Kæru nemendur KVÍ,
Þegar þetta er skrifað er sumar og sól og bærinn fullur af iðandi mannlífi. Ungar,
fallegar manneskjur með fangið fullt af framtíðardraumum birtast eins og uppúr
þurru á götum bæjarins, eftir langa og stranga inniveru, stútfullar af lífsþorsta og
nýrri þekkingu. Og brátt bætist þið, kæru nemendur, í þennan hóp. Já, sumarið
bíður. Var einhver að tala um vandamál?
Flest ykkar munu þó að öllum líkindum hafa stutta viðdvöl á götum bæjarins,
ykkar bíða nefnilega spennandi verkefni. Mörg hafa þegar fengið vinnu við
upptökur á þeim Hollywood myndum sem hér verða teknar upp í sumar, og
nokkur eru þegar með reynslu af gerð stórmynda og alþjóðlegra sjónvarpssería,
eins og Games of Thrones.
Úrval nemendamynda hefur verið sýnt á mbl.is í vetur og hafa myndirnar vakið
verðskuldaða athygli. Í júlíbyrjun mun RÚV hefja sýningar á 18 sérvöldum
nemendamyndum, og verður spennandi að fylgjast með viðbrögðum við þeim sýningum. KVÍ – myndir hafa tekið
þátt í nokkrum af virtustu kvikmyndahátiðum heims, og leikverk þar sem útskrifaðir nemendur lögðu fram krafta
sína var fyrir skemmstu tilnefnt til Grímuverðlauna. Einn tilvonandi útskriftarnema fékk nýverið handritsstyrk frá
Kvikmyndamiðstöð Íslands, sem hann deildi með Marteini St. Þórssyni. Og svo má ekki gleyma að nemendur okkar
hafa margsinnis unnið til aðalverðlauna á Stuttmyndadögum á undanförnum árum.
Kannski var full aðild að Cilect gleðifrétt ársins. Það er ekki sjálfgefið að skóla sé veitt full aðild að Cilect eftir 1 árs
reynsluaðild. Enda fór það svo að nokkrum skólum var hafnað í kosningu á nýliðnum aðalfundi samtakanna. Það var
því stoltur rektor sem spókaði sig bígsperrtur um götur Höfðaborgar, en þar fór umræddur fundur fram þetta árið.
Stoltur vegna þess að hann hafði fengið ánægjulega staðfestingu á að námið í KVÍ stenst fyllilega samanburð við margt
af því besta sem virtustu kvikmyndaskólar veraldar eru að bjóða nemendum sínum uppá.
Auðvitað er starfsemi okkar ekki án vandamála. En það er sama hvert vandamálið er hverju sinni, það víkur alltaf
fyrir ánægjunni sem fylgir því að sjá ungt og efnilegt fólk ljúka áfanga á lífsbrautinni. Ég veit að nemendur upplifa þetta
jafnvel enn sterkar en við í stuðningsliðinu. Það er stórkostleg tilfinning að ná settu marki, en það er jafnframt ljúfsárt
að kveðja vini og samferðamenn. Þess vegna erum við öll svolítið meyr á hátíðlegum kveðjustundum.
En áður en kemur að kveðjustund munum við skoða saman það sem þið hafið skapað á þeirri önn sem brátt er að
baki. Það verður eflaust misjafnt að gæðum, okkur tekst misvel upp og sum okkar hafa náð betri tökum á listforminu
en önnur. Þannig er það bara og í sjálfu sér lítið um það að segja. En öll verkin skipta máli. Þau urðu til vegna þess
að þið gáfuð ykkur tíma til að skapa þau, til að gefa okkur hinum innsýn í hugarheim ykkar. Verkin skipta máli því
þau eru minnisvarði um tíma í lífi ykkar, fyrirheit, upphaf, eða endir. Ég ítreka það sem ég hef margsinnis sagt áður;
kvikmyndaskóli verður best dæmdur af verkum nemenda sinna. Og það eru einmitt umrædd verk sem hafa gert mig
stoltan og sannfærðan um erindi og mikilvægi KVÍ á undanförnum önnum. Nei, verkin hafa sko ekki verið vandamálið.
Gleðilegt sumar og bjarta skapandi framtíð.
Hilmar Oddsson
Rektor KVÍ

deild 1

LEIKSTJÓRN /
FRAMLEIÐSLA
ÚTSKRIFT VOR 2012
Reynir

Arnar Benjamín Kristjánsson

Hjörtur og Sunna eru ungt par sem reka útfaraþjónustu. Þau eru í vandræðum hjá
bankanum og sjá fram á að missa húsið sitt. Einn daginn kemur maður að nafni Ívar
til þeirra og biður þau um að sjá um útför ættingja síns. Í fyrstu virðist allt í lagi en
fljótlega kemur í ljós að svo er ekki.

