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Uppbyggingarsjóður Austurlands

Hreindýragarðurinn er sá eini sinnar 
tegundar á Íslandi. Tilkoma hans eflir 

ferðaþjónustu á Austurlandi.  
Unnið er að því að bæta umhverfið 

í kringum garðinn, aðgengi gesta  
og sýnileika þeirrar þjónustu  

sem boðið er uppá. 

Through a collaboration  
with Sköpunarmiðstöð á  

Stöðvarfirði, three  
internationally established  

comedians are invited  
to take up residence in  
Stöðvarfjörður for one  

month to workshop material  
and work with local  

adolescents using  
comedy for confidence  

building and positive  
social engagement.

KIOSK 108 is an art center 
and active community  
sculpture, a “micro-utopia” 
with the goal of stimulating 
the public’s imagination 
by creating experiences in 
everyday life that lead to  
moral generosity, pleasure 
and community spirit.
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3 verkefni 
kr. 5.000.000.–

Tölfræði
Samtals var úthlutað kr. 57.200.000.–

Alls bárust 100 umsóknir upp á 198 milljónir – 26 verkefnaumsóknir bárust á  
sviði atvinnu og nýsköpunar, 29 umsóknir um styrki til menningarverkefna og  
3 umsóknir lögaðila á sviði menningar um stofn- og rekstrarstyrki.

Til úthlutunar voru 57,2 milljónir. 25 milljónir fóru í 26 atvinnu og nýsköpunar- 
verkefni, 27,2 milljónir til 29 verkefna í menningu og 3 milljónir voru settar í  
3 stofn- og rekstrarstyrki.
Umsóknir voru fleiri í atvinnu- og nýsköpunarverkefni en svipaðar og verið hefur  
í menningarverkefni.
Heildarkostnaður verkefnanna sem sótt var um taldi 550 milljónir.

26 verkefni 
kr. 25.000.000.–

29 verkefni 
kr. 27.200.000.–

Stofn og
rekstrarstyrkir

Atvinnuþróun
og nýsköpun

Styrkir til 
menningarmála
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Austurland er stórbrotið landsvæði. Á árinu hef ég heimsótt landshlutann nokkrum 
sinnum til þess að kynna mér það kraftmikla starf sem fer fram á ýmsum sviðum 
samfélagsins og rýna þau tækifæri sem felast í því að efla það til framtíðar í  
samvinnu við heimamenn. Engum dylst sá metnaður sem einkennir menningarstarf 
Austfirðinga. Fjölbreytnin, krafturinn og gæðin eru allt um kring og svo sannarlega 
til fyrirmyndar. Maður fær það einhvern vegin á tilfinninguna að það búi í raun miklu 
fleiri á Austurlandi miðað við alla þá virkni sem á sér stað í menningarlífi svæðisins. 
Það er sameiginlegt verkefni að búa menningarlífinu um allt land sterka umgjörð 
til þess að sækja fram og auka þannig lífsgæði íbúanna, upplifun ferðamanna og 
verðmætasköpun í samfélaginu. Nýverið fékk ég það sérlega ánægjulega tækifæri 
að opna formlega hið nýja menningarhús í Múlaþingi, Sláturhúsið, verkefni sem ég 
hleypti af stokkunum á síðasta kjörtímabili sem mennta- og menningarmálaráðherra. 
Húsið er stórt skref í að styrkja umgjörð menningarlífsins á Austurlandi, enda er öll 
aðstaða þar til fyrirmyndar. Ákveðinn burðarás í stoðkerfi menningarinnar á svæðinu 
er Uppbyggingarsjóður Austurlands sem nú er úthlutað úr rúmum 57 milljónum  
króna. Ég er sannfærð um að þessi stuðningur muni birtast okkur á skapandi átt í 
þeim fjölmörgu verkefnum sem fá úthlutað úr sjóðnum í ár. Ég óska öllum  
styrkþegum innilega til hamingju með úthlutunina og hvet Austfirðinga áfram í öllum 
sínum góðu verkum.
 
Lilja Alfreðsdóttir,
Menningar- og viðskiptaráðherra

Kæru  
Austfirðingar

26 verkefni 
kr. 25.000.000.–
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Uppbyggingarsjóður Austurlands hefur úthlutað styrkjum árlega frá árinu 2015  
en sjóðurinn er hluti af Sóknaráætlun Austurlands. Umsóknir að þessu sinni voru  
100 í allt og veittir voru styrkir til 58 verkefna. Sótt var um styrki að upphæð um  
120 milljónir en til úthlutunar að þessu sinni voru 57.2 milljónir, heildar áætlaður  
kostnaður við verkefnin eru rúmar 357 milljónir. 
 
Hópi styrkhafa í ár má nánast skipta í tvennt, annars vegar verkefni sem eru  
orðin fastur liður í lífi og starfi fólks hér fyrir austan og hinsvegar fjölbreyttur 
hópur nýrra og spennandi verkefna. Í ár er sérstaklega ánægjulegt að umsóknum í 
nýsköpunar- og atvinnuhluta sjóðsins hefur fjölgað á milli ára. Því má meðal annars 
þakka að starfsfólk Austurbrúar fór í markvissa kynningarvinnu um Austurland með 
vinnustofur og heimsóknir í fyrirtæki.
 
Á Austurlandi er ræktað wasabi og lífrænt korn, bruggaður bjór, hér er frystihús, 
sláturhúsi breytt í menningarhús og tónlistarhátíð haldin í gamalli bræðslu,  
svona meðal annars. Það dylst engum að Austurland er í sókn, en þessi sókn er  

Ávarp  
formanns
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varnarleikur og hefur verið það lengi. Íbúar á Austurlandi hafa ekki jafnt aðgengi  
að þjónustu, afþreyingu og hráefni og aðrir á landinu, því er það hlutverk hins  
opinbera að jafna þennan mun. Ein af mörgum aðgerðum í þá átt er Uppbyggingar- 
sjóður Austurlands. 
 
