Kæru nemendur KVÍ,
Febrúar 2012 er brátt á enda. Ef allt væri eins og lög gera ráð fyrir, þá værum
við KVÍ-liðar á miðri vorönn, haustönn væri minning frá liðnu ári. En það er engan veginn allt eins og lög gera ráð fyrir, það vitum við öll. Við erum núna fyrst,
tveimur mánuðum seinna en venja er, að klára haustönn. Það er ekki eins og það
á að vera.
En við skulum ekki dvelja við það sem dregur úr okkur móð. Þessi önn var engri
annarri lík. Færri hófu hana en til stóð m.a. vegna þess að hún hófst síðar en til
stóð. Við höfðum minna umleikis en til stóð. Samt nálgumst við nú marklínuna
á fleygiferð eins og við erum vön og það er ekkert sem bendir til annars en að
árangur okkar verði framúrskarandi, að okkar bíði enn eina ferðina veisla fyrir
augu og eyru, nemendaverk sem eiga eftir að fylla okkur öll stolti um ókomna
tíð. Um þetta er ég sannfærður.
Ég hef séð hvers þið eruð megnug, ekki síst þegar harðnar á dalnum. Ég sá hvernig okkur tókst að rísa á fæturna eftir
bylmingshögg. Það var ekki rothögg, þótt það liti út fyrir að vera það á tímabili. Það var þungt bylmingshögg sem við
stóðum upp eftir, reyndar svolítið vönkuð, en klár á því, sem fyrr, hvert erindi okkar væri og hlutverk. Og þegar maður
er klár á slíkum lykilatriðum, þá þolir maður býsna þung högg. Kannski ekki endalaust, en ótrúlega lengi.
Kvikmyndaskóli Íslands skiptir miklu máli. Hann skiptir íslenska æsku miklu máli, hann skiptir íslenska kvikmyndagerð
miklu máli, hann skiptir íslenska menningu miklu máli. Hann verður því að lifa. Og það má ekki gengisfella skóla sem
nýverið hefur öðlast alþjóðlega viðurkenningu sem setur hann á stall með 130 bestu kvikmyndaskólum heims.
Upphefðin kemur að utan. Við þekkjum nokkur dæmi um slíkt í íslensku lista- og menningarlífi. KVÍ ber sig stoltur
saman við erlenda skóla sem allir eru á háskólastigi. Sameinumst því um að gera veg KVÍ sem mestan, gerum hann að
þjóðarstolti, líkt og íslensk kvikmyndagerð er loks að verða. Það er stundum sagt að hinn endanlegi prófsteinn á gæði
skóla sé verk nemenda, þar birtist árangur erfiðisins, sannleikurinn. Það er komið að því enn á ný að láta verkin tala, fá
úrskurðinn í hendurnar. Við meðtökum hann í Bíó Paradís dagana 22. – 25. febrúar 2012. Við kvíðum ekki þeim dómi.
Hilmar Oddsson
Rektor KVÍ

deild 1

LEIKSTJÓRN / FRAMLEIÐSLA

Grafir og Bein
Myndin Grafir og Bein er hádramatísk fjölskyldusaga.

Anton Ingi Sigurðsson

Crossover
Guðmundur er 45 ára einstæður faðir sem býr með 14 ára syni sínum
Helga. Guðmundur reynir að uppfylla gamlan draum sinn í gegnum
Helga. En hefur hann sama áhuga á að ná þeim markmiðum sem pabbi
hans náði ekki?

Garðar Örn Arnarson

ÚTSKRIFT HAUST 2011

Engin Traffík
Tvær ungar stúlkur, Sólveig og Guðrún eru á ferðalagi út á landi. Þegar
bíllinn þeirra bilar og þær enda í litlu sjávarþorpi gerast hlutir sem þeim
óraði ekki fyrir að gætu gerst.
Myndin er óvart byggð á sannsögulegum atburðum.
Með aðalhlutverk fara Anna Hafþórsdóttir og Lana Íris Dungal.
Ottó Gunnarsson

Samstarfsverkefni með Atla Kristófer Péturssyni á deild 2.