Aurar

Emil Örn Morávek

Pálmar er ungur fasteignarsali úr höfuðborginni sem hefur verið settur sá afarkostur
að halda út á land og ganga frá landakaupum. Málið reynist ekki svo einfalt þegar
hann lendir óvænt í deilum milli tveggja stórbænda.

Feilspor

Guðmundur Benjamínsson

Logi er ungur maður með stóra drauma. Hann vill verða besti dansari landsins. En
þó að metnaðurinn sé til staðar er hann fjarri því að vera góður. Hann deyr þó ekki
ráðalaus og fær hjálp frá gamalli goðsögn úr dansheiminum, Ungverjanum Sergei
Ramatov, sem tekur þeirri miklu áskorun að gera Loga betri.

Ódæðið
Natan Jónsson

Pönk fantasíu mystería.
Ung kona að nafni Hjördís, vaknar heima hjá sér eftir að hafa dottið allhressilega í
það kvöldið áður og finnur ekki kærastann sinn Sindra.
Í leit sinni að honum kemst hún að því að hann er búinn að koma sér í vandræði.
Núna þarf hún að sýna dugnað ef hún ætlar að bjarga Sindra.

Ninja Police

Magnús Kr. Guðmundsson

Þeir Páll Finnur og Kristján eru rannsóknarlögreglumenn með ólík markmið í lífinu.
Þegar finna þarf mikilvæg sönnunargögn í máli stórglæpamannsins Frank ræður Páll
Finnur sig og Kristján í vinnu heim til hans sem kokkar.
Samstarfsverkefni með Frey Árnasyni á deild 3.

deild 2

SKAPANDI
TÆKNIVINNA
ÚTSKRIFT VOR 2012
Af moldu ertu kominn
Arnar S. Pálmarsson

Þrátt fyrir ást grassins á moldinni teygir það sig í átt að sólu. Reiðubúinn hefur
sláttumaðurinn reitt ljáinn til höggs. Í fullvissu sinni um að lífið sé betra handan
sólarinnar deyr grasið drottni sínum.
Samstarfsverkefni með Veroniku Rut Halldórsdóttur á deild 3.

Anima

Björgvin Sigurðarson

Hinn nýfráskildi Brynjar situr eftir í hálf tómu einbýlishúsi sem að áður hýsti
fjölskylduna alla. Þjakaður af einmanaleika leitar Brynjar að félagsskap til Mána,
samstarfsfélaga síns, í von um að bæta sitt eigið sálarástand. Um leið sækja á hann
skuggamyndir sem eiga upptök sín í hans eigin innri tilveru.

Motel

Eyjólfur Ásberg Ámundason

Eftir langan dag og langt ferðalag er ekkert eins heillandi og góð hvíld.
En hversu löng verður sú hvíld og hvað mun hún kosta þig?
Hvernig veistu hvað er raunverulegt og hvað ekki, þegar þreytan tekur völdin?

Á jörðu sem á himni
Guðjón Hrafn Guðmundsson

„Allar skoðanir skal endurmeta um leið og ný viðhorf myndast“.
- Vigdís Finnbogadóttir

Kaflaskipti

Gísli Magnús Torfason

Lífið getur verið afskaplega einmanalegt þegar kjarkurinn til að nálgast annað fólk er
ekki til staðar. En lífið getur tekið snöggan snúning við réttar aðstæður til að sigrast
á vandanum, eins og sagan mun sýna okkur.

Þrír Vinir og Reiðhjól
Jason Egilsson

Það vill enginn spila Popppunkt. Ekki einu sinni Fannar. Getum við ekki bara spilað
Trivial? Er það týnt?
Samstarfsverkefni með Ellerti Scheving Pálssyni á deild 3.

Konungur jarðar
Jóhannes Elías Sigurjónsson

Örlög manna ráðast í tíma og rúmi. En hvað knýr þá áfram? Hver verður konungur
jarðar? Um það er fjallað í teiknimynd Jóhannesar Elíasar Sigurjónssonar sem byggð
er á samnefndri smásögu Ingimars Erlendar Sigurðssonar.
Allir sem meta líf sitt og limi til fjár eru alvarlega varaðir við mynd þessari enda ætti
hún að vera bönnuð innan átján.

Brot

Snædís Snorradóttir

3 ár eru liðin frá því Þorri missti allt. Hann tekur stóra ákvörðun um að takast á við
fortíðina þegar að óvænt heimsókn yfirvalda setur allt úr skorðum.