Ég vil óska öllum styrkþegum innilega til hamingju með styrkinn og þakka fyrir  
metnaðarfullar og vel unnar umsóknir og óska ykkur jafnframt alls hins besta með 
næstu skref. Ég hef trú á því að þau verkefni sem hér eru kynnt verði til þess að efla 
og virkja samfélagið á Austurlandi svo hér verði ekki aðeins áfram gott að búa heldur 
einnig eftirsóknarvert. 
 
Þá vil ég þakka samstarfsfólki mínu í stjórn úthlutunarnefndar og fagráðum fyrir 
ánægjulegt samstarf og starfsfólki Austurbrúar fyrir góða vinnu.

Unnar Geir Unnarsson, 
formaður úthlutunarstjórnar Uppbyggingasjóðs Austurlands. 
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Kaffi Kvörn hefur getið sér orðs sem einn helsti framleiðandi hágæða sælkerakaffis á Íslandi.
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Upphæð styrks                       
                                                                                                                                            

Upphæð styrks                       
                                                                                                                                            

Upphæð styrks                       
                                                                                                                                            

Verkefni 

Verkefni 

Verkefni 

Styrkþegar
Kr. 2.500.000.–

Kr. 2.300.000.–

Kr. 2.200.000.–

Umsækjandi

Umsækjandi

Umsækjandi

Sköpunarmiðstöðin svf.

Svipir ehf

Sinfóníuhljómsveit 
Austurlands

Sköpunarmiðstöðin er byggðaþróunarverkefni á sviði menningar, menntunar og 
atvinnusköpunar. Starfsemin leggur áherslu á samlegðaráhrif þessara sviða með það 
að markmiði að tryggja sjálfbærni samfélagsins og sporna þannig við fólksfækkun 
og skorti á atvinnutækifærum. Sköpunarmiðstöðin hyggst ná markmiðum sínum með 
því að byggja upp fjölbreytta og faglega aðstöðu til grundvallar starfseminni og skapa 
þannig hvetjandi umhverfi fyrir nýsköpun, menningar- og fræðslustarf.

Fjörugt nýtt barnaleikrit unnið uppúr þjóðsögum og arfleifð Austurlands frumsýnt 
haustið 2023. Verkið, sem er ævintýri með söngvum er samið í tilefni af vígslu glænýs 
sviðslistarrýmis í Sláturhúsinu. Listræn stjórnun er í höndum fagfólks með reynslu  
og leikhópurinn samanstendur af atvinnuleikurum og skínandi áhugaleikurum úr  
nærsamfélaginu. Þetta er samstarfsverkefni Sláturhússins og leikhópsins Svipir.  
Fyrra samstarfsverkefni þeirra er leiksýningin Sunnefa frumsýnd á sama stað  
haustið 2020.

Sinfóníuhljómsveit Austurlands heldur tónleika vorið 2023 í Tónlistarmiðstöð  
Austurlands á Eskifirði og flytur þar nokkrar af helstu perlum kvikmyndatónlistar– 
innar. Á dagskrá verða fjölbreytt verk eftir Alan Silvestri, John Williams, Nino Rota, 
Ennio Morricone, Maurice Jarre og fleiri. Tónleikarnir verða sannkölluð veisla fyrir  
kvikmyndaunnendur og þá sem njóta kvikmyndatónlistar!

Sköpunarmiðstöðin  
á Stöðvarfirði

Hollvættur á heiði – nýtt barna–
leikrit í nýju leikhúsi MMF

Kvikmyndatónleikar
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Upphæð styrks                       
                                                                                                                                            

Upphæð styrks                       
                                                                                                                                            

Upphæð styrks                       
                                                                                                                                            

Upphæð styrks                       
                                                                                                                                            

Verkefni 

Verkefni 

Verkefni 

Verkefni 

Kr. 2.100.000.–

Kr. 2.000.000.–

Kr. 2.000.000.–

Kr. 2.000.000.–

Umsækjandi

Umsækjandi

Umsækjandi

Umsækjandi

Stísa ehf.

LungA-Listahátíð ungs 
fólks, AL

Listahátíðin List í Ljósi

Tandraorka ehf

Hreindýragarðurinn er sá eini sinnar tegundar á Íslandi. Mikilvægt er að hafa hrein–
dýragarðinn staðsettan á Austurlandi, því það er einmitt á því landsvæði sem hreindýr 
finnast á Íslandi. Með því að koma upp þessum einstaka ferðamannastað eflum við 
ferðaþjónustu Múlaþings og á Austurlandi heilt yfir. Unnið er að því að bæta umhverfið 
í kringum garðinn, aðgengi gesta og auka sýnileika á þeirri þjónustu sem við höfum 
uppá að bjóða. 

LungA listahátíð ungs fólks (9-16 júlí nk.) er alþjóðleg listahátíð með hjartað á  
Austurlandi með áherslu á frumsköpun og jafningjafræðslu. Hátíðin er óhagnaðar–
drifið og síendurtekið ástríðuverkefni og einstök að því leytinu til að hún er “þátttöku 
listahátíð” þar sem dagskráin verður að mestu til á staðnum. Þetta hefur gefið góða 
raun og átt þátt í að þeir sem hátíðina sækja upplifa sig sem hluti af stærra samhengi, 
ná að tengjast á einstakan hátt og koma því oftar en ekki aftur og aftur.

List í ljósi er er einstök vetrarhátíð sem gerist utandyra á Seyðisfirði og eins og nafnið 
gefur í skyn er “ljós” þema hátíðarinnar. Hátíðin vann Eyrarrósina árið 2019 og fagnar 
sínu áttunda ári í febrúar 2023. List í ljósi tekur á móti fjölbreyttum hópi listamanna 
sem búa til einstaka list sem dreifist um allan bæ. Hápunktur hátíðarinnarinnar er 
þegar við slökkvum á öllum götu- og húsaljósum og leyfum með því öllu einstöku 
listaverkunum að lýsa upp fjörðinn með stórkostlegum hætti.