Harður Heimur
Ungur drengur sem býr með einstæðri móður sinni á gistiheimili á erfitt
uppdráttar þangað til hann kynnist ókunnugum manni sem kennir honum
að verja sig gagnvart ofbeldisfullum hrekkjusvínum. Drengurinn lítur upp
til mannsins sem á að baki sér ofbeldisfulla fortíð.

Þórður K. Pálsson

Samstarfsverkefni með Agli Antonssyni á deild 2.

deild 2

SKAPANDI TÆKNIVINNA

Engin Traffík
Tvær ungar stúlkur, Sólveig og Guðrún eru á ferðalagi út á landi. Þegar
bíllinn þeirra bilar og þær enda í litlu sjávarþorpi gerast hlutir sem þeim
óraði ekki fyrir að gætu gerst.
Myndin er óvart byggð á sannsögulegum atburðum.
Með aðalhlutverk fara Anna Hafþórsdóttir og Lana Íris Dungal.
Atli Kristófer Pétursson

Samstarfsverkefni með Ottó Gunnarssyni á deild 1.

ÚTSKRIFT HAUST 2011

Hringrás
Í undirheimum Reykjavíkurborgar hýrist Alli sem komið hefur sér í skuld
hjá stórglæpamönnum og þarf með öllum tiltækum ráðum að
endurheimta það sem glatast hefur. Alli verður ósjálfrátt að leikfangi
þeirra síðarnefndu og slysast til að taka afdrifarríkar ákvarðanir á laun
óléttrar konu sem einskins á sér ills von.
Árni Gylfason

Samstarfsverkefni með Arnóri G. Hjálmarssyni á deild 3.

Einn á báti
Einn á báti er þroskasaga eldri manns (Guðlaugur) sem lifir mjög
einföldu lífi með hundi sínum. Guðlaugur býr rétt fyrir utan lítið
sjávarþorp og þráir hann lítið annað en að geta haft samband aftur við
dóttur sína sem býr í sama þorpi. Áfengið gerir honum lífið erfiðara og
hún vill ekkert með hann hafa.
Skúli Andrésson

deild 2

SKAPANDI TÆKNIVINNA

Horft til Hafs
Fyrrverandi skipstjóri þjáist af alzheimer og býr á alzheimer-deild á
hjúkrunnarheimili þar sem hann og félagar hans lifa litlausu lífi. Hugurinn
leitar alltaf út á sjó og nú er mál að gera í stað þess að hugsa.

Bragi Þór Einarsson

ISTIGKEIT
Sumir einstaklingar kjósa að hætta að taka lyfin sín í stað þess að
búa í þeirra ánauð. Orsakir þess eru mismunandi. Til eru dæmi þess
að fólk með geðræn vandamál hafi sagt að því finnist betra að búa við
ofsjónir og ranghugmyndir heldur en að vera algerlega dofin af lyfjaáti.
Í myndinni ISTIGKEIT er reynt að fanga það hugarástand sem á sér stað
þegar geðklofa einstaklingur hættir að taka lyfin sín.
Dagur Ólafsson

Samstarfsverkefni með Arnþóri Þórsteinssyni á deild 4.

ÚTSKRIFT HAUST 2011

Harður Heimur
Ungur drengur sem býr með einstæðri móður sinni á gistiheimili á
erfitt uppdráttar þangað til hann kynnist ókunnugum manni sem kennir
honum að verja sig gagnvart ofbeldisfullum hrekkjusvínum. Drengurinn
lítur upp til mannsins sem á að baki sér ofbeldisfulla fortíð.

Egill Antonsson

Samstarfsverkefni með Þórði K. Pálssyni á deild 1.

