsjóðurinn er með? 
Já, bara velja í þetta, þetta eru sex manns, og fá þá til að vinna markvisst að 

einhverri áætlun. Ég held það. Þú getur meira að segja fengið þessa peninga að láni, 

bara veðsett í hagnaðinum.   

Bara eins og bankarnir. 
Já ég meina það er allt hægt í því. Það er að segja ég er að tala náttúrulega um eftir 

40 ár þegar við erum búin að greiða niður hérna…greiða niður fyrir syndir 

útrásarvíkinganna.  

Það eru nú kostir í stöðinnu, hvernig er til dæmis aðsóknin á Airwaves, eru 
ekki fleiri útlendingar að koma? 
Ég veit ekki með fjöldann, það er það dýrara að fá böndin. Ég veit ekki hvernig er 



staðið að þessu. Eins og fyrir okkar verslun, við erum náttúrulega með mjög mikið af 

ferðamönnum á sumrin og þetta er alltaf að lengjast og það er auðvitað jákvætt en 

svo náttúrulega ferðast fólk bara almennt meira á næsta ári til dæmis svo maður er 

bara hluti af stærra dæmi – þótt sumir á Íslandi vilji ekki enn viðurkenna það. Nei ég 

meina það ríkur úr rústunum og menn halda að þeir hafi haft rétt fyrir sér. Ég veit ekki 

með þig en ég hef allt verið bara prinsipallt með því að við eigum að nota annan 

gjaldmiðil en krónuna, ég meina það bara gefur augaleið. Þú getur grætt jú í einhvern 

ákveðinn tíma en ég held þú tapir alltaf á því. Hún er eins og korktappi á úthafinu.  

Já ég er sammála þér, ég hef ekki notað íslensku krónuna í nokkur ár á meðan 
ég var úti og það er voða gott fyrir mig að vera með danska kortið. 
En það er víst of seint að pæla í þessu. En þar eru jákvæðir hlutir eins og ég segi, 

jákvæðir með okkar iðnað, að vísu svo framarlega sem við förum ekki bara algjörlega 

aftur í kjötsúpuna. Oft að pæla í þessum kjötfjöllum og smjörfjöllum sem við hentum 

öllum… en ég hef áhuga á öllu svona og ef það er eitthvað fleira sem þú vilt spyrja 

að þá hringiru bara í mig og þegar þú ert búin að þessu verkefni þá kannski fær 

maður að sjá niðurstöðurnar. 

Já ekkert mál, ég vona að það komi eitthvað gott útúr þessu.  
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• Viltu segja mér örstutt frá bakgrunni þínum í kvikmyndabransanum? 

 

• Geturu sagt í stuttu máli frá starfsemi Blue eyes production? Er ekki að biðja 

um að fá að sjá ársuppgjör eða reikninga, bara að glöggva mig á veltu og 

umfangi.. 

 

• Hvernig fjármagnið þið starfsemi ykkar?  

 

• Hversu stór hluti af fjármögnun verkefna kemur frá Kvikmyndasjóði Íslands? 

 

• Hvert í framleiðsluferlið fara peningar úr Kvikmyndasjóði? Eru sett einhver 

skilyrði frá sjóðnum? Farið þið af stað með verkefni sem ekki eru styrkt af 

sjóðnum?  

 

• Eru einhvernir aðrir sjóðir á Íslandi sambærilegir Kvikmyndasjóði? Einka- eða 

opinberiri? 

 

• Hvaða/hvernig upplýsingar gefuru um fyrirtækið í viðræðum við fjárfesta? 

 

• Hvaða skilyrði setja einka frjárfestar?  

 

• Hvernig mætti auka fjárframlög í kvikmyndaiðnaðinn, hvort sem er einkaaðila 

eða opinbert fé? 

 

• Fengi kvikmyndaiðnaður frekari opinbera styrki ef hann væri skilgreindur sem 
”hrein listgrein” heldur en iðnaður (ein af þeim spurningum vaknaði í skýrslu 
Aflvaka um kvikmyndaiðnaðinn? Ef svo er af hverju telur þú að það sé svo? 

 

• Hverjir eru helstu styrkleikar íslensks kvikmyndaiðnaðar? 

• Hverjir eru helstu veikleikar íslensks kvikmyndaiðnaðar? 

 

• Er eitthvað sem hamlar vexti greinarinnar?   



Ef þú vildir byrja á því að segja frá þínum bakgrunni í kvikmyndagerð. 
Ég hef verið að vinna við kvikmyndagerð síðan 2001 en þar á undan var ég að vinna 

við heimildamyndir, sjónvarp, sjónvarp frá ýmsum hliðum, ég var í framleiðslu 

upphaflega og svo var ég í innkaupum hjá Stöð 2 og svo fór ég að vinna hjá Saga 

film og var þar með yfirumsjón með innanhúsframleiðslu á heimildamyndum og 

sjónvarpsþáttum og slíku. Ég var fulltrúi Íslands hjá Eurimas í 2,3 ár og svo fór ég að 

vinna við bíó, datt inní Hafið á sínum tíma og svo fór ég hef svo verið að vinna með 

Baltasar síðan hjá Sögn.  

Og hversu gamalt er Sögn? 
Sögn var stofnað um aldamótin, eftir að 101 kom út, þá var Sögn stofnað og var 

svona blönduð starfsemi til að byrja með. Það voru leikverk og svo var planið að vera 

með bíómyndir. Hafið var svona fyrsta myndin sem fór af stað hjá því fyrirtæki og ég 

vann þar í framleiðslunni, sá meira og minna um það utanumhald og festi mig hér 

eftir það. Og við erum búin að framleiða nokkrar bíómyndir, eina sjónvarpsþáttaröð, 6 

bíómyndir síðan og erum með ýmislegt í pípunum. Ég hugsa að það megi segja að 

við erum stærsta fyrirtækið í bíóframleiðslu núna, höfum verið það síðustu árin,  við 

ásamt ZikZak auðvitað, en eftir að Kvikmyndasamsteypan lagði upp laupana þá hafa 

þetta verið svona aðal fyrirtækin í bíóframleiðslu.  

Bíóframleiðsla á Íslandi, hversu stór er hún? Hvað eru margar myndir gerðar á 
ári? 
Bíóframleiðslan á Íslandi er mjög stór miðað við allt og allt. Við erum að búa til 5-8 

bíómyndir á ári, bíómyndir í fullri lengd og þá undanskil ég allar stuttmyndir, 

heimildamyndir og annað sem er í gangi, sjónvarpsefni og slíkt. Og það er allt í vexti 

líka þannig að mér finnst svona landslagið í þessum efnum öllum hafa verið alveg 

frábært síðastliðin ár og það er skila sér mjög vel: Velvilji stjórnvalda, auknir peningar 

í umferð í þessum geira og það gerir það að verkum að við getum verið í stöðugri 

framleiðslu og það tapast ekki niður öll svona sérfræðiþekking í þessum bransa eins 

og svoldið gerðist hérna áður þegar fólk var að gera kannski mynd á fimm ára fresti. 

Og við náum að viðhalda tengslum við fyrirtæki erlendis, og getum svona sinnt þessu 

nokkuð án þess að þurfa að vera í einhverju öðru meðfram. Það finnst mér alveg 

frábært.  

Hvernig hefur þetta verið að breytast síðustu ár, þú segir velvilji stjórnvalda, er 
það eitthvað annað en Kvikmyndasjóður? 
Kvikmyndasjóður hefur vaxið, það munar óneitanlega heilmiklu um 

endurgreiðslulöggjöfina sem Iðnaðarráðuneytið er með. Og það kemur mjög sterkt 

inn og svo náttúrulega þessi já aukin framlög til Kvikmyndasjóðs. Svo hafa verið 

viðræður við stjórnvöld um eitt og annað til þess að gera þennan bransa betri, eins 

og til dæmis hafa verið umræður um kvikmyndaþorp einhvers konar, það er verið að 

tala um einhvern stað þar sem að minni fyrirtæki geta starfað jafnvel verið með 

einhvers konar stúdíó og svona búið til eitthvað þorp að erlendri fyrirmynd. Danir hafa 

gert þetta frábærlega með Filmbyen og það er víðar verið að leita einhverra góðra 

leiða með þetta. Og borgaryfirvöld hafa tekið þessu öllu mjög vel og verið með í að 

reyna að búa til þennan farveg. Og líka jafnvel að reyna að koma á fót einhvers 

konar film comission sem styðji framleiðsluna bara systematískt svona með ýmsum 

leiðum og þar er náttúrlega módel sem er til víða erlendis eins og á Írlandi, Skotlandi 

og bara útum allt.  

Nýja Sjálandi kannski. 
Já ætli það ekki. Og komi þannig svona þjónustu við geirann. Því okkur finnst eins og 

það sé verið að taka þennan atvinnuveg meira og meira alvarlega.  

Af hverju helduru að það sé?  



Ég held að menn sjái í raun og veru tækifæri í þessu fyrir landið hér, bæði í því að 

skjóta stoðum undir þennan atvinnuveg því það er fullt af fólki sem hefur komið upp 

hér heilmikilli og mikilvægri kunnáttu af því að þetta er svoldið sérhæfður bransi og 

verkefni eins og til dæmis Latibær gerði heilmikið fyrir það líka. Hér var reist ótrúlega 

kraftmikið og öflut háþróað stúdíó í Hafnarfirði og það var flutt inn tækniþekking líka 

til þess að mennta okkar fólk þannig að þegar við erum komin með kunnáttuna og 

erum samkeppnishæf við það sem er að gerast annars staðar að þá skapast líka 

tækifæri til að nýta það, bæði í erlendum verkefnum sem koma þá hingað með 

einhverjar tekjur og bara fyrir okkur hér innanlands til þess að efla þennan geira, og 

ég held að fólk sé líka farið að átta sig á mikilvægi þess hvað listgreinar eða svona 

verkefni í listum, ef þau ná einhverri útbreiðslu, hversu mikilvægt það getur verið fyrir 

okkur að koma okkur á kortið þar þannig að það sé auðveldara fyrir okkur að fara að 

vinna með öðrum í þessu. Það er jákvæð ímynd sem skapast í raun og veru þegar 

fólk sér myndir frá litla landinu Íslandi. Ég veit til dæmis að 101Reykjavík, sem var 

fyrsta myndin hans Baltasars hún hefur verið seld útum allan heim, verið margoft 

sýnd í sjónvarpi útum allt við erum enn að fá fréttir af því. Þetta skapar ákveðna 

meðvitund um Ísland og ég veit að markaðsstjóri Iceland air til langs tíma í 

Skandinavíu hann hefur oft talað um hvað það er ótrúlegt hvað allir einhvern veginn 

tengi Ísland við þessa mynd. Allir hafa séð hana, það vita allir um hana og þetta er 

náttúrulega frábært – þegar að myndir komast í dreifingu, það er mjög mikilvægt. 

Eins og með þessa mynd, og öll verkefnin ykkar, hvernig fjármagnið þið þau? 
Öll verkefni eru Co-production verkefni með einstaka undantekningar tilvikum eins og 

mér dettur strax í hug eins og Börn og Foreldrar þar sem að hópur tók sig saman og 

bara gafa alla sína vinnu og gerði hlutina bara eins og ég mundi segja hálfgert 

skólaverkefni þar sem að allir leggjast á það einhvern veginn að redda hlutum. En að 

öðruvísi myndum þá þarf Co production til þess að ná í fé. Það eru til svona Co 

production sjóðir sem að er til dæmis eins og Evrópski kvikmyndasjóðurinn sem að 

veitir eingöngu framleiðslulán til Co production verkefna, Norræni 

kvikmyndasjóðurinn hann gerir líka kröfu um ákveðið samstarf, að minnsta kosti 

tryggða dreyfingu annars staðar. Og þá er nú oftast nærtækast að ganga til 

samstarfs við einhver önnur fyrirtæki. Þannig að ég mundi segja að íslensk verkefni 

væru svona frá 60-80% innlend en svo kemur fjármagn um það sem vantar uppá 

annars staðar frá.  

Það er 50% Kvikmyndasjóðurinn er það ekki? 
Það nær því sjaldnast. Meðalverð á myndum sem að við höfum verið að gera að 

undanförnu er svona kannski 180 milljónir.  