TandraOrka er leiðandi nýsköpunarfyrirtæki á íslenskum markaði með það að  
leiðarljósi að bjóða trausta og áreiðanlega kyndingu á vatni og stuðla að uppbyggingu 
á sjálfbærri hringrás koltvísýrings sem nýtir íslenskan timburúrgang á umhverfis– 
vænan hátt.

Uppbygging Hreindýragarðsins 
í Vínlandi 

Lunga Sælan 2023

List í Ljósi 2023

Markaðssetning og kynning á 
umhverfisvænni hitaveitu
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Upphæð styrks                       
                                                                                                                                            

Upphæð styrks                       
                                                                                                                                            

Upphæð styrks                       
                                                                                                                                            

Upphæð styrks                       
                                                                                                                                            

Verkefni 

Verkefni 

Verkefni 

Verkefni 

Kr. 2.000.000.–

Kr. 2.000.000.–

Kr. 1.900.000.–

Kr. 1.500.000.–

Umsækjandi

Umsækjandi

Umsækjandi

Umsækjandi

Fljótsdalskönglar ehf.

Jurt ehf.

Tækniminjasafn  
Austurlands

Egunn ehf

Könglar er nýsköpunarverkefni sem hefur það að meginmarkmiði að nýta með sjálf–
bærum hætti íslenskar jurtir og skógarafurðir í gerð einstakra drykkja og lystaukandi 
afurða. Eitt af markmiðum verkefnisins er að þeir sem smakka Könglavörur kynnist 
einhverju nýju í íslenskri matarupplifun og það hvetji Íslendinga til að nýta náttúruna 
meir. Verkefnið eflir nýsköpun í matarhandverki, eykur nýtingu á íslenskum jurtum og 
skógarafurðum, stuðlar að sjálfbærni og eykur úrval íslenskra afurða.

Verkefnið er að hanna upplifunarferðamennsku í tengslum við ræktun á hinni  
framandi wasabi plöntu sem Jurt ehf ræktar í gróðurhúsum á Valgerðarstöðum. 

Við viljum bjóða ferðamönnum upp á einstaka upplifun í tengslum við vörumerkið 
Nordic Wasabi sem hefur þegar getið sér gott orðspor meðal mataráhugafólks  
á heimsvísu.

Sýning Tækniminjasafns Austurlands í og við Vélsmiðju Seyðisfjarðar sem fjallar um 
sögu Búðareyrinnar við Seyðisfjörð, oft kölluð upphaf og vagga byggðarinnar en sem 
nú, í kjölfar skriðufalla, hefur að miklu leyti misst hlutverk sitt sem svæði til búsetu  
og atvinnutarfs. Sýningin mun nálgast viðfangsefnið út frá hugmyndinni um  
umbreytingar, á t.d. efni, náttúru, samfélagi, byggð, atvinnuháttum og loftslagi. Með 
henni verður til áhugaverður ferðamannastaður en um leið þessi merka saga heiðruð.

Við hjá Egunn ehf erum að setja á laggirnar ferðaþjónustu fyrirtæki á Austurlandi sem 
kemur til með að auka framboð á afþreyingu á svæðinu. Undirbúningur verkefnisins er 
nú þegar í fullri vinnslu og við stefnum á að hefja þjónustu um miðjan maí árið 2023, 
við erum að láta smíða fyrir okkur 14 manna (12 farþega) RIB safari bát sem áætlað 
er að komi til landsins um miðjan apríl árið 2023. Til að byrja með ætlum við að bjóða 
upp á RIB bátsferðir á Borgarfirði Eystra.

Drykkjarframleiðsla úr jurtum 
með áherslu á sjálfbæra notkun

Upplifunarferðamennska í  
tengslum við wasabi ræktun

Búðareyrin   
- saga umbreytinga

Ferðaþjónusta  
- Borgarfjörður eystri.
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Upphæð styrks                       
                                                                                                                                            

Upphæð styrks                       
                                                                                                                                            

Upphæð styrks                       
                                                                                                                                            

Upphæð styrks                       
                                                                                                                                            

Verkefni 

Verkefni 

Verkefni 

Verkefni 

Kr. 1.500.000.–

Kr. 1.500.000.–

Kr. 1.400.000.–

Kr. 1.200.000.–

Umsækjandi

Umsækjandi

Umsækjandi

Umsækjandi

Kaffibrennslan  
Kvörn ehf

Sköpunarmiðstöðin svf

Urður Steinunn  
Önnudóttir Sahr

Skaftfell, 
sjálfseignarstofnun

Markmiðið er að hefja framleiðslu Kvarnarinnar í Sköpunarmiðstöðinni á  
Stöðvarfirði og að fullþróa framleiðsluumhverfi og  framleiðsluferli brennslunnar þar. 
Kaffibrennslan Kaffi Kvörn var stofnuð 2015 í Reykjavík og hefur getið sér orð sem 
einn helsti framleiðandi á hágæða sælkerakaffi. Vörumerkið Kaffi Kvörn stendur  
fyrir einstaka gæðavöru þar sem litið er á kaffibrennslu sem listhandverk. Tryggt  
framleiðsluumhverfi kaffibrennslunnar er forsenda fyrir vexti og auknum  
starfsmannafjölda.

We seek funding to set up and build a vinyl record cutting facility at Studio Silo, within 
Sköpunarmiðstöðin SVF. This will allow musicians and music producers to put their 
recorded music directly onto vinyl records in small quantities. They can also cut the 
master disc at Studio Silo that is then used for the mass production of vinyl records. 
We must restore the specialised equipment that we have acquired and also purchase 
additional equipment and parts to complete the setup.