Uppvakningar! Plága Atómaldar!!
Solveig Robin Gunnarsdóttir

Uppvakningar! Við höfum sennilega flest heyrt um þá, en vitum við öll hvað skal
gera ef einn slíkur birtist heima hjá okkur? Engar áhyggjur Ottó Ottensen leiðir
okkur í gegnum þá leyndardóma sem Uppvakningar eru og hvernig skal losa sig við
þessar pestir. Myndin er ekki við hæfi viðkvæmra sála.

Requiem

Stefán Örn Viðarsson

Kaldur vindurinn blæs um göturnar. Mengað loftið frystir allar góðar sálir inn
að beini. Regnið reynir að skola burt blóðinu, án árangurs. Í myrkrum iðrum
borgarinnar býr aðeins dauði. Hvað er einn maður tilbúinn að gera til að öðlast
endurlausn í borg þar sem allir eru sekir?

Spiladós

Viggó Hansson

Music box, noun, a box or case containing an apparatus for producing music
mechanically, as by means of a comblike steel plate with tuned teeth sounded by
small pegs or pins in the surface of a revolving cylinder or disk
Samstarfsverkefni með Vanessu Andrea Terrazas á deild 4.
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HANDRIT/
LEIKSTJÓRN
ÚTSKRIFT VOR 2012
No homo

Guðni Líndal Benediktsson

Fyndið hvað lífið getur tekið algjörum stakkaskiptum út af einni setningu. Það þarf
svo lítið til að rústa öllu jafnvægi. Ekki það að Arnar sé eitthvað fordómafullur, alls
ekki. Svona fólk má endilega vera til. Hann átti bara eiginlega ekki von á þessu. Því
þetta kemur bara fyrir annað fólk. Er það ekki?

Ninja Police
Freyr Árnason

Þeir Páll Finnur og Kristján eru rannsóknarlögreglumenn með ólík markmið í lífinu.
Þegar finna þarf mikilvæg sönnunargögn í máli stórglæpamannsins Frank ræður Páll
Finnur sig og Kristján í vinnu heim til hans sem kokkar.
Samstarfsverkefni með Magnúsi Kr. Guðmundssyni á deild 1.

Deuteragonist

Kristmundur Helgi Guðmundsson

Það er rólegt yfir Djúpinu. Í yfirgefnu niðurbrotnu húsi hefur einkennilegur og hálf
óhugnalegur maður komið sér fyrir. Hvað hefur gerst, hvað er þarna úti og af
hverju er hann með kind?
Samstarfsverkefni með Ara Birgi Ágústssyni á deild 4.

Strengir

Jónína Guðrún Eysteinsdóttir

Strengir er drama með svörtum húmor og fjallar um Dóru, efnaða ekkju
heimsfrægs fiðluleikara, sem snýr aftur út á vinnumarkaðinn eftir mörg ár. Dóra er
föst í fortíðinni og missirinn er henni erfiður. Hún er myndlistarmaður að mennt
og tekur að sér kennslustöðu við myndlistarskóla í Reykjavík. Þar hittir hún Daníel,
heyrnarlausan, ungan myndlistarmann sem hlotið hefur inngöngu í einn virtasta en
jafnframt dýrasta listaskóla í heimi.
Samstarfsverkefni með Alberti Halldórssyni á deild 4.

The Deleted Movie of Going to Afrika
Gréta Sandra Davidsson

Mynd um innflytjanda sem lendir í sambandi við konu sem gjörbreytir lífi þeirra
beggja. Allt delítað.

2

Sveinbjörn Hjörleifsson

2 er tala. 2 eru manneskjur. 2 er samsvörun þeirra. 2 er samsvörun annarra. 2 er
lífið. 2 er sálin. 2 er heilinn. 2 er kynfærin. 2 er. Er 2?

Af moldu ertu kominn
Veronika Rut Haraldsdóttir

Þrátt fyrir ást grassins á moldinni teygir það sig í átt að sólu. Reiðubúinn hefur
sláttumaðurinn reitt ljáinn til höggs. Í fullvissu sinni um að lífið sé betra handan
sólarinnar deyr grasið drottni sínum.
Samstarfsverkefni með Arnari S. Pálmarssyni á deild 2.