Þú talar um sjóðina, opinberir sjóðir flestir, hvernig er að fá einkaaðila inní 
fjármögnunina á verkefnum? 
Það er… ég hugsa að það sé svona allur gangur á. Það er hægt að ná sér í eitthvað 

aukalega með samstarfi við einkaaðila en það eru fæstir sem standa í einhverjum 

svona verulegum equity fjármögnun á bíómyndum. Það gerðist með eina mynd sem 

að við framleiddum sem var A little trip to heaven, þá fengum við stóra aðila hér 

innanlands til þess að fjárfesta í myndinni en það verkefni fór því miður algjörlega úr 

böndum það seldist ekki eins og til var ætlast og það er ekki góð tilfinning.  

Og ef þið fáið svona einkaaðila, hvaða skilyrði setja þeir? 
Þeir svona fjár… ef þeir koma inn með 20% fjármagn þá eiga þeir bara 20% í 

myndinni og öllum hagnaði sem kemur þannig að við… það væri voða gaman ef að 

það væru til einhverjir svona stöndugir einkaframtakssjóðir sem að… ég veit að 

Baugur var með svona sjóð, Entertainment sjóð en núna í ljósi breyttrar stöðu er það 

líklega eitthvað sem fellur um sjálft sig. En þar var hugmyndin að fjárfesta í svona 

verkefnum og með það fyrir augum að fá hagnað útúr þeim sem er bara hið besta 



mál. Ótrúlega leiðinlegt að það gengur ekki upp. En það verður bara að vera eins og 

það er. 

En kvikmyndasjóður, setur hann einhver skilyrði til dæmis hvert í 
framleiðsluna eða dreifingu peningarnir fara? 
Ekki bein skilyrði sem betur fer. 

Bara það að þið þurfið að nefna sjóðinn sem styrktaraðila? 
Já. Og bara að koma myndinni á koppinn. Það er náttúrulega höfðuverkurinn. Eins 

og ég segi, hvert verkefni er ótrúlega mikil áhætta í hvert sinn. Jú að sjálfsögðu 

náttúrulega fjármögnum við okkur líka með forsölu og það erum við farin að geta gert 

núna vegna þess að við erum komin með Track record, við höfum átt í góðu 

samstarfi við Senu sem að forkaupir og borgar 2/3 hluta af svona sölutryggingu á 

framleiðslustiginu. Síðan höfum við verið í samstarfi við þýsku sjónvarpsstöðina ARD 

í gegnum Pavaria sem vann með okkur Mýrina, og aftur núna Reykjavík-Rotterdam, 

og með því að tryggja forsölu á handritsstigi að þá erum við alla vega með tryggt fé 

sem að við vitum að við fáum einhvern tímann, þannig að það er einn liður í 

fjármöguninni, sú sala. En það er ekkert grín að ætla sér að stóla á það, þú þarft að 

vera búinn að einhvern veginn að koma með og sýna eitthvað áður. Við hefðum til 

dæmis ekki getað gert það við hvaða verkefni sem er.  

Þannig að þetta er kannski ein hindrunin í endurnýjun á markaðnum, það er 
erfitt að komast inná markaðinn? 
Jahh, þú þarft að sanna þig inná markaðinn af því að það er náttúrulega barátta alls 

staðar fyrir hverri krónu. Barátta um hverja krónu. Og svo náttúrulega, ef að hægt er, 

að þá er reynt að ná sölufyrirtæki til þess að sjá um myndina sem allra fyrst og helst 

áður en að lagt er af stað þannig að þeir tryggi eftir einhverjum ákveðnum skilmálum 

að koma að myndinni og borga sölutryggingu fyrirfram. Þannig að maður viti að 

maður sé með fjármagnaða mynd þannig að ef maður skilar myndinni inn að þá fái 

maður ákveðnar tekjur. Og það er heldur ekkert sem einvherjir geta ætlast til þess að 

fá bara einn tveir og þrír. Það er eitthvað svona sem kemur kannki… við erum að 

komast á þann stað kannski núna af því að við erum jafnt og þétt í framleiðslunni. Við 

erum til dæmis núna, þetta fyrirtæki, þrjú verkefni sem hafa gengið vel, Mýrin, 

Brúðguminn og núna Reykjavík-Rotterdam þannig að fólk fer að fara að gera ráð fyrir 

að við séum að delivera því sem að fólk á von á. Og tildæmis með næsta verkefni 

sem verður Grafarþögn sem er nokkurs konar framhald af Mýrinni, að þá eigum við 

örugglega mun auðveldara með að fá svoleiðis pening fyrirfram enda fullt af fólki sem 

hefur sýnt okkur áhuga með að koma inní það verkefni, erlendis frá fyrst og fremst. 

Og við erum að fara í aðra mynd, Sumarlandið Gríms Hákonarsonar til dæmis, og 

það er alveg ljóst að fólk veit ekki alveg hvað það er að fá og hann er svona first time 

director þannig að þá eru allir meira varkárari, eðlilega, þannig að við þurfum að finna 

einhverja leið til þess að bæði að halda kostnaði niðri og fjármagna okkur en það 

tekur lengri tíma.  

Menntamálaráðuneytið segir að kvikmyndagerðarmenn séu svona meira 
businessfólk heldur en til dæmis tónlistarfólk vegna þess að það hefur þurft að 
vera í miklu meira harki heldur en tónlistarfólk. Ertu sammála þessu? 
Ég held líka sko, það er miklu meira undir, þetta er miklu meira og stærra heldur en 

sem menn þurfa að leggja undir í því. Hitt er eitthvað svona sem að þú gætir 

hugsanlega farið útí eitthvað verkefni sem að gengur ekki upp og það er kannski ekki 

hundrað í hættunni. En það eru svo margir sem að standa að hverri bíómynd og 

maður vill ekki þurfa að lenda í því að geta ekki borgað fólki laun eða fara af stað án 

þess að vera búinn að reikna dæmið fyrirfram, þannig að þú getir staðið við ákveðnar 

skuldbindingar, það er annað líka í þessu að þó svo þú sért búinn að fjármagna 

bíómynd að þá er allur gangur á því hvenær greiðslur berast þannig að þú þarft 



einhvern veginn að brúa bilið og cash-flowa, geyma allar greiðslur inní fyrirtækið 

þangað til síðast og svona. Þannig að þetta er það mikið risiko að þú verður að 

hugsa þetta til enda og ef við ætlum að vera með og spila með leikreglum sem gilda 

annars staðar að þá þarftu bara að setja þig inní þetta. Annars bara ertu að skjóta þig 

í fótinn.  

Á hvaða stigi gefið þið grænt ljós á framleiðslu, hvað þarf fjármögnin til dæmis 
að vera komin langt? Er skilyrði að það sé komið vilyrði frá kvikmyndasjóði? 
Já, já. Það myndi aldrei vera hægt að búa til bíómynd nema með því, við mundum 

aldrei green lighta, og meira að segja það er ekki nóg. Það hefur verið talað um að 

kvikmyndamiðstöð komi inn með 50% eða að minnsta kosti það hefur verið talað um 

að endurgreiðslan sem að kemur oftast ekki fyrr en miklu seinna en eftir að myndin 

kemur út, það er bara útaf reglugerðinni eins og hún er uppbyggð en á móti kemur að 

Kvikmyndasjóðspeningurinn kemur inn þegar farið er af stað í tökur, svo það svona 

balancerast aðeins en að það fari ekki uppí 50%, við náum því sjaldnast. Það er 

svona, það er ekki komin ákveðin hefð fyrir hærri styrkjum en hvað sem gerist í 

framtíðinni – núna er líka spurning um hvað verður um Kvikmyndasjóð, hvernig meta 

menn mikilvægi hans ég vona að menn skoði það í réttu ljósi, kannski geymi 

hækkanir en fari ekki að draga úr honum. Af því að við trúum því að þessi peningur 

komi mjög auðveldlega til baka, bæði í því að við komum með erlent fjármagn hingað 

inní landið annars staðar frá og eins líka bara það að íslenskar kvikmyndir séu 

sýnilegar um heiminn skiptir öllu máli. Og þær gera það miklu frekar ef við erum að 

gera betri myndir af því að hinar komast ekki áfram og þess vegna líka þá megum við 

ekki minnka standardinn. Þetta er svona keðjuverkun. 

Heldur þú að hlutverk kvikmyndasjóðs breytist eftir því sem það er litið frekar á 
kvikmyndir sem iðnað heldur en listgrein? 
Áttu þá við í augum hverra? 

Markaðarins 
Já, ég hugsa sko, það sem að er mjög jákvætt að þrjú ár í röð að þá hefur íslensk 

bíómynd verið í efsta sæti á listum kvikmyndahúsanna. Það er algjörlega kúvending 

frá því sem var fyrir nokkrum árum þegar fólk var svoldið að gefast upp á íslenskum 

bíómyndum. Og þú fékkst kannski ekki nema 3-4000 manns í bíó sem að er lágt, 

bæði er það alveg agalegt einhvern veginn að Íslendingar skuli ekki hafa áhuga á 

íslenskum bíómyndum, sem segir örugglega eitthvað um gæði myndanna, en svo er 

það líka að menn hafa svoldið verið að gera eina mynd á fimm ára fresti eða tíu ára 

fresti einhvern veginn verið alltaf að fara eitt skref áfram og tvö afturábak. Þannig að 

ég held að almenningur líti svo á að með því að sjá framför í því að Kvikmyndasjóði 

sé haldið vel við, bæði faglega og bara gæðalega, að þá séu menn sáttir við þessa 

fjármuni sem fara í þennan pakka. Af því að þetta eru ekki svo háar fjárhæðir í raun 

og veru þegar allt kemur til alls. Fyrir utan að þetta skapar eins og ég segi orðið mjög 

mörgum atvinnu, leikararnir okkar eru orðnir betri, þeir eru að leika oftar í 

bíómyndum, og það er svona… já, þetta vindur allt uppá sig.  

Maður sér eins og í Danmörku að áhugi almennings er svo mikill á dönskum 
bíómyndum. 
Þær eru svo góðar, og þetta.. sko Danirnir hafa náttúrulega gert þetta mjög 

systematíkst, skipulega og tekið sér langan tíma í að byggja upp þennan geira. Þar 

er margt algjörlega til fyrirmyndar. Við kannski förum aðrar leiðir en við kannski 

horfum svoldið til Dana, við viljum svoldið í raun og veru þróa okkar bransa á 

svipaðan hátt og þeir hafa gert. Og einmitt vegna þess að fólk fer í bíó í Danmörku til 

þess að horfa á danskar bíómyndir. Og þess vegna finnst mér það alveg frábært að 

það skuli hafa verið íslensk mynd í efsta sæti á íslenskum bíólistum þrjú ár í röð. Og 

við eigum að stefna að því að halda því þannig. Við eigum að búa til bíómyndir sem 



eru það góðar að fólk vill koma í bíó og sjá þær. Eins ég segi það gerist líka eins og 

ég segi að finna velviljan sem er frá stjórnvöldum það gefur okkur byr í seglin og svo 

þurfum við bara alltaf að passa okkur að vera á tánum, og bæta okkur gera eins 

góðar bíómyndir og við getum og við eigum orðið fullt af fínu fólki í það.  

Þannig að innviðirnir og ramminn hefur styrkst? 
Ég er mjög ánægð með það og ég finn alveg fyrir því líka bara eins og uppí ráðuneyti 

og þar eru vafaslaust sjónarmið sem enduspegla ráðamenn almennt eða 

ríkisstjórnina þennan vilja og menn eru mjög pósitívir útí þennan bransa. Og við 

þurfum að passa okkur svoldið að vera traustsins verð og halda áfram að gera 

hlutina með þessum hætti. Mér finnst þetta vera á réttri leið. 

Sérðu fyrir þér kvikmyndaiðnað án opinbers fjármagns? 
Ég sé hann engan veginn fyrir mér þannig. Við megum ekki gleyma því að við erum 

að búa til myndir á íslensku. Og það er meira en að segja það að koma þeim í 

dreifingu. Og meira að segja þær komast aldrei í nema ákveðna tegund dreifingar, 

sem svona Arthouse myndir á einhverju skrítnu tungumáli. En samt sem áður þá 

hefur það tekist ótrúlega vel í nokkrum tilvikum. Og það er mjög mikilvægt. 