Valkyrja danslistarskóli sækist eftir því að veita Vopnfirðingum, og þá sérstaklega 
vopnfirskum börnum, tækifæri til að kynnast danslistinni og öllu því sem henni fylgir. 
Urður Steinunn, stofnandi skólans, er menntuð í listdansi, og kennir þar nútímadans, 
jazz og ballett. 

Skaftfell marks its 25th Anniversary with an exhibition in homage to the artist and 
poet Dieter Roth whose radical approach to visualizing poetry influenced generations 
of artists. The exhibition is curated and managed by Skaftfell director Pari Stave, the 
exhibition will feature the work of contemporary poets and artist wordsmiths,  
including Anne Carson, Ásta Fanney Sigurðardóttir, Birgir Andrésson, Joe Keys, Jón 
Laxdal Halldórsson, Ragnar Helgi Ólafsson, Roni Horn and Dieter Roth.  

Kaffibrennslan Kvörn í Sköp– 
unarmiðstöðinni á Stöðvarfirði

Vinyl Record Cutting  
at Studio Silo

Valkyrja danslistarskóli

Laust mál  
- Poetry Unbound
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Upphæð styrks                       
                                                                                                                                            

Upphæð styrks                       
                                                                                                                                            

Upphæð styrks                       
                                                                                                                                            

Upphæð styrks                       
                                                                                                                                            

Verkefni 

Verkefni 

Verkefni 

Verkefni 

Kr. 1.200.000.–

Kr. 1.000.000.–

Kr. 1.000.000.–

Kr. 1.000.000.–

Umsækjandi

Umsækjandi

Umsækjandi

Umsækjandi

Þorbjörg  
Ásbjörnsdóttir

Tónlistarmiðstöð  
Austurlands

Hlín Pétursdóttir  
Behrens

Ströndin Atelier ehf.

Geitagott er fyrirtæki, staðsett á Fljótsdalshéraði sem framleiðir vörur úr geitamjólk.  
Í dag framleiðir Geitagott fjórar tegundir af fetaosti auk skyrs sem er unnið eftir 
gamalli aðferð án hleypis og gerla. Framundan er vöruþróun og fullvinnsla á fjórum 
afurðum til viðbótar; geitajógúrt, goudaosti, hvítmygluosti og mysu. Efnisval umbúða 
verður með sjálfbærni að leiðarljósi og ný netsölusíða Geitagotts mun stórbæta  
aðgengi kaupenda um allt land, hvort sem það eru einstaklingar eða fyrirtæki. 

Upptakturinn veitir börnum á Austurlandi tækifæri til að senda inn frumsamið lag 
og vinna að útsetningu undir leiðsögn tónlistarfólks af svæðinu. Höfundar verka fá 
aðgang að tónsmiðjum í Tónlistarmiðstöðinni og tækifæri til að hljóðrita demo í Studio 
Silo. Dómnefnd Upptaktsins velur svo einn tónsmið sem þátttakanda í smiðjum á  
vegum Upptaktsins í Reykjavík þar sem ungir tónsmiðir fá frekari leiðsögn við  
útsetningu sem er síðan frumflutt af atvinnu-hljóðfæraleikurum á Barnamenningar–
hátíð í Hörpu.

Ljóðahátíð er röð vandaðra fjölbreyttra ljóðatónleika með flytjendum af Austurlandi. 
Passíusálmasöngur í dymbilviku fer fram í Vallaneskirkju, Seyðisfjarðarkirkju,  
Bakkagerðiskirkju, Valþjófsstaðarkirkju, Sleðbrjótskirkju og Egilsstaðakirkju og er  
heildarflutningur á passíusálmum Hallgríms Péturssonar við elstu þekktu laglínur 
sálmanna með þáttöku fjölda söngvara og  hljóðfæraleikara af Austurlandi.  
Undirbúin verður sýning á ævitýraóperunni Mærþöll í Sláturhúsinu á vormisseri 2024.

Ljósmyndadagar á Seyðisfirði offers a month-long program of photography  
workshops and events, focusing on historical and alternative processes. Hosted by 
Ströndin Studio, these workshops will be taught by highly qualified international 
teachers in the field of art photography. The pedagogical program will be  
complimented by public events including talks and a community dinner. 

Geitagott - þróun nýrra afurða 
og markaðssetning

Upptakturinn á Austurlandi 
2023

Passíusálmar - Ljóðahátíð  
- óperan Mærþöll

Ljósmyndadagar á Seyðisfirði
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Skaftfell, 
sjálfseignarstofnun

Kammerkór 
Egilsstaðakirkju

Menningarstofa 
Fjarðabyggðar

Skaftfell, 
sjálfseignarstofnun

Listfræðsluverkefni Skaftfells næstu tvö árin verða þróuð og unnin í nánu samstarfi 
við haustsýningar næstu tveggja ára, sem verða unnar út frá hefðum og arfleið  
tveggja listamanna sem hafa búið og starfað á Austurlandi, Dieters Roth og  
Jóhannesar Kjarvals. Markmiðið er að auka aðgengi barna og ungmenna á á Austur– 
landi að myndlist og gefa þeim tækifæri til að upplifa sig sem virka þátttakendur  
í menningarlífi. 

“Barokk að vori” eru tónleikar þar sem Kammerkór Egilsstaðakirkju mun ásamt 
10 manna hljómsveit og einsöngvurum flytja brot úr verkum frá barokktímanum. 
Stjórnandi tónleikanna verður Sándor Kerekes, en hann tók við starfi organista við 
Egilsstaðakirkju nú í haust og er stjórnandi Kammerkórsins. Tónleikarnir verða  
haldnir í kringum mánaðarmótin maí/apríl 2023. Að tónleikunum loknum er áformað 
að flytja efnisskrá tónleikanna með kór, einsöngvurum og sembal undirleik á Eskifirði 
og Húsavík. 

