Skýrsla stjórnar 2020 – 2021
Nýkjörin stjórn Leikfélags Selfoss tók til starfa á sínum fyrsta fundi þann 18. júní 2020 undir forystu
Guðnýjar Láru Gunnarsdóttur formanns. Skipti stjórn með sér verkum með eftirfarandi hætti: Sigrún
Sighvatsdóttir varaformaður, Sigríður Hafsteinsdóttir ritari, Svanhildur Karlsdóttir gjaldkeri og Birgitta
Brynjarsdóttir meðstjórnandi. Í varastjórn sátu Stefán Ólafsson, Hafsteinn Óskar Kjartansson og Finnur
Hafliðason. Haldnir voru 15 fundir og þá nokkrir að auki í netheimum.
Á fyrsta fundi leikársins var farið yfir fundarefni aðalfundar á tímum heimsfaraldurs og þótti nokkuð gott
að 26 einstaklingar mættu á fundinn og sex nýir félagar skráðu sig formlega í félagið. Einnig var lagt til á
aðalfundi að setja aðalfundargerð á heimasíðu félagsins sem var að sjálfsögðu orðið við og er hún nú
aðgengileg almenningi hvenær sem er ásamt skýrslu stjórnar.
Skipulögð voru þrjú leikhúsnámskeið sumarið 2020 fyrir börn á aldrinum 7-13 ára. Það er alltaf mikil
aðsókn að þessum námskeiðum og færri komast því að en vilja. Að þessu sinni var þó haldið auka námskeið
til að koma til móts við þeim fjölda barna sem voru á biðlista. Því enduðum við með að halda fjögur fjörug
námskeið öllum til mikillar gleði. Að vanda mátti sjá brosandi glaða krakka fara heim í lok námskeiðs,
stútfull af töfrum og leyndarmálum leikhússins. Leiðbeinendur voru þær Guðný Lára Gunnarsdóttir,
Sigríður Hafsteinsdóttir og Rakel Ýr Stefánsdóttir.
Haustið 2020 bauð Þjóðleikhúsið upp á ljósanámskeið í samstarfi við Bandalag íslenskra leikfélaga. Einn
félagi leikfélagsins sýndi áhuga á að sækja námskeiðið og styrkti leikfélagið þátttöku. Viðkomandi þótti
námskeiðið bæði skemmtilegt og fróðlegt.
Sú nýbreytni var sett á þetta árið að skipa þau Jónheiði Ísleifsdóttur, F. Ella Hafliðason og Stefán Örn
Viðarsson í svokallað húsvarðateymi. Saman hafa þau farið með umsjón yfir ýmsum málum er varða
tæknimál og utan um hald á húsnæði félagsins. Stefán Örn bætti svo um betur því hann hefur aðstoðað
félagið síðustu ár við að færast nær nútímanum. Síðasta leikár byggði hann upp miðasölukerfi fyrir okkur
og smíðaði nýja heimasíðu. Í ár hefur hann aðstoðað stjórn félagsins við að færa sig yfir í nýtt viðmót hjá
microsoft og af þeim sökum höfum við sagt skilið við google og þar með talið gmail félagsins. Nýtt email
er leikfelagselfoss@leikfelagselfoss.is
Skipuð hefur verið nefnd innan leikfélagsins sem verður í forsvari fyrir félagið varðandi Menningarsal
Árborgar og þá notkun eða tíma sem félagið sér fyrir sér að geta nýtt sér salinn. Ráðinn hefur verið listrænn
ráðgjafi til Árborgar að nafni Friðþjófur Þorsteinsson, hann mun í náinni framtíð funda með nefndinni og
horfa þá sérstaklega til leiklistar og tónlistar í okkar samskiptum. Friðþjófur hefur nú þegar sett sig í
samband við formann félagsins Guðný Láru Gunnarsdóttur og tjáði hann henni að hann væri nú alls ekki
alveg ókunnur félaginu því hann hafi eitthvað aðstoðað hér áður við Kambsránið og Chekov sögurnar.