Af hverju helduru að það sé? 
Af hverju ná þær í gegn? Það nátturulega bara gerist með vinnu, það gerist með 

kynningu, íslenskar myndir hafa farið mjög mikið á festivöl og þar hefur 

kvikmyndamiðstöð gert frábært starf. Til dæmis veit ég eins og með Mýrina sem 

hefur farið á yfir 70 festivöl, hún var tilnefnd sem eina af óskarsmyndum á sínum tíma 

sem þýðir að fólk er að skoða þessar myndir einhvern veginn þannig að ég held að 

aðalatriðið sé að komast – ef við erum með góðar myndir – þá er aðalmálið að 

komast inn fyrir ákveðinn þröskuld og þá að leyfa myndunum að fá einhvers konar 

expolitation þannig að það sé hægt að hafa skoðun á þeim. Og hún vann verðlaun á 

Calivari hátíðinni 2007, og hefur verið sýnd í Bandaríkjunum og það er búið að sýna 

hana og dreifa henni mjög flott í kvikmyndahúsum í Bretlandi og Frakklandi núna í 

síðasta mánuði og núna á að fara að gera remake af henn í Bandaríkjunum á næsta 

ári, þannig að þetta er eitthvað sem skilar sér þarna er ísland sýnt í mjög sérstöku 

ljósi sem virðist einhvern veginn falla í kramið, það er ekki einhver póstkorta 

stemmning heldur allt annað ísland, og gaman að hún skuli ná þessari útbreiðslu.  

Sér kvikmyndamiðstöðin um þessa kynningu. 
Nei þau hafa séð um dreifingu á festvölum, en svo reyndar erum við með söluaðila 

sem að er danskur, tröstfilm (?2500) dreifir henni, og sala fer í gegnum þá. Öll 

festival dreifing hún er í gegnum kvikmyndamiðstöð sem er mjög mikilvægt.  

Það er bara vonandi að ímyndin á Íslandi sé ekkert að breytast á Íslandi núna.  
Hún gerir það vafalaust eitthvað tímabundið en ég meina við þurfum bara að halda 

haus. Við þurfum bara öll að bíta svoldið held ég í skjaldarhendurnar og passa okkur 

að fara ekkert á hnén.  

Svona bara í lokin – helstu styrkleikar og veikleikar íslensks 
kvikmyndaiðnaðar? 
Helstu styrkleikar, núna finnst mér eins og að við eigum orðið mjög góðan hóp af 

kvikmyndagerðarmönnum í flestum greinum. Og við erum svoldið komin, búin að búa 

okkur til sambönd hingað og þangað þannig að fólk er farið að þekkja okkur, þekkja 

vinnubrögðin. Við vorum til dæmis bara af því að Baltasar er að gera ameríska mynd 

núna og hann fékk með sér íslenskan kvikmyndatökumann út og þar hefur 

kvikmyndafyrirtækið verið alveg ótrúlega ánægt bæði með Baltasar og með 

tökumanninn þannig að þegar Baltasar kom með kröfu um að Íslendingur klippti 

myndina og hún yrði klippt hérna á Íslandi að þá sögðu þeir bara Why not,  við höfum 



bara góða reynslu af þessum Íslendingum og tökum bara sjénsinn á því. Svo komu 

þeir hingað bara fyrir 2-3 vikum síðan og skoðuðu klippið og voru alveg himinlifandi 

þannig að þau eru bara komin með þá sýn að á Íslandi sé bara frábært fagfólk sem 

að hugsar bara um að skila sínu verki vel þannig að þau eru skrifa undir samninga 

núna við Baltasar um mjög stór verkefni sem er af allt annarri stærðargráðu sem að 

þau taka upp hér sennilega eftir eitt eða tvö ár. Stóra og mikla víkingamynd. Og eftir 

að hafa komið hingað, skoðað bransann, skoðað landslagið, séð hvað í raun og veru 

það er auðvelt að vinna hérna, það er svo góður svona innri strúktúr. Að þá segjast 

þau ekki vera í nokkrum vafa um að þetta er landið til að koma til til að gera þessa 

stóru bíómynd, þannig að það held ég að sé líka, mannskapurinn hérna hann vinnur 

mjög vel og kraftur og kunnátta orðin. Ég hugsa að það sé styrkleiki og stæsti 

kosturinn. Og eins og ég segi, Kvikmyndasjóður er algjörlega lífsnauðsynlegur fyrir 

okkur hér eins og hann er núna úr garði gerður.og það hefur hjálpað mjög mikið að 

Iðnaðarráðuneytið hefur komið með löggjöfina um endurgreiðslu. Það er ekki 

spurning. Helstu ókostir, það má eiginlega ekki segja að það sé ókostur en við erum 

að taka upp bíómyndir sem að eru með smá mínusforgjöf af því að þær eru á 

íslensku ef við hugsum það í alþjóðlegu samhengi. Og við verðum bara að snúa því 

uppí kost, í mörgum löndum er þetta hvort sem er döbbað þannig að… 

Þannig að tungumálið er kannski helsti veikleikinn? 
(Hik) Ef við hugsum það í alþjóðlegu samhengi, hugsa ég.  

En á íslandi ekki? 
Að sjálfsögðu, við viljum búa til íslenskar bíómyndir. Við viljum búa til bíómyndir á 

íslensku. Ég held að í raun og veru að með því að vera eins þjóðleg og við getum og 

passa okkur að fara ekki útí einhverja vitleysu að gera einhver allt of dýr verkefni þar 

sem er allt of mikið lagt undir, að þá séum við í raun og veru að vinna okkur smám 

saman einhvern grunn og tökum það svoldið þaðan. Og þá erum við ekki borin 

saman við… við viljum ekki fara að gera svona Hollywood myndir sem við höfum 

enga möguleika á að standast neinn samanburð við. Þannig að þá verðum við bara 

að gera eitthvað útfrá okkar nánasta umhverfi og vona að það taki sig upp þaðan. Og 

það er náttúrulega það sem að hefur kannski svoldið gerst. Þetta er náttúrulega líka í 

tónlistinni. Björk væri ekki sú sem hún er ef hún væri ekki trú sjálfri sér einhvern 

veginn og þetta er svona eitthvað sem á alltaf við.  

Er eitthvað sem hamlar vexti greinarinnar? Eitthvað í strúktúrnum á Íslandi? 
(Þögn) ekkert sem ég sé í fljótu bragði. Ég held að við eigum ekkert að vaxa of hratt, 

þetta er bara… maður er bara kvenlegur með þetta. Ég held að maður þurfi bara að 

gera vel það sem maður er að gera og byggja ofan á þá reynslu og svo ef eitthvað 

tekur sig upp og gengur æðislega vel úti að þá er það held ég eitthvað sem er gott 

fyrir alla.  

Ekki öfugur pýramídi! Nei.  
Agnes ætli þetta sé ekki bara orðið gott.  

Ég veit ekki í raun og veru hvernig verkefni þú ert að vinna en þetta er svona eins og 

þetta blasir við mér.  

Svo áttum við um hálftíma spjall off record! 
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• Það er verið að móta nýja stefnu í menningarmálum. Geturu sagt í stuttu máli 

hver áhersluatriðin verða og hvort þau hafa breyst eitthvað frá fyrri stefnu?  

 

• Á fjárlögum 2008 fer 54 milljónir í Tónlistarsjóð og 560 milljónir í 

kvikmyndasjóð. Af hverju er munur á fjárveitingu í þessa sjóði? Er hægt að 

bera þessa sjóði þá saman? Fá útskýringu á Listir liðum í fjárlögum.  

• Hvernig nást markmið menntamálaráðuneytis um hlutverk Tónlistarsjóðs, að 

efla íslenska tónlist og stuðla að kynningu, og Kvikmyndasjóðs, efla 

kvikmyndagerð og kvikmyndamenningu,  menntamálaráðuneytis? Eru til 

einhverjar rannsóknir eða mælingar á hvernig opinbert fjármagn nýtist 

greininni í heild? 

 

• Iðnaðar-og viðskiptaráðuneyti lét gera árið 2004 skýrslu um styrki til íslenskra 

tónlistarmanna 1999-2003. Samkvæmt upplýsingum frá Iðnaðarráðuneytinu 

hefur skrifstofa menningarmálaráðuneytis tekið að sér verkefnið, er búið að 

vinna svona skýrslu fram til ársins 2008? Hvernig skipta ráðuneytin með sér 

slíkum verkefnum? 

 

• Iðnaðarráðuneyti á í samstafi við Útflutningsráð um 14% endurgreiðslu 

framleiðslukostnðar, hvernig hefur það skilað sér í kvikmyndagreinina? 

• Samstarf við Útflutningsráð/ráðneyti, Iðnaðarráðuneyti og Landsbankann um 

IMX, hvernig hefur það skilað sér í tónlistargreinina? 

• Hver, ef einhver, er hagur samfélagsins af opinberjum styrkjum til menningar?  

 

• Styrkir opinbert fé, eins og til dæmis Tónlistarsjóðurinn eða Kvikmyndsjóður 

viðskiptaumhverfi íslenskrar tónlistar? Að hvaða leyti? 

• Hverjir eru helstu styrkleikar íslenskrar tónlistarmenningar? 

• Hverjir eru helstu veikleikar íslenskrar tónlistarmenningar? 

• Hverjir eru helstu styrkleikar íslenskrar kvikmyndamenningar? 

• Hverjir eru helstu veikleikar íslenskrar kvikmyndamenningar? 

 

• Hvert í greinarnar fer opinbert fé? Menntun, rannsóknir, stofnanir, framleiðslu, 

dreifingu, markaðassetningu eða kynningu? Hlutfallslega í tónlist og 

hlutfallslega í kvikmyndir 

• Hvernig mætti auka fjárframlög í iðnaðinn – hvort sem er til að laða að 



einkafjárfesta eða opinbera aðila?  

 

 

Skrifstofa menningarmála undirbýr mótun menningarstefnu, hefur umsjón með 

framkvæmd hennar og annast almenna stjórnsýslu á sviði menningarmála. Þar er 

m.a. fjallað um málefni lista og menningararfs, íslenska tungu, fjölmiðlamál og 

mál er varða íþrótta- og æskulýðsstarfsemi. Á verksviði skrifstofunnar eru m.a. 

samskipti við opinberar menningarstofnanir og söfn, sveitarfélög, 

íþróttahreyfingar og önnur félagasamtök, fyrirtæki og einstaklinga.  

Skrifstofan hefur umsjón með opinberum stuðningi við listir og menningarlíf. 

 

Digtafónninn klikkaði í viðtalinu, en fild notes voru gerðar strax eftir viðtalið, sem 

voru ekki settar á tölvutækt form.  



Year Amount Amount at 1s Cost of Living Index / Statistic Iceland 

1981 1000000 25836647 115,7
1982 1500000 26563684 168,8
1983 5000000 45680012 327,2
1984 6500000 46240957 420,2
1985 27000000 148012287 545,3
1986 20700000 91604010 675,5
1987 46300000 174775338 791,9
1988 32680000 97020880 1006,9
1989 51140000 124753388 1225,4
1990 71750000 151502631 1415,7
1991 57500000 113966815 1508,2
1992 57000000 108694884 1567,6
1993 75000000 138581716 1617,8
1994 58500000 105619406 1655,7
1995 59500000 106054111 1677,1
1996 62550000 108709718 1720
1997 83500000 142624164 1750,1
1998 77000000 128089093 1791
1999 108600000 176606452 1838,2
2000 119300000 183968785 1938,5
2001 175830000 254003102 2069,3
2002 191715000 264256766 2168,7
2003 239060000 323768602 2207,2
2004 287706521 374018477 2294,2
2005 313400000 397303518 2359,2
2006 381185000 446888509 2549,8
2007 546150000 615845414 2651,6
2008 560000000 2989,3

The Icelandic Music fund At Market Price 1st June 2008
2005 41405000 52463533
2006 33630000 39426684
2007 39630000 44677161
2008 51920000 51920000

Example
2989,3/115,7x1000000



Fyrsta úthlutun úr tónlistarsjóði árið 2005. 
 
 
Umsækjandi Verkefni Styrkur kr.
Tónlistarskóli Húsavíkur  Þátttaka í kóramóti á Ítalíu  200.000
Gunnhildur Einarsdóttir  Tónleikar á Írlandi  130.000
Sigtryggur Baldursson og Steingrímur 
Guðmundsson  

Steintryggur – Dialog – tónleikaferð, 
kynning og útgáfa disks. 