Sumarið 2023 stendur Menningarstofa Fjarðabyggðar fyrir fjölbreyttri menningar– 
dagskrá í tengslum við listasmiðjur fyrir börn ásamt listasýningum. Verkefnið er unnið 
í samstarfi við listafólk af svæðinu og aðra sem koma lengra að (listamannadvöl í 
Fjarðabyggð). Listafólk leiðbeinir í listasmiðjum, vinnur að sýningum og setur þær 
upp. Þetta er í þriðja sinn sem verkefnið á sér stað og verður dagskráin fjölbreytt en 
má þar m.a. nefna innsetningar, myndlistarsýningar, gjörningalist og tónleika.

An exhibition of five video works on the theme of movement in various forms —  
perpetual, random, elastic, flickering, and hypnotic — will animate and illuminate 
the Skaftfell Gallery in the winter program. The group exhibition will open during the 
annual List í Ljósi festival of light in Seyðisfjörður.The exhibition features the work of 
four prominent Icelandic video artists, Dodda Maggý, Gústav Geir Bollason, Sigurður 
Guðjónsson, and Steina; and prominent Swiss artist Barbara Naegelin.

Listfræðsluverkefni  
Skaftfells

Barokk að vori

Fjölbreyttar listasmiðjur og 
listsýningar í Fjarðabyggð 2023

Composition in Five Movements
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Fljótsdalshérað

Fljótsdalshérað

Íris Birgisdóttir

Hallormsstaðaskóli

Vor / Wiosna er árleg lista- og menningarhátíð þar sem áhersla er lögð á samspil 
og samtal pólskra listamanna við íslenskt samfélag. Hátíðinni er ætlað að vekja upp 
spurningar um stöðu  og sýnileika listafólksins innan hinna hefðbundnu ramma 
íslensku listasenunnar og á hvern hátt menningarlegur bakgrunnur okkar speglast í 
listinni.Undirtitill hátíðarinnar 2021 er “ við tökum sviðið” og vísar til þess að áhersla 
þetta árið verður á sviðslistir.

Sumarsýning Sláturhússins 2023 ber vinnuheitið Fyrirbæri.  Sýningin er samsýning 
fjölmargra listamanna sem reka sameiginlegar vinnustofur og gallerí undir nafninu 
Fyrirbæri. Sýnd verða ný verk sem unnin eru á staðnum inn í rými Sláturhússins og í 
landslaginu í kring.

“Að breyta fjalli” - Viðarleikfang/stofustáss úr austfirsku timbri, með skírskotun í 
samnefnda bók Stefáns Jónssonar.  Leikfangið samanstendur af Búlandstindum í  
mismunandi stærð, sem falla saman í einn stóran en er hægt að raða á mismunandi 
hátt og þar með “breyta fjalli”. Sótt er um styrk til að ljúka við það verk sem þegar var 
hafið með aðstoð Uppbyggingarsjóðs Austurlands og koma vörunni á markað í tilefni 
af 100 ára afmæli Stefáns Jónssonar í maí 2023.

-Sjálfbærnieldhúsið- er viðburður sem Tilraunaeldhús Hallormstaðaskóla stendur 
fyrir í samstarfi við þverfræðilega rannsóknarverkefnið -Sjálfbært og heilsusamlegt  
mataræði: vísindi sem vegvísir að sjálfbærri framtíð-. Vísindafólk, almenningur,  
matreiðslufólk og matvælaframleiðendur af svæðinu mætast í eldhúsinu, afla  
hráefna í nærumhverfinu, elda máltíð og eiga samtal um sjálfbæra og heilsusamlega  
matarhætti. Verkefnið skapar og dregur fram þekkingu og reynslu sem styrkir 
matarauð Austurlands.

Vor / Wiosna

Sumarsýning 2023  
- Fyrirbæri

Að breyta fjalli

Sjálfbærnieldhúsið
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Umsækjandi

Umsækjandi

Umsækjandi

Hafdís Bára  
Óskarsdóttir

Blábjörg ehf

Tækniminjasafn  
Austurlands

Breiðdalsbiti ehf

Þjónustan Vonarljós felur í sér heilbrigðisþjónustu með hestum fyrir fólk á öllum aldri, 
en sérstök áhersla er lögð á foreldra barna og börn á aldrinum 2-18 ára . Um er að 
ræða iðjuþjálfun þar sem tekið er á fín-og grófhreyfingum, skynúrvinnslu, markmiða–
setningu og fleira. Þjónustan mun einnig aðstoða fólk til að styrkja sig og kynnast 
nýjum verkfærum til þess að efla andlega líðan í daglegu lífi. Unnið er með skjól– 
stæðingunum og hestunum bæði við jörðu og á baki þegar við á. 

Blábjörg ehf hefur þróað heilsumeðferðir úr þara, heilsuböð, líkamsskrúbb og heilsu– 
vafninga. Samhliða þessu verkefni hefur þarinn verið nýttur í þróun á kryddum og  
söltum. Allt hráefni kemur úr sjónum í firðinum og nánasta umhverfi. Í haust var 
byrjað að safna þara markvisst og vinna úr hráefninu. Í febrúar 2023 munu heilsu–
meðferðir byrja í Musteri spa og markmið er að koma þeim vörum á markað í byrjun 
árs 2024 ásamt söltum og kryddum. Gera þarf markaðsáætlun fyrir ofantaldar vörur 
til næstu fimm ára. 

Í kjölfar stefnumörkunar Tækniminjasafnsins er komið að því að vinna ítarlega 
viðskiptaáætlun þar sem bæði verður unnið með þær forsendur safnsins að vera  
menningarstofnun sem og ferðaþjónustufyrirtæki. Mikilvægt er að slík vinna sé ítarleg 
og hefur safnið nú þegar leitað til Háskólans á Bifröst með beiðni um að nemendur 
komi að vinnu við verkefnið. Viðskiptaáætlunin byggir því á því grunnstarfi sem nú 
liggur fyrir og mun ramma inn rekstrarforsendur safnsins til lengri tíma.