Toni
Toni er maður sem kominn er á ákveðna endastöð í lífinu. Fjárhagurinn
og starfsferilinn er í molum ásamt hjónabandinu líka. Þegar bankinn ætlar
að taka bílinn af konunni hans Tona rænir Toni bíl af bankanum og flýr
upp í sveit þar sem bíllinn bilar.
Strandaður allslaus upp í sveit þarf Toni að leita aðstoðar hjá ókunnugum
bónda sem tekur honum með opnum örmum.
Jón Alfreð Hassing Olgeirsson

deild 3

HANDRIT / LEIKSTJÓRN

Blæbrigði
Blæbrigði er stuttmynd sem fjallar um þjáða listakonu, Lilju (Marmié
Camille), sem er að ganga í gegnum ‘hvolpaástar’-sorg. Hún hafði átt í
sambandi við aðra konu, Sunnu (Vivian Ólafsdóttir) og kemst Lilja að því
hver hún er í raun og veru. Handritið er byggt á smásögu eftir Guðrúnu
Evu Mínervudóttur úr bókinni „Á meðan þú horfir á mig er ég María
Mey“.
Anni Didriksen Ólafsdóttir

Yfir Horfinn Veg
Eldri einmana kona leitar í félagsskap leigubílstjóra sem rúntar með hana
um Reykjavík þar sem hún talar um minningar úr lífi sínu. Leigubílstjórinn
byrjar að kunna vel við konuna og hlustar á hana með áhuga. Þau koma
við á mikilvægum stöðum úr lífi hennar og hún segir hvernig varð til þess
að hún er ein eftir með ekkert nema minningar.
Andri Freyr Ríkarðsson

ÚTSKRIFT HAUST 2011

Hringrás
Í undirheimum Reykjavíkurborgar hýrist Alli sem komið hefur sér í skuld
hjá stórglæpamönnum og þarf með öllum tiltækum ráðum að
endurheimta það sem glatast hefur. Alli verður ósjálfrátt að leikfangi
þeirra síðarnefndu og slysast til að taka afdrifarríkar ákvarðanir á laun
óléttrar konu sem einskins á sér ills von.
Arnór Gunnar Hjálmarsson

Samstarfsverkefni með Árna Gylfasyni á deild 2.

deild 4

LEIKLIST

Stormur
Fín íbúð, hugulsöm kona, góður matur, hlý föt og öruggur vinnustaður.
Allt er nákvæmlega eins og það á að vera. En það þarf svo lítið til
að hreyfa við því. Það þarf svo lítið til að snúa öllu á hvolf. Það er allt
einhvern veginn breytt og ég veit ekki hvernig ég á að útskýra það.
Ég hef aldrei hugsað um þetta áður. Mér leið alltaf eins og ég væri...
Hamingjusamur. Einstakur. Ekki satt?
Alexander Erlendsson

ISTIGKEIT
Sumir einstaklingar kjósa að hætta að taka lyfin sín í stað þess að búa í
þeirra ánauð. Orsakir þess eru mismunandi. Til eru dæmi þess að fólk
með geðræn vandamál hafi sagt að því finnist betra að búa við ofsjónir
og ranghugmyndir heldur en að vera algerlega dofin af lyfjaáti.
Í myndinni ISTIGKEIT er reynt að fanga það hugarástand sem á sér stað
þegar geðklofa einstaklingur hættir að taka lyfin sín.
Arnþór Þórsteinsson

Samstarfsverkefni með Degi Ólafssyni á deild 2.

ÚTSKRIFT HAUST 2011

Sjálfstýring
Emma fylgist með fólki allan daginn. Hún skoðar ókunnuga og rýnir í samfélagið en þegar áhorfandinn verður þáttakandi og viðfangsefnið horfir á
þig til baka, hvert horfir þú þá?

Elín Ágústa Birgisdóttir

Þriðji Kafli
Lífið skiptist í kafla, hver kafli hefur áhrif á næsta kafla og þegar allir kaflar
hafa verið yfirfarnir er komið að útkomu eða upphafi.