500.000

Atón Tónleikaferð til Bandaríkjanna  900.000
Áhugahópur um Rokkhátíð alþýðunnar 
á Ísafirði   

Aldrei fór ég suður - rokkhátíð 
alþýðunnar á Ísafirði  

200.000

Elín Gunnlaugsdóttir  Upptökur á verkum Elínar 
Gunnlaugsdóttur  

200.000

Sigurður Bragason Tónleikar á Íslandi og erlendis 50.000
Þjóðlagahátíðin á Siglufirði  Þjóðlagahátíðin á Siglufirði 2005 1.000.000
Voces Thules  Íslensk miðaldatónlist – rannsóknar-

vinna, hljóðritun,útgáfa og tónleikar 
200.000

Örn Elías Guðmundsson  Tónleikaferð og markaðssetning 500.000
Kirkjulistahátíð  Kirkjulistahátíð 2005.  1.100.000
Caput  Tónleikar, útgáfa o.fl. Samningur til 

3ja ára, 4 
millj.kr. á ári.

Sólveig Samúelsdóttir  Melódía – útg. hljómplötu 
m/sönglögum. 

200.000

Þórunn Ósk Marinósdóttir  Frumflutningur á verkum eftir Hafliða 
Hallgrímsson á Listahátíð í Reykjavík 
2005 

125.000

Hamrahlíðarkórinn  Þátttaka kórsins í Northern Voices 2005 700.000
Lúðrasveit Tónlistarskóla 
Reykjanesbæjar  

Tónleikaferðalag til Bandaríkjanna 2005 200.000 

Ísafold Kammersveit  Tónleikaferð um Ísland 2005 750.000 
12 Tónar  Framsókn 12 Tóna á Norðurlöndum 

2005 og 2006 
500.000

Listasafn Sigurjóns Ólafssonar   Sumartónleikar 2005 250.000
Íslensk tónverkamiðstöð  Vindur í vængi - kynning á verkum 

Hauks Tómassonar  
400.000

Smekkleysa SM  Jagúar og SKE - markaðssókn í 
Bretlandi 2005 

800.000

Hörður Torfason  Hausttónleikar Harðar Torfa 2005 200.000
Áshildur Haraldsdóttir  Hljóðritun á öllum tónverkum Atla 

Heimis Sveinssonar fyrir flautur og 
píanó 2005 og 2006 

200.000

Gradualekór Langholtskirkju Tónleikaferð til Spánar 2005 250.000
Félag um tónlistarsumarbúðir  Strengjafestival í Skálholti 2005 400.000
Bjarki Sveinbjörnsson  Tónlist Páls Ísólfssonar 300.000

Blúshátíð í Reykjavík  Blúshátíð í Reykjavík 2005 100.000
Camerarctica  Norrænir sumartónleikar, tónleikaröð í 

Norræna húsinu  
100.000

Karólína Eiríksdóttir  Portrettónleikar í Salnum Kópavogi 
2005 

250.000

Rannveig Fríða Bragadóttir  Tónleikar, Zwischen Nordlicht und 100.000



Südwind  
Kórastefna við Mývatn 2005 Margrét 
Bóasdóttir   

Kórastefna við Mývatn 2005  400.000

Sumartónleikar í Skálholtskirkju.  Sumartónleikar í Skálholtskirkju 2005  500.000
Stórsveit Reykjavíkur  Tónleikar og starfsemi Samningur til 

3ja ára, 2 
millj.kr. á ári. 

Oddný Jóna Þorsteinsdóttir   Tónleikaferð Unglingakórs 
Grafarvogskirkju til USA og Kanada 

200.000

Una Sveinbjarnardóttir  Tríó Gorkí Park f. upptökur 200.000
Kammerkórinn Carmina  Melódía - flutningur og hljóðritun á 

verkum úr íslenskum tónlistarhandritum 
800.000

Hólanefnd    Sumartónleikar á Hólum 2005 100.000
Víólufélag Íslands . 33rd International Viola Congress í 

Reykjavík 2005 
1.000.000

Dómkórinn í Reykjavík  Tónlistardagar Dómkirkjunnar 2005  300.000
Poulenc-hópurinn  Tónleikar 2005 250.000
Eydís Franzdóttir.  Tónleikar í Tékklandi og Þýskalandi  100.000
Skólahljómsveit Kópavogs  Tónleikaferð til Þrándheims og 

Gautaborgar 
250.000

Samband íslenskra lúðrasveita  Þátttaka í NoMu - Nordens 
Blåsersymfonikere  

250.000

Kristján Orri Sigurleifsson  The Slide Show Secret – tónlistarhátíð á 
Íslandi  

50.000

Isnord – tónlistarhátíðin  Isnord, norræn tónlistarhátíð í 
Borgarneskirkju. 

300.000

Esparron Musiqu, Ármann Ö. 
Ármannsson  

Tónlistarhátíð í Provence, Frakklandi  100.000

Rúnar Óskarsson   Tónleikar í Hollandi o.fl. 150.000
Laufey Sigurðardóttir  Músík í Mývatnssveit 2005 400.000
Kammermúsíkklúbburinn.    Tónleikahald veturinn 2005-2006  450.000
Kvennakórinn Léttsveit Reykjavíkur  Frumflutningur kórlaga á 10 ára 

afmælistónleikum KLR vorið 2005 
200.000

Kór Öldutúnsskóla  Kór Öldutúnsskóla – starfsemi og  
viðburðir á 40 ára afmælisári 

250.000

Þjóðlagasveit Tónlistarskólans á 
Akranesi  

Nýjungar í tónlistarkennslu og 
tónleikaflutningi 

200.000

Kammersveit Reykjavíkur  Tónleikar, útgáfa o.fl. Samningur til 
3ja ára, 4,5 

millj.kr. á ári.
Kirkjulistavika í Akureyrarkirkju  Kirkjulistavika 2005 400.000
Djassklúbbur Egilsstaða  Djasshátíð Egilsstaða 2005  400.000
 
 
 
  
 
 



Fyrsta úthlutun úr tónlistarsjóði 2006 
 
1.2.2006 
 
Tónlistarsjóði bárust 74 umsóknir um 78 verkefni í þriðja sinn sem auglýst var 
eftir umsóknum. Heildarfjárhæð umsókna nam 90.814.750 kr. Veittir voru 
styrkir til 46 verkefna að heildarupphæð 19.060.000 kr. 
Umsækjandi   Verkefni   Styrkur 
Dómkórinn í Reykjavík   Tónlistardagar Dómkirkjunnar 28. okt. ‐ 12. nóv. 
2006    
 
30.0000 
Karlakór Bólstaðarhlíðarhrepps   Norrænt kóramót Austur‐Húnavatnssýslu 
15.‐17. júní 2006.    
 
200.000 
Kammermúsíkklúbburinn   Flutningur á kammertónlist í 50 ár ‐ v. 6 tónleika 
starfsárið '06‐'07    
 
500.000 
Richard Wagner félagið á Íslandi   Styrkþegi til Bayeruth 2006 ‐ ósk um 
ferðastyrk v. þátttöku ungs íslensk tónlistarmanns í Wagner‐hátíðinnií ágúst 
2006    
 
30.000 
Kvennakór Reykjavíkur   Útgáfa hljómdisksins "Konur" með Kvennakór 
Reykjavíkur    
 
200.000 
Laufey Sigurðardóttir   Músík í Mývatnssveit ‐ 13. ‐ 14. apríl 2006    
 
200.000 
Guðjón Rúdolf Guðmundsson   Krauka ‐ Kuml ‐ upptaka, útgáfa og kynning 
geisladisks    
 
100.000 
Reykholtshátíð   10 ára afmæli Reykholtshátíðar 28.‐30. júlí 2006   
 
800.000 
Tónskáldafélag Íslands   Myrkir músíkdagar 4.‐12. febrúar 2006    
 
2.000.000 
Berjadagar   Berjadagar, tónlistarhátíð í Ólafsfirði 11.‐13. 2006    
 
200.000 
Hugi Guðmundsson   Hljóðheimur II, unnið sept. 2005 til júlí/ágúst 2007 ‐ 
tónleikar á Íslandi og í Hollandi og útgáfa geisladisks    
 
500.000 



Kjartan F. Ólafsson, Birgir Hilmarsson og Jón Geir Jóhannsson   Hljómsveitin 
Ampop Útrás hljómsveitarinnar AMPOP 23.11.2005‐01.07.2006    
 
500.000 
Karlakór Reykjavíkur   Karlakór Reykjavíkur 80 ára ‐upptaka og útgáfa 
geisladisk í júní, vortónleikar í apríl, tónleikaferð um Austurland í maí og til 
Þýskalands og Austurríkis í ágúst    
 
200.000 
Kristín Mjöll Jakobsdóttir   Hnúkaþeyr ‐ tónleikastarfsemi 2006    
 
250.000 
Árni Harðarson   Sinfóníuhljómsveit tónlistarskólanna v. árlegra tónleika 
með fulltrúm tónlistarskóla   
 
250.000 
Söngkórinn Hreimur   Útgáfa geisladisks og flutningur á tónlist Sigurðar 
Sigurjónssonar    
 
100.000 
Árni Scheving   Útlendingahersveitin 3‐4 tónleikar á Íslandi, mars til maí 
2006 og hljóðrita á hljómdisk    
 
200.000 
Áskell Másson   Séð í spegli ‐ tónleikar í Listasafni Íslands í mars 2006    
 
250.000 
Jónína Erna Arnardóttir   IsNord tónlistarhátíðin ‐ haldin á Íslandi 2.‐4. júní 
2006    
 
300.000 
Benedikt H. Hermannsson   Benni Hemm Hemm í Japan ‐ útgáfa breiðskífu í 
Japan og tónleikaferð 31. maí til 9 júní 2006    
 
200.000 
Ísafold kammersveit ‐ Alexandra Kjeld   Ísafold kammersveit ‐ tónleikahald og 
upptökur 2006    
 
300.000 
Sign ‐ Egill Rafnsson  Kynningarverkefni Sign ‐ í Bretalandi og USA des. '05 ‐ júní 
'06    
 
500.000 
Hljómsveitin Mammút   Kynningarstyrkur fyrir hljómsveitina Mammút ‐ 
Kynningarpakki: myndband, ljósmyndir og útgáfa á lögum.    
 
200.000 
Sigurður Flosason   Tónleikaferð til Washington og New York 15. til 18. janúar 
2006    



 
500.000 
Margrét Kristín Sigurðardóttir   Fabúla ‐ ný plata, nóv. '05 ‐ febrúar '06    
 
100.000 
Sumartónleikar í Skálholtskirkju   Skálholtshljómsdiskar    
 
1.000.000 
Guðmundur Hafsteinsson   Spuni 1 ‐ eða hvellandi bjalla ‐ æfingar,útgáfa og 
tónleikar    
 
400.000 
Tónafljóð ‐ Þórunn Elín Pétursdóttir   Kvennaþrenna Tónafljóða, 
tónleikaferð um Ísland sumarið 2006    
 
100.000 
Ólafur Stolzenwald   Jazzkvartettinn Póstberarnir og Tóneyra Megasar 
hljóðritun og útgáfa    
 
100.000 
Valgeir Sigurðsson   3 tónleikar í apríl 2006    
 
200.000 
KaSa hópurinn   Íslensk kammertónlist á erlendri grundu ‐ flutningur 
íslenskrar Kammertónlistar í Nordatlantens Brygge 1. október 2006    
 
250.000 
Tónlistarhópurinn Camerarctica   Mozart ‐ Shostakovitch tónleikaröð ‐ 6 
tónleikar á árinu    
 
400.000 
Samtónn ‐ Gunnar Guðmundsson   MIDEM 2006 ‐ vegna þátttöku frá Íslandi    
 
2.000.000 
Sumarópera Reykjavíkur ‐ Hrólfur Sæmundsson  Galdraskyttan á Listahátíð ‐ 
uppsetning í Þjóðleikhúsinu í júní '06    
 
1.000.000 
Íslensk tónverkamiðstöð ‐ Sigfríður Björnsdóttir  Music promotion‐the internet ‐ 
ráðstefna á Íslandi 19. maí 2006    
 