Uppbygging Breiðdalsbita ehf. á nýjum grunni sem stuðlar að sjálfbærri og lífrænni 
matvælavinnslu. Það er gert með því að vinna viðskiptaáætlun á nýjum grunni og 
koma upp aðstöðu til að slátra fénu heima fyrir og fullvinna þær afurðir sem verða til, 
kjöt, innmat, og aðrar hliðarafurðir. Sérstaða landsvæðisins mun njóta sín í hreinum 
sauðfjárafurðum sem neytandinn er tilbúinn að greiða vel fyrir. 

Vonarljós

Framleiðsla á þurrkuðum þara, 
dælubúnaður og markaðsáætlun 

Tækniminjasafn Austurlands  
- Viðskiptaáætlun

Nýr grunnur -Heimaslátrunar- 
og fullvinnsluaðstaða
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Herðubreið  
Seyðisfirði sf.

Dusan Mercak

LungA-skólinn ses

The activities of Herðubíó cinema in Seyðisfjörður are dedicated to bringing film to 
East Iceland. Screenings are weekly and convey a dynamic range of films from  
blockbuster new releases, independent premiers, film festival programmes and the 
latest movies for youth and children.

East Fjords Adventures is a tourism company that offers both organized and  
customized tours for groups in Seydisfjordur and with intended expansion in East 
Iceland. Hiking, cycling and mountain skiing/splitboarding will be available. Tours will 
be lead by professional and experienced guides familiar with the area and work  
according to procedures that aim to deliver quality customer experience while  
ensuring maximum safety. 

The LungA School in Seyðisfjörður is an institution dedicated to alternative education. 
The school is expanding and, from 2023, will offer two educational program streams 
with art and land focuses. An updated website will broaden the reach of the school on 
a national and international scale and ensure clear communication in both Icelandic 
and English. 

Herðubío reaches East Iceland

East Fjords Adventures

LungA School online growth
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Kr. 750.000.–

Umsækjandi

Orgelhúsið,  
félagasamtök
Orgelkrakkahátíð verður haldin á Austfjörðum í september og október árið 2023. Á 
öllum þéttbýlisstöðunum verður boðið upp á orgelkrakkavinnusmiðjur þar sem börn 
setja saman lítið orgel frá grunni og spila að lokum á það. Á stærri þéttbýlisstöðum 
verður einnig boðið upp á ævintýralega orgeltónleika þar sem flutt verða frægustu 
orgelverk sögunnar ásamt kvikmynda- og leikhústónlist auk þess sem tónleikhúsið 
Lítil saga úr orgelhúsi verður flutt.

Orgelkrakkahátíðir
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Kimi Emma  
Juliette Tayler

Teresa Maria Rivarola

Útgáfufélag  
Austurlands ehf.

Comedic tropes and practices are a compelling and underused tool within the field of 
creative empowerment. Through a collaboration with Sköpunarmiðstöð á Stöðvarfirði, 
three internationally established comedians are invited to take up residence in  
Stöðvarfjörður for one month to workshop material and work with local adolescents 
using comedy for confidence building and positive social engagement.

“Að búa til draumaheima okkar – Making Our Dream Worlds” is an itinerant project 
through 4 cultural places in Austurland, where two artists residing in Iceland and 
Finland will offer a multidisciplinary art workshop for children and hold an  
interactive performance with families at each location. The theme: Dream and  
sustainable worlds. Elements from each creation will travel to the next place making 
this a truly co-creative traveling performance.

Uppsetning rafræns áskriftarkerfis fyrir vikublaðið Austurgluggann á vefnum  
Austurfrétt og endurnýjun á viðmóti vefsins.

Jokes and gestures: comedy for 
youth and social engagement

Að búa til draumaheima okkar

Rafræn áskrift Austurgluggans
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Umsækjandi

Bláa Kirkjan  
sumartónleikar
Sumartónleikaröðin Bláa kirkjan var stofnsett árið 1998 og hefur því verið haldið út 
í 24 ár. Um er að ræða tónleika sem fara fram í Seyðisfjarðarkirkju á miðvikudags–
kvöldum í júlí og ágúst. Lögð er áhersla á að bjóða upp á fjölbreytta tónleika með 
klassískri tónlist, djass og blús, þjóðlagatónlist og léttari tónlist. Tónleikaröðin er 
mikilvægur menningarviðburður fyrir heimamenn sem og þá fjölmörgu gesti sem 
sækja Seyðisfjörð heim á sumrin.

Sumartónleikaröð  
Bláu kirkjunnar 2023
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Minjasafn Austurlands

Fljótsdalshérað

Torvald Gjerde

Styrkurinn verður nýttur til að fjármagna skapandi fræðsluverkefni fyrir grunnskóla–
nema í Múlaþingi í tengslum við BRAS, menningarhátíð barna og ungmenna á  
Austurlandi. Markmiðið er að kynna menningararf Austurlands fyrir grunnskóla– 
nemum í gegnum skapandi verkefni sem unnin eru undir handleiðslu listafólks. Að 
þessu sinni snýst verkefnið um að efla vitund grunnskólanema um sögu og arfleið 
fjórðungsins í gegnum óáþreifanlegan menningararf hvort sem það er á formi  
verkkunáttu, tjáningar eða hefða.

Jazztónleikaröð í Sláturhúsinu - 12 tónleikar. Edgar Rugajs, gítarleikari og kennari við 
Tónlistarskólann á Egilsstöðum býður til sín gestum í Sláturhúsið einu sinni í mánuði. 
Undirstaðan er jazztónlist en útsetning og nálgun verður síbreytileg eftir því hver 
kemur í heimsókn. Kúl jazz, rólegur jazz og frjáls jazz og allt í bland.