Nefndina á vegum LS skipa þau: Guðfinna Gunnarsdóttir, F. Elli Hafliðason, Sigrún Sighvatsdóttir, Stefán
Örn Viðarsson og Guðný Lára Gunnarsdóttir.

Starfsemin í lágmarki
Lítil starfsemi hefur verið hjá félaginu þetta leikárið enda hefur heimsfaraldur einfaldlega lamað eða hægt
á allri heimsbyggðinni meira og minna. Við höfum þó ekki alveg látið deigan síga því við höfum einstaka
sinnum stokkið til með bros á vör og auðvitað miklum látum þegar hægt er, nú eða leikið á veiruna með
nútímatækninni. Jólakvöld félagsins var einmitt með óvenjulegum hætti í ár því ómögulegt var með öllu
að bjóða fólk velkomið í leikhúsið sökum samkomutakmarkanna. Brugðið var á það ráð að gera eitthvað
alveg nýtt með tæknina í fararbroddi. Nokkrir félagar tóku sig saman og skipulögðu spuna gjörninginn
„Leitin að jólakvöldi LS“ og sýndu auðvitað í beinu streymi í gegnum facebook. Grýla keyrði á milli staða
með Stúf og Jólakisa í leit að jólakvöldinu, þau heimsóttu ýmsa leikfélaga og fengu sögur, söng, leikrit,
smákökur og allskonar jólalegt á hverjum stað. Gjörningurinn þótti takast vel og var almenn ánægja úti í
samfélaginu og ekki síður í netheimum. Gjörningurinn fékk um 2100 áhorf og voru áhorfhendur í öllum
landsfjórðungum og einhverjir jafnvel utan landsteinanna.
Því miður þurfti þó að aflýsa haustfundi LS, Hugarflugi og Djöflaeyjunni. Eins og svo margir vita var okkar
frábæra Djöflaeyja sett á ís þann 13. mars 2020, ætlunin var að taka upp þráðinn aftur um leið og hægt
væri. Ýmislegt var reynt á þessu leikári til að hefja sýningar að nýju en alltaf var þó heimsfaraldurinn skrefi
á undan okkur og einnig voru leikarar farnir að týnast úr lestinni í önnur störf og jafnvel aðra landshluta.
Því má segja að faraldurinn hafi haft okkur undir að lokum. Á vormánuðum 2021 var sú dramatíska
ákvörðun tekin, með miklum trega, að sýningar Djöflaeyjunnar hefðu runnið sitt skeið og yrðu því miður
ekki fleiri.
Stjórnin skipulagði þá námskeiðaröð sem enda átti á stuttverkahátíðinni Hugarflug. Eins og komið hefur
fram var Hugarflugi aflýst en það var gert vegna aukinna smita í samfélaginu. Karl Ágúst Úlfsson lét þó
heimsfaraldur ekki stoppa sig við að koma til okkar í janúar með leikritunarnámskeið. Uppselt var á
námskeiðið, nokkur ný andlit birtust og fólk hafði á orði að þetta hefði verið bara alveg frábært í alla staði.
Í mars kíkti svo okkar frábæra Kristjana Stefáns söngkona til okkar með “Complete vocal technique”
námskeið og með henni í för var Stefán Örn Viðarsson sem sá um undirleik hjá söngfuglunum sjö sem
sóttu námskeiðið. Nokkrir skráðu sig sem áhorfendur í sal og mátti sjá þó nokkur ný andlit. Námskeið sem
þessi eru gullsígildi fyrir okkar félag og skila alltaf til okkar einhverjum töfrum s.s. eins og nýjum félögum
reynslu, öryggi, leikritum og ýmsu fleiru.
Önnur starfsemi í húsinu
Þó nokkrar fyrirspurnir í gegnum árin hafa borist stjórn um að fá húsið lánað undir allskonar listtengda
viðburði. Yfirleitt getum við orðið við flestum þessum fyrirspurnum en starfsemi félagsins gengur þó alltaf
fyrir. Í ár voru þessar fyrirspurnir mjög fáar en kærkomnar.