250.000 
Listvinafélag Hallgrímskirkju ‐ Hörður Áskelsson   24. starfsár skv. 
fyrirliggjandi dagskrá    
 
1.000.000 
Smekkleysa SM ehf.   Orðið tónlist‐fjölljóðahátíð ‐ Dagskrá og sýning í maí/júní 
2006    
 



400.000 
Félag um tónlistarsumarbúðir   Strengjafestival í Skálholti ‐ 19.‐25. júní og 
15.‐19. ágúst 2006    
 
400.000 
Tónlistarfélag Borgarfjarðar   Vetrarstarf 2005 ‐2006    
 
400.000 
Þjóðlagahátíðin á Siglufirði  Þjóðlagahátíðin á Siglufirði 5.‐9.júli 2006    
 
1.000.000 
Ethelwyn (Muff) Worden   Nemendaferð til Edinborgar ‐ Hörpuhátíð, 5. ‐ 12. 
apríl 2005    
 
80.000 
Tinna Þorsteinsdóttir   Tónlistarhátíðin við Djúpið, 6. ‐ 9. júlí 2006    
 
400.000 
Björg Þórhallsdóttir  Markaðssetning og kynning í Evrópu. Tónleikar og 
áheyrnarpróf   
 
100.000 
Gylfi Blöndal  Kimono, kynning og tónleikaferð vegna útgáfu Arctic Death Ship í 
Evrópu    
 
500.000 
Jón Snorrason   Útgáfa geisladiska með verkum eftir Helga Pálsson tónskáld 
á árinu 2006    
 
100.000 
Freyjukórinn í Borgarfirði / Hrefna Sigmarsdóttir   Hljóðupptaka til útgáfu á 
geisladiski síðar    
 
100.000 



Fyrsta úthlutun úr tónlistarsjóði 2007 
 
22.1.2007 
 
Menntamálaráðherra hefur að tillögu tónlistarráðs úthlutað styrkjum úr 
tónlistarsjóði fyrir fyrri helming þessa árs. Tónlistarsjóði bárust 82 umsóknir í 
fimmta sinn sem auglýst var eftir umsóknum. Heildarfjárhæð umsókna nam 
82.319.500 kr. Veittir voru styrkir til 53 verkefna að heildarupphæð 21.480.000. 
Síðar á árinu verður auglýst aftur eftir umsóknum. Nánari upplýsingar er að 
finna hér að neðan. 
Umsækjandi   Verkefni   Styrkur kr. 
Atón   Tónlistarhátíðin frum   200.000 
Atón   Útgáfustyrkur ‐ hljómdiskur   100.000 
Reykjavík Records   Ferða‐ og kynningarstyrkur ‐ Trabant   500.000 
Blásaraoktettinn Hnúkaþeyr   Verkefnastyrkur – tónleikar 2007   250.000 
Sumartónleikar í Skálholti   Útgáfustyrkur – nótnaútgáfa   350.000 
Sumartónleikar í Skálholti   Verkefnastyrkur – tónlistarsmiðja  400.000 
Sumartónleikar í Skálholti   Útgáfustyrkur ‐ hljómdiskar   300.000 
Hljómsveitin Mammút   Ferða‐ og kynningarstyrkur   100.000 
Elíza María Geirsdóttir Newman   Ferða‐ og kynningarstyrkur   200.000 
Samtónn v. Útflutningsskrifstofu ísl. tónlistar   Útrásarverkefni   5.000.000 
Von Andi ehf  Ferða‐ og kynningarstyrkur – Sigur Rós   1.000.000 
Marta Guðrún Halldórsdóttir – íslensk miðalda‐ og endureisnartónlist  Verkefna‐ 
og útgáfustyrkur   300.000 
Hörður Áskelsson ‐ Hallgrímspassía   Verkefnastyrkur   200.000 
Þjóðlagahátíð á Siglufirði 2007   Tónlistarhátíð   500.000 
Íslenski flautukórinn, Björn Davíðsson   Verkefnastyrkur   300.000 
Félag um tónlistarsumarbúðir, strengjafestival   Verkefnastyrkur   400.000 
Tónlistarhátíðin Við djúpið 2007   Tónlistarhátíð   800.000 
Tónvinafélag Laugaborgar   Tónleikaröð   500.000 
Eydís Lára Franzdóttir   Verkefnastyrkur   100.000 
Jón Ingvar Bragason  Útgáfustyrkur ‐ lúðrasveitatónlist   100.000 
Sumartónleikar við Mývatn  Tónleikaröð   400.000 
Kórastefna við Mývatn   Verkefnastyrkur   300.000 
Dean Richard Ferrell   Ferða‐ og verkefnastyrkur   50.000 
Cammerarctica, Ármann Helgason  Norrænir sumartónleikar   200.000 
Védís Hervör Árnadóttir   Útgáfustyrkur ‐ hljómdiskur   100.000 
Ragnheiður Árnadóttir   Útgáfustyrkur ‐ hljómdiskur   100.000 
Bjarki Sveinbjörnsson   Ferða‐ og kynningarstyrkur   200.000 
Hallfríður Ólafsdóttir   Útgáfustyrkur ‐ hljómdiskur   100.000 
Zonet ehf v. K.K. og Magnúsar Eiríkssonar  Ferða – og kynningarstyrkur 
  250.000 
Töframáttur tónlistar, Gunnar Kvaran   Verkefnastyrkur   200.000 
Helsöngvar, Sverrir Guðjónsson   Útgáfustyrkur ‐ hljómdiskur   100.000 
Völuspá – Raddir, Sverrir Guðjónsson   Verkefnastyrkur   90.000 
Sinfóníuhljómsveit tónlistarskólanna   Verkefnastyrkur   250.000 
Listasafn Sigurjóns Ólafssonar   Tónleikaröð   400.000 
Kirkjulistahátíð   Tónlistarhátíð   1.000.000 
Kammerkórinn Carmina   Verkefnastyrkur   300.000 



Benni Hemm Hemm  Ferða‐ og kynningarstyrkur   250.000 
Myrkir músíkdagar – Tónskáldafélag Íslands   Tónlistarhátíð   2.000.000 
Reykholtshátíð, Samhljómur ehf   Tónlistarhátíð   500.000 
Ísafold kammersveit  Tónlistarhátíð   200.000 
Richard Wagner félagið á Íslandi   Ferðastyrkur  40.000 
Lúðrasveit verkalýðsins   Útgáfustyrkur   350.000 
Jazzklúbburinn Múlinn   Tónleikaröð   400.000 
Kristján Orri Sigurleifsson   Útgáfustyrkur ‐ hljómdiskur   100.000 
Haraldur Leví Gunnarsson   Útgáfustyrkur ‐ hljómdiskur   100.000 
Kenya Kristín Emilíudóttir og Jason Nemor Harden   Útgáfustyrkur ‐ 
hljómdiskur   100.000 
Gestur Guðnason   Útgáfustyrkur ‐ hljómdiskur   100.000 
Isnord, Jónína Erna Arnardóttir   Tónlistarhátíð   400.000 
Kammermúsíkklúbburinn   Tónleikaröð   500.000 
Adapter, Kristjana Helgadóttir   Tónlistarhátíð   200.000 
Selma Guðmundsdóttir   Verkefnastyrkur   100.000 
Hafdís Huld Þrastardóttir   Ferða‐ og kynningarstyrkur   300.000 
Rúnar Þórisson   Verkefnastyrkur   200.000 



Tónlistarsjóður 2008 
 
20.2.2008 
 
Menntamálaráðherra hefur að tillögu tónlistarráðs úthlutað styrkjum úr 
tónlistarsjóði fyrir fyrri helming þessa árs. Tónlistarsjóði bárust 126 umsóknir 
frá 116 aðilum í áttunda sinn sem auglýst var eftir umsóknum. Heildarfjárhæð 
umsókna nam 137.895.264 kr. Veittir eru styrkir til 69 verkefna að 
heildarfjárhæð 38.390.000 kr. Síðar á árinu verður auglýst aftur eftir umsóknum. 
Nánari upplýsingar er að finna hér að neðan. 
 
  
Umsækjandi            Verkefni  Upphæð   Tegund styrks 
Richard Wagner félagið á Íslandi   Styrkþegi til Bayreuth 2008   40.000 
  Ferðastyrkur 
Guðný Ýr Jónsdóttir  Donec Vesper e. Atla Ingólfsson, frumflutningur á Íslandi 
  50.000   Verkefnastyrkur 
Kristján Orri Sigurleifsson   Íslensk tónlist í Norðurlandasafninu í Seattle   
  50.000   Ferðastyrkur 
Ingveldur Ýr Jónsdóttir   Söngur minn  100.000   Útgáfustyrkur 
Camerata Drammatica   Tónleikar Camerata Drammatica í sept. 2008 
  100.000   Tónleikahald 
Guðlaug Dröfn Ólafsdóttir   Gentle Rain   100.000   Útgáfustyrkur 
Þorgrímur Jónsson   BonSom   100.000   Útgáfustyrkur 
Kammerkór Norðurlands   Upptaka og útgáfa    100.000   Útgáfustyrkur 
Kvennakórinn Norðurljós ‐ Hlíf Hrólfsdóttir     Útgáfa hljómdisks með 
kvennakórnum Norðurljós á Hólmavík   100.000   Útgáfustyrkur 
Nordic  Affect   Fyrstu tónleikar Nordic Affect í Þjóðmenningarhúsinu 
starfsveturinn 2008‐2009   100.000   Tónleikahald 
Kvennakór Akureyrar   Útgáfa geisladisks   100.000   Útgáfustyrkur 
Bryndís Sunna Valdimarsdóttir   Tónlist fyrir heyrnaskert/laus og heyrandi 
börn   100.000   Útgáfustyrkur 
Sæmundur Rúnar Þórisson  Gítar og flauta   100.000   Útgáfustyrkur 
Erki‐tónlist sf   Elektrónísk ballet tónlist   100.000   Útgáfustyrkur 
Hafliði Hallgrímsson  Geisladiskaútgáfa ‐ tónlist fyrir selló og hljómsveit  
  100.000   Útgáfustyrkur 
Sigurður Pétur Bragason   Tónleikar íslenskra listamanna erlendis   100.000 
  Ferðastyrkur 
Söngsveitin Fílharmónía   Útgáfa á hljómdiski með klezmer tónlist   100.000 
  Útgáfustyrkur 
Dean Richard Ferrell   Tónleikaferðir   100.000   Ferðastyrkur 
Kolbeinn Bjarnason  Geisladiskur með flaututónlist    100.000 
  Útgáfustyrkur 
Kristjana Stefánsdóttir   Tregi/Blues    100.000   Útgáfustyrkur 
Anna Jónsdóttir   Móðurást   100.000   Útgáfustyrkur 
Ólafur Jónsson   Upptökur og útgáfa á geisladisk   100.000 
  Útgáfustyrkur 
Ópera Skagafjarðar Jón Rúnar Hilmarsson   Rigoletto   100.000 
  Útgáfustyrkur 