Jóhanna Heiðdal

deild 4

LEIKLIST

Handbolti
Vigfús er handboltakappi með glæsta framtíð. Hann er góður í því sem
hann gerir og ætti að vera góð fyrirmynd. En til hvers er þetta allt?

Vigfús Þormar Gunnarsson

Utopia
Allt tómt. Allt farið. Ísland hefur verið rýmt vegna hættuástands. Tveir
traustir vinir eru einir eftir og reyna það sem þeir geta til að komast af í
þessari veröld. Aðstæðurnar eru nýjar og ókannaðar á ný.

Ómar Smári Jónsson

ÚTSKRIFT HAUST 2011

Hvítir karlar
Fimm konur og einn ungur drengur, öll með ólíkan bakgrunn, lenda í
kröppum dansi þegar hópur karlmanna rænir þeim. Ástæða mannránanna er einföld; karlarnir ætla að uppfylla sínar dekkstu þrár. En
maðkur er í mysunni, karlarnir eru miklir bakkabræður og fórnalömbin
ekki tilbúin að gefast upp svona auðveldlega. Hvítir karlar er farsakenndur þriller, fullur af blóði, nekt og kolsvörtum húmor.
Vivian Ólafsdóttir

LEH 404

Artie Stake

Dansmynd unnin uppúr spuna í hópvinnu af
nemendum á 4. önn í leiklistardeild í námskeiðinu
LEIKUR OG HREYFING 404. Þetta dansverk
er uppskera hópsins eftir 4 annir undir leiðsögn
Helenu Jónsdóttur og fjölmargra danskennara sem
opnað hafa nýja heima.

3.ÖNN
LEIKSTJÓRN / FRAMLEIÐSLA
Vali
Guðrún Helga Sváfnisdóttir
Dramatísk mynd um erfiða tíma feðgina.

Svarti Skafrenningurinn
Arnar Benjamín Kristjánsson
Reykjavík er haldið í heljargreipum af stórhættulegu glæpagengi og
lögreglan er ráðþrota. Enginn getur stöðvað hrottana og allt virðist
fullkomlega glatað. Aðeins einn maður stendur milli hinna illu Fésbókara og algjörra heimsyfirráða. Hann er virðing. Hann er réttlæti.
Hann er Svarti Skafrenningurinn.

Hæ Pabbi
Emil Morávek
Myndin segir frá heimsókn Söndru til föður síns ásamt unnusta
sínum Ragnari með stór tíðindi. En Sandra hefur ekki hitt föður sinn í
mörg ár. Heimsóknin fer því miður í aðra átt en þau áttu von á.

Þríhorn
Guðmundur Benjamínsson
Kjartan og Smári halda jólin hátíðleg í fyrsta skipti síðan foreldrar
þeirra létust. Þeir ákveða að hafa alvöru jólatré í stofunni en Smára
líst illa á blikuna þegar bræðurnir eru komnir út í skóg í leit að tré.
Það var nefnilega einmitt í þessum skógi sem hann sá hið goðsagnakennda jóladýr, Þríhorn.

Sjáðu þú brennur
Natan Jónsson
Eina nótt takast fjórar manneskjur á við tilfinningar sínar. Þær eru á
mismunandi stað í lífinu en hugsjónin um miðbæjarást tengir þau
saman. Sjáið þau brenna.

3.ÖNN
SKAPANDI TÆKNIVINNA
Jói í göngunum
Björgvin Sigurðarson
Jóhann Jónmundsson var gangavörður í Hlíðargöngunum, en hann átti sér annað hlutverk þar. Mætti segja
að hann hafi einnig verið menningarvörður.

Nörd
Eyjólfur Ásberg Ámundarson
Nördamenningin á Íslandi hefur stutta sögu en merkilega. Gísli Einarsson, æðstanörd Nexus, fer stuttlega
með okkur í gegnum sögu nördans á Íslandi þar sem
Nexus er þungamiðjan.