Nemendur í leiklistarvali úr 7. bekk í Sunnulækjarskóla komu í heimsókn í janúar, fengu kynningu á
starfsemi leikhússins og fengu svo í framhaldinu að skoða húsið hátt og lágt.
Guðfinna Gunnarsdóttir fékk afnot af húsinu í apríl og maí og kenndi leiklist á vegum F.Su. Hugmyndin var
að sýna svo leikrit í lokin í samstarfi við LS, en á tímabili var það þó orðið tvísýnt vegna aukinna smita í
okkar nær samfélagi. Í byrjun maí bar þó til tíðinda því hópurinn náði loksins að sýna verkið sitt R+J=ÁST.
Í hús komu 36 ánægðir gestir, Jónheiður Ísleifsdóttir aðstoðaði við ljós og önnur tæknimál og Sigríður

Hafsteinsdóttir var í móttökunni og skráði nöfn og kennitölur áhorfenda samviskusamlega niður líkt og
sóttvarnarlög gerðu ráð fyrir.

Endurbætur á húsi
Ýmislegt er að frétta af endurbótum á húsinu í ár. Nýr bráðabirgða kjölur og snjógildrur voru sett á þak í
byrjun árs. Það vantar stormjárn og erfitt er að fá menn í verkið vegna asbests í þaki. Ákveðið var að fresta
því að fjarlægja asbestið þar til nýtt anddyri yrði byggt. Verkfræðingar hafa tekið árið í að teikna upp m.a.
hugmynd að nýju anddyri og hugsanlegri útidyrahurð úr kjallara. Stjórn félagsins sendi athugasemdir aftur
til Árborgar vegna teikninganna og hefur nýlega fengið spennandi fréttir að ofan því planið er að klára allar
teikningar og hönnun á nýju anddyri og setja í útboð í haust. Stjórn á eftir að fá kynningu á nýjum
teikningum en formaður hefur heyrt af spennandi viðsnúningi í málinu. Hugsanlega verði bílastæðið
bakatil nýtt betur fyrir félagið og að anddyri hússins snúi þá í átt að ánni. Hvað sem öllu líður þá lítur út
fyrir spennandi tíma varðandi húsnæði félagsins.
Tekin var ákvörðun um að sækja um stöðuleyfi fyrir gám félagsins við leikhúsið. Málið er í vinnslu, en það
er klárt mál að við fáum gáminn okkar heim að lokum.
Gummi í Túni og Stefán Ólafs tengdu útiljós við bakdyr og bílaplan að aftan og þá þurfti einnig að kalla til
pípara í janúar þar sem nemendur Karls Ágústar Úlfssonar voru hreinlega að frjósa í hel. Kom þá í ljós að
inntakskraninn var fastur og þarf að passa að hreyfa hann til annað slagið svo það gerist ekki aftur.
En fram undan er sól og sumar og vonandi svo veirufrítt fallegt haust! Stjórn félagsins hefur fest leikstjóra
fyrir næsta leikár og játast öðrum fyrir þarnæsta leikár, þetta verður þó allt tilkynnt síðar.
Skipulögð hafa verið sex leikhúsnámskeið fyrir börn í sumar. Leiðbeinendur verða þær Sigríður
Hafsteinsdóttir, Guðný Lára Gunnarsdóttir og Halldóra Öfjörð. Að auki stefna að minnsta kosti sex spenntir
félagar á leiklistarskóla Bandalags íslenskra leikfélaga í sumar.
Stjórn Leikfélags Selfoss vill þakka öllum fyrir samstarfið, skilninginn og samstöðuna á leikárinu sem er að
líða og horfir björtum jákvæðum augum í átt til framtíðar.
F.h. stjórn Leikfélags Selfoss
Guðný Lára Gunnarsdóttir
formaður