Alexandra Chernyshova   Rómantísk lög eftir Rachmaninoff   100.000 
  Útgáfustyrkur 
Aðalheiður L. Borgþórsdóttir   Tónlistarveisla LungA 2008  150.000 
  Tónleikahald 
Sigurður Jónsson   Sumartónleikaröðin Bláa kirkjan, Seyðisfirði   200.000 
  Tónleikaröð 
Gunnar Kvaran    Töframáttur tónlistar, tónleikaröð 2008   200.000 
  Tónleikaröð 
Hljómsveitin Skakkamanage   Tónleikaferð Skakkamanage til Japans 
  200.000   Útrásar‐ og markaðsverkefni 
Polarfonia classics ehf ‐ Halldór Haraldsson   70 ára afmælisútgáfa 
  200.000   Útgáfustyrkur 
Nordic Affect  Tónleikahald Nordic Affect sumarið 2008  200.000 
  Útrásarverkefni 
Camerarctica  Norrænir sumartónleikar   200.000   Tónleikaröð 
Margrét Kristín Sigurðardóttir   Tónleikaferð ‐ Fabúla   200.000 
  Útrásar‐ og markaðsverkefni 
Skagfirska söngsveitin   Frumflutningur ‐ Sólveig á Miklabæ og Jörð 
  200.000   Verkefnastyrkur 
Trio Nordica   Samnorræn kammermúsikhátíð á Kjarvalsstöðum   200.000 
  Tónlistarhátíð 
Kvartett Sigurðar Flosasonar og Jóels Pálssonar   Tónleikaferð til Lincoln Center í 
New York   200.000   Útrásar‐ og markaðsverkefni 
Byggðasafnið í Skógum   Jazz undir fjöllum   200.000   Tónlistarhátíð 
Art Centrum sf   „EDDA ‐ The Prophecy“   200.000   Verkefnastyrkur 
Aurora Borealis – Ólöf Sigursveinsdóttir   „Tónlist Íslands Náttúran talar sínu 
máli“, tónleikaröð í Þýskalandi í mars 2008   200.000   Útrásar‐ og 
markaðsverkefni 
Atonal Future, áhugamannafélag   Nýir Njútondagar   250.000 
  Tónleikaröð 
Blásaraoktettinn Hnúkaþeyr    Hnúkaþeyr, tónleikastarfsemi 2008 
  250.000   Tónleikaröð 
Sinfóníuhljómsveit tónlistarskólanna   Tónleikar í Langholtskirkju 26. janúar 
2008   250.000   Tónleikaröð 
Dimma ehf. – Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson   Bergþóra Árnadóttir, 
heildarútgáfa  250.000   Útgáfustyrkur 
IsNord tónlistarhátíðin ‐ Jónína Erna Arnardóttir  IsNord tónlistarhátíðin 2008 
  300.000   Tónleikahátíð 
Blúshátíð í Reykjavík   Blúshátíð í Reykjavík 2008   300.000 
  Tónlistarhátíð 
Félag tónskálda og textahöfunda   Söngvaskáldakvöld   300.000 
  Tónleikaröð 
Stórsveit Nix Noltes ‐ Ólafur Björn Ólafsson   Útgáfa og kynning á annarri 
breiðskífu stórsveitar Nix Noltes   300.000   Útrásar‐ og markaðsverkefni 
Raflistahátíðin RAFLOST ‐ Ríkharður H. Friðriksson   RAFLOST 2008 
  300.000   Tónlistarhátíð 
Ampop ehf   Ampop ‐ Sail to the Moon markaðssetning í Bretlandi   400.000 
  Útrásar‐ og markaðsverkefni 



Ambulant entertainment ehf. ‐ Kári Sturluson   Mínus ‐ The Great Northen 
Whalekill markaðssetning í Bretlandi og Evrópu  400.000   Útrásar‐ og 
markaðsverkefni 
Félag um tónlistarbúðir   Strengjafestival í Skálholti   400.000 
  Ungmennastarf 
Guðbrandsstofnun   Sumartónleikar á Hólum í Hjaltadal 2008  400.000 
  Tónleikaröð 
R&R Music – Gísli Þór Guðmundsson   Markaðssetning á Sign og nýjum 
geisladiski „The Hope“ í Bretlandi, febr. til maí 2008   400.000   Útrásar‐ 
og markaðsverkefni 
„Við Djúpið“ Tinna Þorsteinsdóttir  Tónlistarhátíðin „Við Djúpið“ 2008 
  500.000   Tónlistarhátíð 
Kórastefna við Mývatn   Kórastefna við Mývatn 2008   500.000 
  Tónlistarhátíð 
Sumartónleikar við Mývatn  Sumartónleikar við Mývatn 2008   500.000 
  Tónleikaröð 
Jazzklúbburinn Múlinn   Tónleikadagskrá   500.000   Tónleikaröð 
Sumartónleikar Skálholtskirkju   Listasmiðja og fyrirlestrar   500.000 
  Verkefnastyrkur 
Listafélag Langholtskirkju ‐ Jón Stefánsson   Uppbygging tónlistarstarfs og 
tónleikahald, 15 tónleikar og 1 ferð   500.000   Tónleikaröð 
Kammermúsíkklúbburinn   Tónleikahald á vegum Kammermúsíkklúbbsins 
  500.000   Tónleikaröð 
Hafnarfjarðaróperan   Mærþöll   600.000   Verkefnastyrkur 
Íslensku tónlistarverðlaunin   Íslensku tónlistarverðlaunin 2007  800.000 
  Verkefnastyrkur 
Hornleikarafélag Íslands   Hátíð norrænna hornleikara   1.000.000 
  Tónlistarmót 
Listvinafélag Hallgrímskirkju    Tónleikahald  1.000.000   Tónleikahald 
Félag íslenskra tónlistarmanna   Tónleikar á landsbyggðinni 2008   1.500.000 
  Tónleikahald 
Tónskáldafélag Íslands   Myrkir músíkdagar 2008   3.000.000 
  Tónlistarhátíð 
Stórsveit Reykjavíkur   Tónleikahald     3.000.000   Tónleikahald 
Caput ‐ tónlistarhópur   Tónleikahald    4.500.000   Tónleikahald 
Kammersveit Reykjavíkur   Tónleikahald    5.000.000   Tónleikahald 
Útón   Útrásarverkefni og markaðssókn íslenskrar tónlistar   5.000.000 
  Útrásar‐ og markaðsverkefni 
  69 verkefni að upphæð kr.   38.390.000    



Úthlutun úr tónlistarsjóði 
 
8.9.2005 
 
Menntamálaráðuneytið hefur að tillögu tónlistarráðs úthlutað styrkjum úr 
tónlistarsjóði og er þetta önnur úthlutun úr sjóðnum árið 2005. Alls bárust 69 
umsóknir frá 65 aðilum. Ákveðið hefur verið að veita styrki til 41 verkefnis 
samtals að fjárhæð 12.850 þús. kr. Ekki verður um fleiri styrkveitingar að ræða á 
yfirstandandi ári en gert er ráð fyrir að auglýsa í haust eftir umsóknum um styrki 
fyrir verkefni árið 2006. Nánari upplýsingar er að finna á vef ráðuneytisins, 
menntamalaraduneyti.is. 
Umsækjandi   Verkefni / Styrkur kr.    
Björn Thoroddsen   Tónleikaferð til Kanada 8.‐ 20. september 2005   300.000 
kr. ferða‐ og kynningarstyrkur 
Jassklúbbur Ólafsfjarðar   Blúshátíðin í Ólafsfirði 7. ‐ 10. júlí 2005   100.000 
kr. verkefnastyrkur 
Gísli Magnússon   Tónleikar hljómsveitarinnar 5ta herdeildin á þjóðlagahátíð 
  í St. Pétursborg 1. ‐ 5. júní 2005   150.000 kr. ferða‐ og 
kynningarstyrkur 
Kvennakórinn Vox feminae  Útgáfa geisladisks og tónleikaferðar kórsins til 
Danmerkur 
  22.‐ 25. september 2005   200.000 kr. útgáfustyrkur 
Elín Ósk Óskarsdóttir   Útgáfa tveggja hljómdiska   400.000 
kr.útgáfustyrkur 
Reykholtshátíð/Birna Ragnarsdóttir   Reykholtshátíð, tónlistarhátíð 22. – 24. 
júlí 2005   500.000 kr. verkefnastyrkur 
Smári Ólafsson   Rannsóknir á „gömlu lögunum“ við Passíusálma    
  Hallgríms Péturssonar   200.000 kr. ferðastyrkur 
Pétur Jónasson   Einleikstónleikar á alþjóðlegu tónlistarhátíðinni   50.000 kr. 
ferðastyrkur 
  „Nyland Midsommerfestival” í Nyland    
  í Svíþjóð 25. – 26. júní nk.    
Kammerkór Suðurlands   Útgáfa geisladisks á verkum Guðmundar 
Gottskálkssonar   200.000 kr. útgáfustyrkur 
Samkór Mýramanna  Útgáfa geisladisks   200.000 kr. útgáfustyrkur 
Bang ehf.   Haxan 1‐7 – útsetning og upptaka   200.000 kr. útgáfustyrkur 
Barði Jóhannsson   Festival Aix en Provance   200.000 kr. ferða‐ og 
kynningarstyrkur 
Barði Jóhannsson   Festival Sedieres   250.000 kr. ferða‐ og 
kynningarstyrkur 
Elíza M. Geirsdóttir – Newman   Upptökur á lögum eftir Elízu M. Geirsdóttur 
  200.000 kr. verkefnastyrkur 
Guðmundur Norðdal   Kennslubækurnar „Klarinett tækni frá byrjun” og 
   
  „Clarinet technique from the beginning”   200.000 kr. ferðastyrkur 
Þorkell Sigurbjörnsson   Grettir í Toronto og Calgary   1.250.000 kr. 
ferðastyrkur 
Auður Gunnarsdóttir   Íslensk þjóðlög í nýjum búningi og endurútgáfa    
  á íslenskum söngvum   200.000 kr. útgáfustyrkur 



Blásarasveit Reykjavíkur   Tónleikar Blásarasveitar Reykjavíkur   100.000 
kr. verkefnastyrkur 
Andrés Þór Gunnlaugsson   Andrés Þór og kvartettinn Hummus   200.000 
kr. útgáfustyrkur 
Dimma ehf.   Dimma útrás  250.000 kr. Ferða‐ og kynningarstyrkur 
     
Strengjasveit 2 og 3 í Tónskóla Sigursveins   Heimsókn strengjasveitar 
Tónskóla Sigursveins til Minneapolis   300.000 kr. ferða‐ og 
kynningarstyrkur 
     
Hallveig Rúnarsdóttir   Útgáfa og flutningur á íslenskri sönglist   200.000 
kr. útgáfustyrkur 
amína – Sólrún Sumarliðadóttir   Tónleikaferð amínu   400.000 kr. ferðastyrkur 
Tinna Þorsteinsdóttir   Útgáfa á íslenskri píanótónlist á geisladisk 
  200.000 kr. útgáfustyrkur 
Hrafnkell Orri Egilsson   L’amour fou – íslensku lögin   200.000 kr. 
útgáfustyrkur 
SKE   Tónleikaferð   200.000 kr. ferða‐ og kynningastyrkur 
Gunnar Kvaran   Einleikssvítur Bach’s   600.000 kr. verkefnisstyrkur 
Pálmi Gunnarsson og Kristján Edelstein   Tengsl norrænu þjóðanna í tónlist og 
tali   200.000 kr. útgáfustyrkur 
Ingólfur Steinsson   Á Dökkumiðum, útg. á geisladisk valinna ljóða Davíðs 
Stefánssonar við lög Ingólfs Steinssonar   200.000 útgáfustyrkur 
Friðrik Vignir Stefánsson   Orgeltónleikar á Vesturlandi og í Vesturheimi 
  50.000 kr. ferðastyrkur 
Óperarctic‐félagið   Hugstolinn (Spellbound) – The Raven Rhapsody, 
tónleikaferðalag til Færeyja, Grænlands og Álandseyja   200.000 kr. ferðastyrkur 
TÞM Félag Tónlistarþróunar‐ Miðstöðvar og Hellirinn   Tónleikaröð í samstarfi 
við rokk.is fyrir þátttakendur á aldrinum 14‐20 ára, þrennir tónleikar  300.000 
kr. verkefnastyrkur 
Guðmundur Emilsson   Í minningu Jón Leifs, tónleikar með 
Sinfóníuhljómsveit Íslands í Tékklandi   150.000 kr. ferðastyrkur 
Sverrir Guðjónsson   JAPAN‐ÍSLAND ferð 15 listamanna um 15 borgir í Japan 
  500.000 kr. ferða‐ og kynningarstyrkur 
Hr. Örlygur   Kynning í Music Week á íslenskri tónlist í Bretlandi og Evrópu 
  300.000 kr. kynningarstyrkur 
Jóhann Jóhannsson   Kynning á verkum og útgáfum Jóhanns Jóhannssonar í 
Evrópu og USA veturinn 2005‐2006   1.000.000 kr. ferða‐ og 
kynningarstyrkur 
Félag íslenskra tónlistarmanna    Tónleikahald á landsbyggðinni árið 2005 
  1.500.000 kr. 
Félag íslenskra hljómlistamanna Margrét Bóasdóttir   Sumartónleikar við 
Mývatn   400.000 kr. verkefnastyrkur 
Rauðir fiskar, hljómsveit   Íslensk þjóðlög í Frakklandi, þátttaka í 
tónlistarhátiðinni „Fête du Chant de Marine” 5.‐ 7. ágúst 2005   200.000 kr. 
ferðastyrkur 
Hörn Hrafnsdóttir   Útgáfa geisladisks með tónlist við ljóð Hrafns Harðarsonar 



2.  úthlutun úr tónlistarsjóði 2006 
 

Tónlistarsjóði bárust 100 umsóknir í fjórða sinn sem auglýst var eftir umsóknum. Heildarfjárhæð umsókna 
nam 92.231.060 kr. Veittir voru styrkir til 58 verkefna að heildarupphæð 14.570.000 kr. 