Tónleikaröð, sex sumartónleikar: fernir í Egilsstaðakirkju og tvennir í Vallanesskirkju  
í seinnipart júní og byrjun júlí 2023. 
Fram koma aðallega tónlistarmenn frá Austurlandi en einnig frá öðrum hlutum  
landsins og stundum frá Norðurlöndum.
Tónleikaröðin var fyrst haldin í 2002 og hefur samfelt verið haldin hvert sumar síðan.
Fleiri hundruð tónlistarmenn hafa komið fram og mörg þúsund áheyrendur komið á 
tónleikana öll þessi ár.

Skapandi arfleifð: Safnfræðslu–
verkefni fyrir BRAS 2023

Langt-út / Far-out,  
jazztónleikaröð í Sláturhúsinu

Tónlistarstundir  2023
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Kr. 600.000.–

Umsækjandi

Monika Frycova

KIOSK 108 is an art center and active community sculpture, a “micro-utopia” with the 
goal of stimulating the public’s imagination by creating experiences in everyday life 
that lead to moral generosity, pleasure and community spirit. Micro-utopias are  
spaces people are drawn to, places people want to visit, live in and help create.
Monika Frycova ‘s work  is based on old origin, idea  > ART vs. BUSINESS Kiosk 108 
got international recognition after opening in summer 2022 as new Landmark.

KIOSK 108 
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Sköpunarmiðstöðin svf

Arctic Fun ehf

Helga Eyjólfsdóttir

Atomic Analog, the Sound Equipment Electronics Manufacturer based at 
Sköpunarmiðstöð Stöðvarfjörður requires a professional website in order to present 
itself to the world and gain more business. It also needs to create content including 
professional product photographs and a promotional video. Seeking of funding to 
design, build and launch a professional website as well as creation of content for  
that website.

Arctic Fun ehf. is a company offering variety of tours on kayaks and bicycles around 
town Djupivogur. Since establishment in year 2021 company is specializing in  
kayaking tours on Berufjordur, Hamarsfjordur and Alftafjordur. After two successful 
summers there is big potential for development in the project. Grant received this year 
will help me to reach larger audience, prepare tours more suitable for kids and to 
make the process of booking easier for customers.

Mosa Páls verður leiðandi í framleiðslu á umhverfisvænum prentuðum minjagripum 
sem sækja innblástur sinn af Austurlandi. Úrval slíkra minjagripa fyrir fjórðunginn 
er takmarkað en ávinningur slíkrar markaðssetningar er ótvíræður. Við viljum bæta 
verulega við vöruúrval á þessu sviði þar sem náttúra Austurlands verður í forgrunni  
ásamt, dýra- og plöntulífi, sögu og menningu. Lögð verður áhersla á vörur með 
ljósmyndum sem og grafískum útgáfum sem eru hannaðar, unnar og prentaðar  
í fjórðungnum.  

Building of a website and 
web-content for Atomic Analog

Arctic Fun ehf. - Kayaking and 
Bicycle tours

Mosa Páls
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Verkefni 

Kr. 500.000.–

Umsækjandi

Sinfóníuhljómsveit 
Austurlands
Sinfóníuhljómsveit Austurlands var stofnuð í maí 2018 af sjö austfirskum  
hljóðfæraleikurum. Henni er ætlað að auðga og efla menningarlíf á Austurlandi  
og vera vettvangur fyrir austfirska hljóðfæraleikara, langt komna hljóðfæra– 
nemendur, tónskáld, einleikara og kóra að starfa í eða með sinfóníuhljómsveit. 
Hljómsveitin heldur fjölbreytta og skemmtilega tónleika á Austurlandi og ýtir undir 
tónsköpun sem tengist landshlutanum auk þess að styðja annað listrænt starf og 
tónlistartengda fræðslu.

Sinfóníuhljómsveit Austurlands
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Kr. 400.000.–

Umsækjandi

Antonía Bergþórsdóttir

Marmaraáhrif jöklaleirs frá Íslandi og Kalaallit Nunaat (e. Grænland) beinist að því að 
kanna notkun jöklaefna í list. Við höldum utan um vinnusmiðjur í Nuuk í janúar 2023 og 
á Berunesi júní 2023. Þar könnum við samtal efnanna, margvíslegar aðferðir jökulleirs 
og jarðefnum fundin í nærumhverfinu. Í kjölfarið verður sýning á Berunesi og stefnum 
að sýningu á LungA. Við skrásetjum ferlið með upptökum og ljósmyndum af jökulleir í 
listsköpun, heimildarmynd með Vikram Pradhan verður frumsýnd á Berunesi.

The Marble Effect of Glacier Clay 
from Iceland and Greenland
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Verkefni 

Verkefni 

Kr. 400.000.–

Kr. 400.000.–

Umsækjandi

Umsækjandi

Stofnun Gunnars  
Gunnarssonar

Félag ljóðaunnenda  
á Austurlandi

Rithöfundalestin er rótgróðið samstarfsverkefni aðila á Austurlandi sem standa fyrir 
upplestrum og skólaheimsóknum í þeim tilgangi að auka áhuga á bókmenntum, kynna 
ný verk og höfunda og stuðla að kynningu á austfirskum höfundum og bæta tengslanet 
þeirra.

Félag ljóðaunnenda á Austurlandi áformar að gefa út tvær ljóðabækur árið 2023. 
Höfundur fyrri bókarinnar er rithöfundurinn Iðunn Steinsdóttir frá Seyðisfirði. Bók 
Iðunnar verður sú tuttugasta og þriðja í flokknum Austfirsk ljóðskáld. Síðari bókin  
er eftir ágæta skáldkonu sem búsett er í Múlaþingi. Bókin verður ein af svonefndum  
aukabókum félagsins eins og við nefnum þær bækur sem ekki eru gefnar út í flokkn–
um Austfirsk ljóðskáld. Stjórn félagsins leggur áherslu á að vanda til útgáfu bókanna.