Þrír Vinir og Reiðhjól
Ellert Scheving Pálsson

Það vill enginn spila Popppunkt. Ekki einu sinni Fannar. Getum við ekki bara spilað
Trivial? Er það týnt?
Samstarfsverkefni með Jason Egilssyni á deild 2.

deild 4

LEIKLIST
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Flökkusál

Anna Sæunn Ólafsdóttir

Þegar Erla og vinir hennar ætla að eiga notalega helgi í bústað fjarri mannabyggðum
gerast dularfullir atburðir. Söngur, þjóðsögur, gleði og gaman í bland við
æsispennandi atburðarrás í baráttunni við náttúruöflin og þeirra myrku leyndarmál.

Strengir

Albert Halldórsson

Strengir er drama með svörtum húmor og fjallar um Dóru, efnaða ekkju
heimsfrægs fiðluleikara, sem snýr aftur út á vinnumarkaðinn eftir mörg ár. Dóra er
föst í fortíðinni og missirinn er henni erfiður. Hún er myndlistarmaður að mennt
og tekur að sér kennslustöðu við myndlistarskóla í Reykjavík. Þar hittir hún Daníel,
heyrnarlausan, ungan myndlistarmann sem hlotið hefur inngöngu í einn virtasta en
jafnframt dýrasta listaskóla í heimi.
Samstarfsverkefni með Nínu Salvarar á deild 3.

Deuteragonist
Ari Birgir Ágústsson

Það er rólegt yfir Djúpinu. Í yfirgefnu niðurbrotnu húsi hefur einkennilegur og hálf
óhugnalegur maður komið sér fyrir. Hvað hefur gerst, hvað er þarna úti og af
hverju er hann með kind?
Samstarfsverkefni með Kristmundi Helga Guðmundssyni á deild 3.

Plús/Mínus

Auður B. Snorradóttir

Plús mínus... Ööö... Plús mínus 3 mínútur... Plús mínus 6 mínútur, 9
mínútur. Plús mínus 30 mínútur. 300 mínútur. Plús mínus nokkur kíló,
nokkra metra, nokkrar krónur. Plús mínus eitt eða tvö til eða frá.

Er barnið sem konan mín gengur með bróðir minn
Hafsteinn Vilhelmsson

Hefurðu einhvern tímann haldið að vinur þinn sé að sofa hjá kærustunni þinni
eða að kærastan þín sé að sofa hjá pabba þínum og hún er nýbúin að segja þér að
hún sé ólétt? Er hugsanlegt að barnið sem þú heldur að sé þitt geti verið bróðir
þinn? Ertu bilaður að halda það eða ekki?

Prófið

Aðalsteinn H. Oddsson & Konráð G. Gottliebsson

Ungur og saklaus sveitastrákur eltir draum sinn til Reykjavíkur. Þar kynnist hann
óprúttnum manni sem nýtir sér sakleysi hans til að uppfylla sinn eigin draum. Við
það lendir sveitastrákurinn ungi í allt öðrum heimi miðað við hið rólega og ljúfa
sveitalíf.

STIGMA

Margrét Þorgeirsdóttir

Myndin segir frá Elísabetu, ungri konu sem ólst upp í trúarsöfnuði.
Elísabet verður ástfangin af konu og viðurkennir fyrir sjálfri sér að hún er
samkynhneigð, þrátt fyrir að það sé ekki Guði þóknanlegt í hennar fjölskyldu. Mun
fjölskyldan standa með Elísabetu eða sá sem skiptir hana mestu máli, Guð?

Gunna

Óli Jón Gunnarsson

Gunnar er einstæður bóndi á afskekktum stað. Hann býr með kindunum sínum í
friði og ró í sveitinni og vill hvergi annars staðar vera. Einn daginn á sér stað atvik
sem gæti haft áhrif á líf hans til frambúðar.

APRÍL

Saga Líf Friðriksdóttir

Myndin segir frá tveimur manneskjum sem af tilviljun hittast aftur eftir fimm ára
aðskilnað og eyða saman sumarnótt í miðborg Reykjavíkur.

Svartar kistur

Sunna Dögg Sigrúnardóttir

Því heit eg á þig,
þú hefur skaptan mig,
ég er þrællinn þinn,
þú ert drottinn minn.

Spiladós

Vanessa Andrea Terrazas

Music box, noun, a box or case containing an apparatus for producing music
mechanically, as by means of a comblike steel plate with tuned teeth sounded by
small pegs or pins in the surface of a revolving cylinder or disk.
Samstarfsverkefni með Viggó Hanssyni á deild 2.

2.ÖNN KYNNINGARMYNDIR
Guðmundur Fjalar Ísfeld

A Personal Voyage
Sálin beruð, skoðuð og dæmd.

Baldvin Vernharðsson

One Cut
...