Hnífasmiður
Viggó Hansson
Mynd um hnífasmiðinn Pál Kristjánsson sem býr og
starfar í Álafoss-kvos í Mosfellsbæ. Við fylgjumst með
honum vinna og kynnumst umhverfi hans á meðan
hann segir okkur í stuttu máli frá lífi sínu og lærdómum.

Norskir rokkarar
Snædís Snorradóttir
Norskir rokkarar lögðu land undir fót í von um að gera
gott glamúr tónlistarmyndband með öllu tilheyrandi. Ég
lét þetta nú ekki framhjá mér fara.

Rallý
Stefán Örn Viðarsson
Rally er sport sem margir vita af en fáir þekkja. Hér
fáum við innsýn í heim keppenda í Rallý á Íslandi. Fram
koma: Íslandsmeistarinn Hilmar B. Þráinsson, Heimir
Snær Jónsson og Árni Jónsson

Tveir dagar í lífi mínu
Jóhannes Elías Sigurjónsson
Myndin fjallar um Sigurjón Þórbergsson sem er
elskulegur faðir. Sá sem ég kalla pabba. Sá sem las
fyrir mig þegar ég var lítil. Hver er hann? Hvað
hefur hann upplifað? Nýorðin 78 ár.
Hann hefur sem barn upplifað seinni heimsstyrjöldina, sem maður upplifað að sjá morðið
á Kennedy í fréttum og menn lenda á tunglinu.
Sem öldungur sá hann tvíburaturnanna hrynja og
iPhone út um allt. En hvað skiptir hann máli? Hvað
er efst í hans lífi? Hann hefur tekið þátt í að stofna
Búseta. Tekið þátt í stjórnmálum og starfað í kirkju
Jesú Krists, hinna síðari daga heilögu. Hvernig
eru þessir tveir dagar í lífi hans? Komið og sjáið
Sigurjón Þorbergsson á hvíta tjaldinu.

Leikinn sjónvarpsþáttur
Samstarfsverkefni milli allra deilda

Dallass

Marteinn deyr ekki ráðalaus þegar kreppa herjar á landið og stofnar kvikmyndaverið His-Cock, þar sem hann ræðst í
framleiðslu á hommaklámssápuóperu en hann hefur þegar náð samningi við dreifingarfyrirtækið Cockbusters í BNA. En
þar með er ekki björninn unninn, þar sem hans stærsti höfuðverkur er að fá crewið og leikara til að hafa sama metnað og
hann fyrir þessu frábæra frumkvöðlastarfi.

3.önn
Handrit / Leikstjórn
Til hamingju
Guðni Líndal Benediktsson
Hann á afmæli í dag. Hann á afmæli í dag. Hann á afmæli
hann Bjarki. Hann á afmæli í dag. gad í ilæmfa á nnaH.
ikrajB nnah ilæmfa á nnaH. gad í ilæmfa á nnaH. gad í
ilæmfa á nnaH.

2.ÖNN
KYNNINGARMYNDIR
Ari Rannveigarson
Þegar hópur jaðaríþróttahunda koma saman...

Arnbjörn Barbato
Kynningarmynd.
Stutt.
Róbot og allt ...

Bára Kristín Axelsdóttir
Tónlistarmyndband.
Plasmabell.
Lag. fm7

Sigurður Már Davíðsson
Síðasti Dansinn.
Hér er farið í smáatriðin á mjög langri sögu sem endar
með ólíkindum, Pétur er mikið fyrir leiki en gerir sér ekki í
hugarlund um það sem mun koma til með að gerast seint
í þættinum og verður mjög hissa.

Sigurður Ingi Sigurðsson
Tónlistarmyndband við lagið “I got my own style”
af plötunni Imaginary things 2007.
Eftir Mystik-one (Sigurður Ingi Sigurðsson)
Myndataka Björgvin Sigurðarson
Aðstoð ljós/grip Arnbjörn Barbato
Hugmynd/eftirvinnsla Sigurður Ingi Sigurðsson.