 
 

Umsækjandi Verkefni Styrkur Athugasemd 
Gerður Bolladóttir Útgáfa á geilsadiski með íslenskum 

þjóðlögum    100.000 Útgáfustyrk 

Óskar Ingólfsson Óperan Mærþöll eftir Þórunni 

Guðmundsdóttur 350.000 Verkefnastyrk 

Kvartetts Einars Scheving  
Einar Valur Scheving 

Upptökur og erlend markaðssetning á 

Kvartett Einars Scheving   100.000 Útgáfustyrk 

Guitar Islancio Guitar Islancio í Japan - 

350.000 Ferðastyrk 

Vináttufélag Sama og Íslendinga, 
SAMÍS, Norræna félagið á Íslandi 
og Hilmar Örn Hilmarsson 

Joik, rímur og rapp 

150.000 Útgáfustyrk 

Sigurður Pétur Bragason Tónleikar á listahátíð í Róm og í 

Washington 100.000 Ferðastyrkur 

Guðmundur Ingólfsson Upptaka og útgáfa geisladisks með 

Spöðum - 100.000 Útgáfustyrk 

Jazzklúbbur Ólafsfjarðar Blúshátíðin á Ólafsfirði 2006 

200.000 Verkefnastyrk 

Ingólfur Vilhjálmsson Hljóðritun nýrra íslenskra tónverka 

100.000 Útgáfustyrk 

Benedikt Hermann Hermannsson Benni Hemm Hemm - Upptökur 

100.000 Útgáfustyrk 

Hilmar Jensson TYFT-trío Hilmars Jenssonar 
300.000 Ferðastyrk 

Tilraunaeldhúsið 
Kristín Björk Kristjánsdóttir 

Japanska skrúðgangan - íslensk tónlist 

í Japan 

420.000 Ferðastyrk 

Samúel Kristjánsson Manstu gamla daga 

100.000 Útgáfustyrk 

Freyja Gunnlaugsdóttir Tónleikar í tilefni af 80 ára afmælis 

György Kurtag 100.000 Útgáfustyrk 

Svavar Sigurðsson Hammondhátíð á Djúpavogi 2007 

200.000 Verkefnastyrk 

Concerto Reykjavík CORE –  
Halla Steinunn Stefánsdóttir 

Tónleikaröð í Þjóðmenningarhúsinu 300.000 Verkefnastyrk 

   

Hildigunnur Halldórsdóttir Tónleikar Camerata Drammatica í 

Íslensku óperunni 100.000 Verkefnastyrk 

Eydís Lára Franzdóttir Tónleikar Musica ad Gaudium og 

Eydísar Franzdóttur á Íslandi og 

námskeið í Vestmannaeyjum   
50.000 Verkefnastyrk 

Halldór Snorri Bragason Blúshátíð í Reykjavík 2007 

300.000 Verkefnastyrk 

Söngsveitin Fílharmónía 
Einar Karl Friðriksson 

Tónleikar í Sofiu í Búlagaríu með New 

Sinfony Orchestra 100.000 Ferðastyrk 

Singapore Sling 
Henrik Baldvin Björnsson 

Ný hljómplata Singapore Sling 

100.000 Útgáfustyrk 

Smekkleysa S.M. ehf Markaðssetning á stafrænni dreifingu 

500.000 Verkefnastyrk 

Skólakór Kársness 
Þórunn Björnsdóttir 

Bergmál 

100.000 Útgáfustyrk 

Hörður Áskelsson Tónlistarhátíð á jólaföstu í 

Hallgrímskirkju 2006, Messías með 

barokkhljómsveit 250.000 Verkefnastyrk 



Concert ehf Garðar Thór Cortes í Bretlandi 2006-

2007 600.000 Kynningarstyrk 

Hamrahlíðarkórinn Þátttaka í tónlistar- og kórahátíðinni 

Europa Cantat ( Evrópa syngur) 
400.000 Ferðastyrkur 

Kvartett Jóels Pálssonar og 
Sigurðar Flosasonar 

Tónleikaferð til Kína 

250.000 Ferðastyrk 

Hulda Björk Garðarsdóttir Geislaplata með sönglögum eftir 

Mozart og Schumann 

   

100.000 Útgáfustyrk 

Guðbrandsstofnun (Hólanefnd) Tónlistardagskrá á Hólum júlí og ágúst 

2006 í tilefni 900 ára afmæli Hólastaðar 300.000 Verkefnastyrkur 

Tónvinafélag Laugarborgar Vetrardagskrá Laugarborgar 

500.000 Verkefnastyrk 

Sumartónleikar við Mývatn 
Margrét Bóasdóttir 

Tónleikar 2006 

200.000 Verkefnastyrk 

Kórastefna við Mývatn 
Margrét Bóasdóttir 

Tónleikar 2006 

300.000 Verkefnastyrk 

Félag íslenskra tónlistarmanna og 
Félag íslenskra hljómlistarmanna 

Tónleikahald á landsbyggðinni 2007 

1.500.000 Verkefnastyrk 

Concert ehf Nylon í Bretlandi 2006-2007   

500.000 Kynningarstyrk 

Strengjaleikhúsið  
 Messíana Tómasdóttir 

Skuggaleikur, heilskvöldsópera fyrir 

fullorðna 500.000 Verkefnastyrk 

R&R Music í samstarfi við 
IC Records Ltd. 

-  Markaðssetning á Thank God for 

Silence og hljómsveitinni Sign 400.000 Kynningarstyrk 

Hanna Loftsdóttir Barrokktónlist á Austurlandi og í 

Reykjavík 150.000 Verkefnastyrk 

Dikta – Skúli Gestsson Dikta  -  Dikta Evró 

500.000 Kynningarstyrk 

Jóhann Guðni Reynisson Tónleikaröð í Þorgeirskirkju 

100.000 Verkefnastyrk 

Hugi Guðmundsson - Hljóðheimur II 

500.000 Verkefnastyrk 

Guðrún Ingimarsdóttir Útgáfa geisladisk og útgáfutónleikar 

100.000 Útgáfustyrk 

TÞM/Félag 
Tónlistarþróunarmiðsöðvar-

Hellirinn 

Hellirinn GBOB 

250.000 Verkefnastyrk 

TÞM/Félag 
Tónlistarþróunarmiðsöðvar-

Hellirinn 

Járn í Járn Metalfest 

200.000 Verkefnastyrk 

Kristján Orri Sigurleifsson Secret Songs 

100.000 Ferðastyrk 

Rodent ehf Tónleikaferð Narodna Musika á Íslandi 

50.000 Verkefnastyrk 

Skólahljómsveit Kópavogs Ný íslensk tónverk fyrir blásarasveitir 

300.000 Útgáfustyrkur 

Tinna Þorsteinsdóttir Hljómdiskur m/píanóverkum 

100.000 Útgáfustyrkur 

Samband íslenskra lúðrasveita Þátttaka í Nordisk Musik Union og til 
útgáfu nótna fyrir íslenskar lúðrasveitir 400.000 Verkefnastyrk 

Birgir Örn Steinarsson Markaðssetning og kynning á tónlist 

Bigga í Bretlandi 500.000 Kynningarstyrk 

Hrólfur Sæmundsson og 
Raúl Jimenez 

Tónleikahald á Íslandi, í Noregi og á 
Spáni 
 100.000 Ferðastyrk 

Camerarctica Kammertónleikar Cammeractica 

400.000 Verkefnastyrk 



Guðbjörg Sandholt Gísladóttir og 
Anna Helga Björnsdóttir 

Tónleikar í Fríkirkjunni, Selfosskirkju 
og Reykholtskirkju 100.000 Verkefnastyrk 

Ólöf Sesselja Óskarsdóttir Tónleikahald 

100.000 Verkefnastyrk 

Árni Johnsen Tveir hljómdiskar með lögum og 
ljóðum Ása í Bæ 200.000 Útgáfustyrk 

Sigurður Eyberg Jóhannesson Tónlista með hljómsveitinni Hinum 
Guðdómlegu Neanderdalsmönnum 100.000 Útgáfustyrk 

Félagsheimilið Þjórsárver Tónahátíðin í Þjórsárveri 2006 

200.000 Verkefnastyrk 

 
 



Önnur úthlutun úr tónlistarsjóði 2007 
 
24.7.2007 
 
Menntamálaráðherra hefur að tillögu tónlistarráðs úthlutað styrkjum úr 
tónlistarsjóði fyrir seinni helming þessa árs. Tónlistarsjóði bárust 77 umsóknir í 
sjötta sinn sem auglýst var eftir umsóknum. Heildarfjárhæð umsókna nam 
77.313.590 kr. Veittir voru styrkir til 51 verkefnis að heildarfjárhæð 18.150.000 
kr. Í lok júlí verður auglýst eftir umsóknum en þá verða eingöngu veittir 
ferðastyrkir. Að þessu sinni voru eftirfarandi styrkir veittir: 
Umsækjandi   Verkefni    
 
Styrkur 
Kjarvalsstofa  Tónlistarhátíðin Bræðslan    
 
250.000 
Ópera Skagafjarðar   Tónleikahald og útgáfa    
 
300.000 
Guðbrandsstofnun   Tónleikröð    
 
500.000 
Gunnar Guðbjörnsson   Ferðastyrkur   
 
100.000 
Matthías Vilhjálmur Baldursson   Útgáfustyrkur    
 
100.000 
Hamrahlíðarkórinn   Ferðastyrkur     
 
800.000 
Martin J. Maddaford   Ferðastyrkur  ‐ útrás    
 
250.000 
Listahátíð í Neskirkju   Tónleikaröð    
 
300.000 
Guitar Islancio    Ferðastyrkur ‐ útrás   
 
300.000 
Kór Menntaskólans í Reykjavík    Ferðastyrkur     
 
300.000 
Camerartica   Tónleikaröð    
 
400.000 
12 Tónar ehf.    Útrásarverkefni    
 
400.000 



12 Tónar ehf.  Kynningarstyrkur    
 
100.000 
Hljómsveitin múm   Tónleikaferð ‐ útrás    
 
500.000 
Tónlistarhátíðin Iceland Airwaves  Kynningar‐ og ferðastyrkur   
 
1.500.000 
Sigurður Flosason   Útgáfustyrkur    
 
200.000 
Dimma ehf.   Kynningarstyrkur    
 
100.000 
Nordic Affect  Tónleikaröð    
 
300.000 
Camerata Drammatica   Tónleikahald heima og erlendis    
 
500.000 
Camerata Drammatica   Tónleikahald   
 
100.000 
Ísafold ‐ kammersveit   Tónleika‐ og útgáfustyrkur    
 
500.000 
Kristín Mjöll Jakobsdóttir    Tónleikastyrkur    
 
100.000 
Áhugamannafélagið Credo   Upptöku‐ og útgáfustyrkur    
 
250.000 
Kammerkór Suðurlands   Tónleika‐ og útgáfustyrkur    
 
200.000 
Framkvæmdanefnd Kökukonsertanna   Tónleikahald   
 
100.000 
Margrét Sigurðardóttir   Útgáfustyrkur    
 
100.000 
Íslensk tónverkamiðstöð   Kynningarstyrkur    
 
400.000 
Íslensk tónverkamiðstöð   Markaðsverkefni    
 
1.000.000 
Lavaland Records   Kynningarverkefni    



 
200.000 
Kristín Ragna Gunnarsdóttir   Upptökustyrkur    
 
100.000 
Schola cantorum ‐ kammerkór   Tónleika‐ og upptökustyrkur    
 
300.000 
Valgeir Sigurðsson   Markaðsstarf   
 
200.000 
Shadow Parade   Tónleikahald og kynningarstarf ‐ útrás    
 
250.000 
Ingvi Þór Kormáksson   Útgáfustyrkur    
 
100.000 
Jassklúbbur Egilsstaða    Tónlistarhátíð    
 
300.000 
Egill Örn Rafnsson   Tónleikaferð ‐ útrás    
 
300.000 
Kvennakórinn Vox feminae    Tónleikahald og útgáfustyrkur    
 
300.000 
Hildur Ingveldard. Guðnadóttir   Útgáfustyrkur    
 
100.000 
Tónn í Tómið ehf.    Útgáfustyrkur    
 
100.000 
Tónlistarhús Laugarborgar   Tónleikaröð    
 
750.000 
Tölvutónn ehf.    Tónleikahald   
 
100.000 
Tónlistardagar í Dómkirkjunni    Tónleikaröð    
 
300.000 
Ung Nordisk Musik    Tónlistarhátíð    
 
3.000.000 
Bang ehf.   Markaðsstarf   
 
250.000 
Steingrímur Guðmundsson   Tónleika‐ og upptökustyrkur    
 



200.000 
Jóhann Gunnar Jóhannsson  Tónleikaferð og kynningarstarf ‐ útrás    
 
500.000 
Jassklúbbur Ólafsfjarðar    Tónlistarhátíð    
 
250.000 
Juri Fedorov   Útgáfustyrkur    
 
100.000 
Benedikt Hermann Hermannsson   Útgáfustyrkur    
 
100.000 
Benedikt Hermann Hermannsson   Tónleikaferð ‐ útrás    
 
300.000 
Grunnskóli Mýrdalshrepps   Útgáfustyrkur    
 
100.000 



Önnur úthlutun úr tónlistarsjóði 2008 

 

Menntamálaráðherra hefur að tillögu tónlistarráðs úthlutað styrkjum úr tónlistarsjóði fyrir seinni 
helming þessa árs. Tónlistarsjóði bárust 130 umsóknir frá 103 aðilum.  Heildarfjárhæð umsókna 
nam 124.242.916,- kr. Veittir eru styrkir til 79 verkefna að heildarfjárhæð 13.530.000,- kr. Síðar 
á árinu verður auglýst aftur eftir umsóknum vegna verkefna á fyrri hluta næsta árs. 