Rithöfundalest um Austurland

Útgáfa ljóðabóka árið 2023

Upphæð styrks                       
                                                                                                                                            

Verkefni 

Kr. 350.000.–

Umsækjandi

Björg Þorvaldsdóttir

Umsækjandi er læsisfræðingur. Lestrarfærni íslenskra nemenda fer aftur og svo 
virðist sem þær kennsluaðferðir sem notaðar eru, séu ekki að bera árangur. Sam–
félagið hefur breyst og mikilvægt er að nýta tæknina á markvissari hátt til að þjálfa  
grunninn fyrir góða lestrarfærni. Með smáforriti, sem byggir á gagnreyndum 
aðferðum, er hægt að þjálfa bókstafaþekkingu markvissar og nemendur öðlast færni 
sem leggur grunninn að aukinni getu í umskráningu orða og þar með grunnfærni 
nemenda í lestri.

Stafabjörg - Smáforrit til að æfa 
hljóð íslensku bókstafanna
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Verkefni 

Verkefni 

Verkefni 

Verkefni 

Kr. 300.000.–

Kr. 300.000.–

Kr. 300.000.–

Kr. 300.000.–

Umsækjandi

Umsækjandi

Umsækjandi

Umsækjandi

Halla Eiríksdóttir

Þórhalla  
Sigmundsdóttir

Jón Haraldsson

Apolline Alice  
Penelope Barra

Fyrirhugað er að opna verslunar- og veitingahúsnæði sumarið 2023 á Hákonarstöðum.  
Gestir á svæðinu eru um 90 % erlendir ferðamenn og eiga nánast allir leið framhjá 
húsinu á leið sinni að Stuðlagili. Til að ná til þeirra þarf að vinna að gerð vörumerkis, 
vefsíðuefnis  og umbúðir fyrir starfssemina. Áherslan á vöruframboði er matur og 
vörur frá býli sem og aðrar vörur frá Austurlandi.

Lyklakippan - Markakippan er minjagripur er byggður er á gömlum þjóðararfi  
bændasamfélagsins. Hver og einn getur valið sér sitt mark á tvö eyru eins og til siðs 
var hjá fjáreigendum. Markakippan  verður unnin úr austfirskum við og með   ull/gæru 
dúsk á festi. 

Safnið er á jörðinni okkar. Viðfangsefni þess, landpóstarnir, hafa mikla tengingu við 
fjölskylduna, afi okkar og langafi voru landpóstar. Við eigum marga muni, myndir og 
fleira til. Ástæðan fyrir því að við fórum út í að koma þessu safni á fót var að við vildum 
varðveita sögu þessara landpósta. Við vildum einnig búa til áhugaverðan stað sem  
fengi gesti til að staldra við og skoða. Þeir hafa sýnt því mikinn áhuga ekki síst þar 
sem á Vopnafirði er skortur á skipulagðri afþreyingu.

Fiskisúpa- Ljósmyndasósa is a series of events designed to invite photographers and 
visual artists to present their work, sharing a warm meal and talks with the  
community in various places in East Iceland. 
An invitation to a community meeting once a month, a base for dialogue, exchange  
and sharing in our remote locations in east Iceland. 
We are creating a collective “hyggeligt” moment around a free warm meal with  
artist guests.

Hönnun vörumerkis, vefsíðu  
og umbúða

Markakippa

Safn um sögu landpósta

Fiskisúpa - ljósmyndasósa
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Verkefni 

Kr. 300.000.–

Umsækjandi

Ferðaþjónustan 
Síreksstöðum ehf
Á Síreksstöðum er lambakjötsframleiðsla, t.d grafið ærfille, taðreykt hangikjöt,  
marinerað lambafille og kæfa, einnig nýtum við okkar lambakjöt á veitingastaðnum 
okkar og vinnum allt í vottuðu eldhúsi. Unnið er vörumerki fyrir þessa framleiðslu, og 
merkingar með því hannaðar. Jafnframt verður gerð markaðsáætlun.

Hönnun vörumerkis, uppfærsla á 
heimasíðu og markaðsáætlun
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Verkefni 

Verkefni 

Kr. 300.000.–

Kr. 300.000.–

Umsækjandi

Umsækjandi

Sveinn Kristján  
Ingimarsson

Fljótsdalshérað

Áætlað er að halda tónleikaröð í Djúpavogskirkju sumarið 2023 þar sem boðið verður 
upp á fjölbreytta dagskrá. Um er að ræða 4-5 tónleika þar sem fram koma bæði 
listafólk frá Djúpavogi og nágrenni en einnig fólk annarsstaðar frá. Efnistökin verða 
fjölbreytt bæði hvað varðar stefnur og flytjendur en reiknað er með að í tímans rás 
verði hægt að bjóða upp á allt litróf tónlistarinnar, s.s. kórtónleika, klassíska tónlist, 
popptónlist, jazz, þjóðlagatónlist og svo mætti lengi telja. 

Jessica Auer hefur verið búsett bæði á Íslandi og í Kanada um árabil. Hún er á  
heimavelli á Íslandi en á einnig auðvelt með að setja sig í spor ferðamannsins sem 
kemur til Íslands í leit að nýrri upplifun. Jessica hefur frá árinu 2016 ferðast víða 
um land til að festa slóð ferðamannsins á filmu. Um leið hefur hún myndað þau sem 
standa vörð um landið, landverði í náttúru Íslands.  Á sýningunni verður ljósmyndaröð 
hennar Landverðir í öndvegi en einnig verða ný ljósmyndaverk ásamt videóverkum.

Sumartónleikar Djúpavogskirkju

Jessica Auer
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