Steinunn Saga Guðjónsdóttir
Venjulegur dagur í lífi mínu sem leikkona, leigumorðingi
og allt þar á milli.

Bjarki Kristjánsson
Ég vil sýna fram á að það eigi ekki bara að typecast-a,
því ég get t.d. verið allt. Hugmyndin er alfarið mín en á
camerum voru þeir Ari Rannveigarson, Sigurður Már og
Sigurður Ingi. Bára var andlegur leiðtogi og dollymaster
ásamt Sögu Guðjóns sem lék einnig kærustuna mína í
einu atriði. Kópavogsleikhúsið fær þakkir fyrir notkun á
húsnæði.

LOKAVERKEFNI 1.ÖNN
samvinna milli allra deilda
HEL
Ásþór Aron Þorgrímsson
Kristmann Jóhann Ágústsson
Tómas Þórhallur Guðmundsson

Baldur vinnur sem öryggisvörður á spítala sem er verið að
loka, allt umbreytist einn daginn þegar hjúkrunarfræðingur
mætir seint á vakt. Hvernig mun þetta allt enda ?

BFF
Sturla Viðar Jakobsson
Balvin Vernharðsson
Halldóra Markúsdóttir

BFF er Metafísísk kómedía. Sögusvið myndarinnar er á
landamærum innri og ytri raunveruleika Teressu. Hún er
25 ára gömul grafískur hönnuður sem hefur meiri trú á
goggum en tarrot spilum.

Dvel ég
Gunnar Gunnarsson
Sigríður Björk Sigurðardóttir
Kristján Frímann Kristjánsson

Eir er föst í draumaveröld og reynir að ná sambandi við
raunveruleikann en enginn heyrir í henni. Eina tengingin
sem hún hefur við raunveruleikann er lítil mynd sem
minnir hana á fortíðina

Rú og stú
Edda Júlíusdóttir
Ólafur Örn Ólafsson
Karl Pálsson

Þrír æskuvinir leigja saman. Hvernig tekst þeim til við að
halda heimili og leysa úr þeim vanda sem kemur upp?

Sannleikurinn um sjálfa þig
Hulda Rún Rúnarsdóttir
Tanja Björk Ómarsdóttir

Þessi einstaka mynd fjallar um stúlku sem hefur misst
tökin á lífi sínu og er að takast á við afleiðingar þess.
Að gera sömu mistökin aftur og aftur og búast við
annarri niðurstöðu er geðveiki.

Eðvald
Sveinn Orri Símonarson
Kristmann Jóhann Ágústsson
Bjarki Freyr Hauksson

Á örlagaríku þriðjudagskvöldi upplifir Eðvald atburð
sem markar djúp spor á sálarlíf hans. Þroski hans
staðnar og hann ákveður að gerast grímuklædd hetja
til þess að sporna gegn því að aðrir upplifi sársaukann
sem hann og móðir hans gengu í gegnum.

Boston
Sveinn Orri Símonarson
Örvar Ingi Óttarsson
Unnsteinn Garðarsson

Æskuvinirnir Breki og Fribbi eru miklir Boston aðdáendur.
Þegar Fribbi nær ekki að kaupa miða í tæka tíð á Boston
tónleika í Hörpunni slettist aðeins upp á vinskap þeirra.
Fribbi fær þó gullið tækifæri til þess að bæta upp fyrir það
með því að vinna VIP miða á tónleikana í útvarpsleik.

KONNI KONUNGSSON
Rebekka Atladóttir
Alexander Hrafn Ragnarsson
Guðmundur Fjalar Ísfeld

Örlagaríkir dagar eru í lífi Magneu sem venjulega hefur
allt sitt á hreinu. Nú hefur hlaupið snuðra á þráðinn.
Magnea þarf að taka erfiða ákvörðun til að slétta úr
málunum.