Þetta er í níunda sinn sem úthlutað er úr sjóðnum. 
 
      Umsækjandi    Verkefni             Styrkur 

Freyja Gunnlaugsdóttir og Hanna 

Dóra Sturludóttir 

Útgáfa á hljómdiski með blandaðri 

efnisskrá fyrir söngrödd, klarinettu 

og píanó 100.000 Útgáfustyrkur 

Atli Ingólfsson „Boltarinn“ - hljómdiskur 100.000 Útgáfustyrkur 

Elzbieta Iwona Arsso-Cwalinska   „Veni Domine“ - tónleikar  50.000 Tónleikahald 

Birgir Hilmarsson       Gerð hljómplötu með Blindfold 100.000 Útgáfustyrkur 

Björn Thoroddsen       Þátttaka í St. John´s Jazzfestival 180.000 

Ferða + 

útgáfustyrkur 

Árni Heimir Ingólfsson      Tvísöngur - tónleikar 200.000 Tónleikahald 

Árni Heimir Ingólfsson  „Hymnodia Sacra“ - hljómdiskur 100.000 Útgáfustyrkur 

Selma Guðmundsdóttir „Í skugga Griegs“, norsk sönglög    50.000 Ferðastyrkur 

Elfa Rún Kristinsdóttir     Útgáfa hljómdisks 100.000 Útgáfustyrkur 

Olga Mörk Valsdóttir        Útgáfa hljómdisks 100.000 Útgáfustyrkur 

Jónas Ingimundarson    

Tónleikar í Rússlandi með Sigrúnu 

Hjálmtýsdóttur 100.000 Ferðastyrkur 

Melkorka Ólafsdóttir „Telemann“ og tónlist á Íslandi 150.000 Tónleikahald 

Sigtryggur Baldursson „Steintryggur Trappa“, tónleikaferð 300.000 

Útrásar + 

markaðsstyrkur 

Stefán Magnússon                          Tónlistarhátíðin „Eistnaflug“ 200.000 Tónlistarhátíð 

Hjalti Jón Sverrisson „Miri“, hljómdiskur 100.000 Útgáfustyrkur 

Sinfóníuhljómsveit áhugamanna 

Tónleikaferð til heiðurs Jórunni 

Viðar níræðri 250.000 Ferðastyrkur 

Jazzhátíð Reykjavíkur Jazzhátíð Reykjavíkur 2008 500.000 Tónlistarhátíð 



Ólafur Þór Arnalds 

Kynning og tónleikaferðalög um 

Evrópu, Ameríku og Asíu 500.000 

Útrásar + 

markaðsstyrkur 

Helgi Jónsson og Guðný Þóra 

Guðmuðndsdóttir Tónlistarhátíð unga fólksins 300.000 Tónlistarhátíð 

Kammerhópurinn Nordic Affect 3. tónleikar vetrartónleikaraðar  100.000 Tónleikahald 

Kjarvalsstofa Tónlistarhátíðin „Bræðslan 2008“ 100.000 Tónleikahald 

Samband íslenskra lúðrasveita Útgáfa og samvinnuverkefni 250.000 

Ferða + 

útgáfustyrkur 

Jóhanna Sigríður Halldórsdóttir Tónlist í kirkjunni þinni - tónleikar 100.000 Tónleikahald 

Half Tiger Útgáfa hljómdisks 100.000 Útgáfustyrkur 

Kammerhópurinn Electra 

Ensemble Tvennir tónleikar 100.000 Tónleikahald 

Flamenco gítarhópur Tónskóla 

Sigursveins og Tónlistarskóla 

Reykjanesbæjar Tónleikaferð til Barcelona 200.000 

Ferða + 

ungmennastyrkur 

Blásarasveit Reykjavíkur  

Tónleikar til heiðurs Páli 

Pampichler Pálssyni áttræðum 150.000 Tónleikahald 

Listafélag Langholtskirkju 

Tónleikaröð kirkjukórs 

Langholtskirkju 400.000 Tónleikaröð 

Tónn í tómið ehf   Tónleikaupptaka og útgáfa 100.000 Útgáfustyrkur 

Andrés Þór Tríó „Blik!“ - hljómdiskur 100.000 Útgáfustyrkur 

Eydís Lára Franzdóttir  „15:15“ tónleikasyrpan 250.000 Tónleikaröð 

Listasafn Sigurjóns Ólafssonar Sumartónleikar 400.000 Tónleikaröð 

Kira Kira 

Tónleikaferðir um Japan, Kína, 

Finnland, Rússland og Þýskaland, 

upptökur í Finnlandi og kynning á 

annarri breiðskífu 300.000 

Útrásar + 

útgáfustyrkur 

Sigurður Sævarsson „Hallgrímspassía“ - hljómdiskur 100.000 Útgáfustyrkur 

Guðbjörg Sandholt Gísladóttir 

Tónleikar ásamt Birnu 

Hallgrímsdóttur 100.000 Tónleikahald 

Hlíf Bente Sigurjónsdóttir  

Tónleikar til heiðurs Jóni 

Ásgeirssyni áttræðum 200.000 Tónleikahald 

Víkingur Heiðar Ólafsson Upptökur á fyrsta geisladiski 100.000 Útgáfustyrkur 

Gerður Bolladóttir „Almanaksljóð“ - íslenskar árstíðir 100.000 Útgáfustyrkur 

Úlfur Eldjárn 

Orgelkvartettinn Apparat - gerð 

breiðskífu 100.000 Útgáfustyrkur 

Úlfur Eldjárn     Sólóverkefni  100.000 Útgáfustyrkur 



Margrét Sigurðardóttir      „Stormur og angist - kökukonsertar 50.000 Tónleikahald 

Camerarctica         Kammertónleikaröð 400.000 Tónleikaröð 

Hallfríður Ólafsdóttir         

„Maxímús Músíkús“ - kynningarefni 

og markaðssetning fyrir erlendan 

markað 200.000 Ferðastyrkur 

Ísafold-Kammersveit                 Tónleikahald 2008  300.000 Tónleikaröð 

Ásgeir Óskarsson       Hljómdiskur nr. 4  100.000 Útgáfustyrkur 

Hafdís Huld Þrastardóttir                 

Undirbúningur og upptaka á 

sólóplötu 100.000 Útgáfustyrkur 

Hamrahlíðarkórinn      Tónleikaferð til Frakklands 250.000 Ferðastyrkur 

Gunnar Þórðarson                  

„Mósaík Tíólógía - Alsace“ - 

frumflutningur á "Bæn" í íslenskum 

flutningi á hátíð í Frakklandi 300.000 Ferðastyrkur 

Kvæðamannafélagið Iðunn Hljóðritanir 500.000 Varðveisla 

Gunnar Kvaran        „Töframáttur tónlistar“ - tónleikar 300.000 Tónleikaröð 

Barokksveitin Rinascente og 

Hljómeyki 

Tónleikar Hljómeykis og 

Rinascente 100.000 Útgáfustyrkur 

Samtök listrænt ágengra 

tónsmiða umhverfis Reykjavík Stofndiskur 100.000 Útgáfustyrkur 

Ung Nordisk Musik 

Þátttaka í hátíðinni „Ung Nordisk 
Musik“ í Noregi 350.000 Ferðastyrkur 

Áhugamannafélagið Credo 

Hljóðritun á íslenskum 

hljómsveitarverkum 100.000 Útgáfustyrkur 

Singapore Sling Tónleikaferð til Bandaríkjanna 200.000 

Útrásar + 

markaðsstyrkur 

Dómkórinn í Reykjavík            Tónlistardagar Dómkirkjunnar 300.000 Tónleikaröð 

Elísabet Waage og Laufey 

Sigurðardóttir       

„Serena“ - hljómdiskur með fiðlu og 

hörputónlist 100.000 Útgáfustyrkur 

Hilmar Örn Hilmarsson   Rímur í nútíð og framtíð 100.000 Útgáfustyrkur 

Seabear  Hljómleikaferðalag um Evrópu  200.000 

Útrásar + 

markaðsstyrkur 

Borko                       Tónleikaferð um Evrópu 200.000 

Útrásar + 

markaðsstyrkur 

Ómar Guðjónsson tríó  Tónleikaferð um landið 100.000 Útgáfustyrkur 

Njúton tónlistarhópur        Upptökur og útgáfa hljómdisks 100.000 Útgáfustyrkur 

Björg Þórhallsdóttir                 „Sópran og harpa“ - tónleikaröð 100.000 Ferðastyrkur 

Bjarni Ómar Haraldsson     „Nýtt líf“ - hljómdiskur 100.000 Útgáfustyrkur 



Félag til stuðnings ungu 

tónlistarfólki       

„Tónsnillingar morgundagsins“ - 

tónleikar 200.000 Tónleikaröð 

Egill Sæbjörnsson          Hljómdiskur nr. 2  100.000 Útgáfustyrkur 

Voces Thules 

Tónleikaferð til Þrándheims og 

Stavangers í Noregi 250.000 Ferðastyrkur 

200.000 naglbítar og Lúðrasveit 

verkalýðsins   Útgáfa hljómdisks   100.000 Útgáfustyrkur 

Hafdís Vigfúsdóttir 

„Flautað í kirkjum landsins“ - 

tónleikar 50.000 Tónleikahald 

Sigurjón Bergþór Daðason Tónleikaröð fyrir píanó og klarinett 100.000 Tónleikahald 

Rúna Knútsdóttir Tetzschner 

„Sálmar nútmaskáldsins“ - 

hljómdiskur 100.000 Útgáfustyrkur 

Kári Kárason Þormar Tónleikaferð til Berlínar   50.000 Ferðastyrkur 

Kári Kárason Þormar Tríó-tónleikar í Fjarðabyggð   50.000 Tónleikahald 

Kirkju- og menningarmiðstöðin 

Fjarðarbyggð 

„Systkinin Steinway and 

Stradivarius“ - tónleikar 50.000 Tónleikahald 

Kirkju- og menningarmiðstöðin 

Fjarðarbyggð 

Tónleikar í tilefni 90 ára ártíðar 

Rögnvaldar Sigurjónssonar   50.000 Tónleikahald 

Kirkju- og menningarmiðstöðin 

Fjarðarbyggð 

Tónlist fyrir Austfirðinga  - 

Jónas Ingimundarson kynnir 

klassíska tónlist fyrir Austfirðingum 50.000 Tónleikahald 

Jóhann Gunnar Jóhannsson 

Tónleikaferð erlendis og kynning á 

verkum og útgáfum 500.000 

Útrásar + 

markaðsstyrkur 

Jóhann Smári Sævarsson 

Tónlistarauður Suðurnesja - 

tónleikar 200.000 Tónleikahald 

Hljómsveitin Bloodgroup Upptökur á nýrri breiðskífu 100.000 Útgáfustyrkur 
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