Rökkur
Bjarki Þór Jónsson
Eyjólfur Jónsson
Gunnar Þór Einarsson

Rökkur gerist í Reykjavík síðla kvölds þann 29. febrúar
árið 1932. Natan, annarrar kynslóðar glæpaforingi og
menn hans vaða uppi og ætla sér að ná völdum frá
föður Natans sem dvelst erlendis. Eftir að glæpagengið fremur hrottalegt morð hefst atburðarás sem
Natan hafði ekki séð fyrir. Í stuttu máli: Gangsterar og
glæsipíur, morð, mútur og svik.

CELESTIA
Guðmundur Fjalar Ísfeld
Eyjólfur Jónsson
Monika Ewa Orlowska

Kristín rankar við sér í framandi umhverfi. Á svæði milli
lífs og dauða tekst hún á við nýjar aðstæður. Í Celestiu
fer undirbúningurinn fram.

Dagur
Marta Óskarsdóttir
Ólafur Örn Ólafsson
Davíð Már Sigurðsson

Strákur flytur í nýtt hverfi og eignast ranga vini.

Púsluspil
Hafsteinn Gunnar Hafsteinsson
Kristján Frímann Kristjánsson

Jón er að leita að hamingjunni og er innst inni að spá
í hvenær nóg er nóg. Enn fremur hvort það sem er
ókeypis í lífinu skipti aðallega máli eða ekki? Leitið og
þér munuð finna.

2.önn leiklist
3.önn handrit / leikstjórn

Korter í jól

Leikhúsverk unnið af nemendum annarrar annar Leiklistardeildar Kvikmyndaskóla Íslands ásamt tveimur útskrifuðum
nemendum sem gengu til liðs við hópinn að uppsetningu sýningarinnar Korter í jól. Þessu einstaka leiksviðsverkefni skólans
er tvískipt í annars vegar handritsvinnu og hins vegar leiksmiðju sem byggir á samstarfi leiklistar- og handritadeildar skólans.
Fyrri hluti verkefnisins var unninn undir handleiðslu Hlínar Agnarsdóttur leikritahöfundar sem leiddi hópinn og þróaði með
þeim handrit sem grundvallaðist á spunavinnu sem hún vann með hópnum. Handritsteymin þrjú skiluðu svo hver af sér
handritsútgáfu sem var vegin og metin þar til ein þeirra var valin til uppsetningar í húsnæði Leikfélags Kópavogs.
Það er mikilvægt að leiksviðsverkefni af þessu tagi sé á námskrá Kvikmyndaskólans svo nemendur í kvikmyndaleik fái einnig
þjálfun í að standa á leiksviði og geti víkkað og dýpkað þekkingu og skilning sinn á starfi leikarans. Hér fá þau tækifæri til að
vinna samfellt sköpunarferli sem hámarkast í leik þeirra fyrir framan áhorfendur sem upplifa og bregðast við vinnu þeirra
samstundis sem er með öllu ólíkt kvikmyndaferlinu sem yfirleitt er ekki unnið í tímaröð og á mun lengri tíma.
Það var sameiginlegur áhugi og vilji hópsins að búa til gamanleik og eins og titill sýningarinnar gefur til kynna eru jólin alveg
að koma sem er jú einn mesti krísutími ársins eins öfugsnúið og það nú er. En verkið fjallar um þau Eddu og Hannes sem
eru nýtekin saman og eru þar að auki nýflutt í nýja húsið sitt ásamt börnunum sínum tveim, þeim Rögnu og Degi sem
þau eiga frá fyrri hjónaböndum. Á heimilinu býr svo einnig móðir Hannesar, frú Þorgerður sem er orðin öldruð kona og
man svo sannarlega tímana tvenna. Þetta eru þeirra fyrstu sameiginlegu jól sem þau hlakka mikið til að eiga saman þar til
óvæntur gestur knýr dyra...
“Theater is the art wherein human beings make human action worth watching.”
Pálína frá Grund
Leikstjóri
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