Ólafur Örn Ólafsson

Happy Hour
Sumar og sól, fagur hópur af fólki kominn saman til að
hafa gaman. Það skín sól einhverstaðar.

Monika Ewa Orlowska

Skógurinn
Ef tré fellur í skóginum og það er enginn nálægt, heyrist þá
eitthvert hljóð?

Edda MacKenzie

Pollar
Tveir pollar að leik.

Bjarki Freyr Hauksson

!
Drengur flýr frá martröð. Brengluð og súr.

Unnsteinn Garðarsson

Spurningarmerki
Súrrealískt mindfuck yfir strikið með dass af húmor fyrir
lengri komna.

Sigga Björk Sigurðardóttir

Frelsi
Aldrei upplifað jafn mikið frelsi og þegar ég elti drauminn
minn og fylgdi því sem hjartað hefur ávallt sagt mér.

Davíð Már Sigurðsson

Þetta er ég
Þrjár senur uppfullar af hasar.

Tómas Þórhallur Guðmundsson

Kynningarmynd
Tveir bræður berjast um að halda lífi.

Ásþór Aron Þorgrímsson

Kynningarmynd
Blóðgjöf er lífgjöf!

Alexander Hrafn Ragnarsson

Duo Harpverk
Kynningarmynd

Kristján Frímann Kristjánsson

Söngbræður
Bræðurnir Tevye og Alexis frá Rússlandi voru söngelskir
bræður og saga þeirra varð að frægum söngleikjum.
Tevye fékk viðurnefnið „Fiðlarinn á þakinu“ en Alexis var
kallaður „Grikkinn Zorba” því hann fluttist til Grikklands
og gerðist þarlendur.
Leikarinn Rúrik Arnfinnsson túlkar þá bræður á sína vísu.

Gunnar Gunnarsson

Síðasti dans fyrir aftöku.
Hvað geturðu gert til að þróa ástina? Hvenær ertu búinn
að leika guð? Hvenær ertu búinn að bjarga lífi?

LOKAVERKEFNI 1.ÖNN
samvinna milli allra deilda
Þögn í þunnum veggjum
Brynjar Birgisson
Elfar Bjarni Guðmundsson

Gamall maður að nafni Haukur sem vill fá að lifa í friði
eignast ungt par sem nágranna. Haukur reynir að forðast
öll samskipti við þau þrátt fyrir gríðarlegt ónæði sem hann
verður fyrir. Ekki líður að löngu þar til Haukur dregst inn í
líf parsins með ófyrirsjáanlegum afleiðingum.
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Trausti Hafliðason
Arnar Óli Kristinsson

Stundum er betra að vera ekki forvitinn

Slys
Oliver Daði Duffield
Jóakim Snorrason

3 menn, 1 morð, 1 möguleiki.

Töfrasprotinn
Jónína Guðbjörg Guðbjartsdóttir
Nína Björk Hlöðversdóttir

Lífið er fullt af óvæntum uppákomum sem krydda líf
okkar og gera það svo miklu skemmtilegra. Guðrún
er einmana ekkja sem fær í misgripum sendan pakka
sem kemur sjaldséðu brosi fram á varir hennar.

Frelsi?
Ingólfur Arnar Björnsson
Birgir Ólafur Pétursson

Halli er að koma út í frelsið eftir að hafa setið inni í
2 ár. Hann langar að fara að lifa á beinu brautinni en
gömlu félagarnir eru með annað á prjónunum. Það
þarf að gera upp gömul mál.

Móðir
Dukagjin Idrizi
Ingimar Elíasson
Valdimar Kúld

Júlía vaknar upp eftir enn eitt djammið. Slæmur dagur
er í vændum fyrir hana og þarf Kristófer sonur
hennar að fylgjast með öllu saman.

BÍÓLINGUR
samvinna milli allra deilda

„Bíólingur“ er annað nafn yfir þátt sem gerður er við Kvikmyndaskóla Íslands á hverri önn. Nemendur fá hér tækifæri til þess að spreyta
sig í framleiðsluverkefni í samvinnu við fagfólk úr kvikmyndaiðnaðinum. Að þessu sinni voru það leikstjórarnir Árni Óli Ásgeirsson og
Þorsteinn Gunnar Bjarnason sem sáu um leikstjórn á tveimur höfundaverkum, hvor um sig. Alls voru því framleiddir 4 þættir.
Um kvikmyndatöku og klippingu sá 3. önn tæknideildar en tækninemar á 2. önn sáu um hljóðupptöku og hljóðvinnslu. 2. önn leikstjórnarog framleiðsludeildar tók að sér framleiðsluna. Leikarar af 3. önn leiklistardeildar fóru með helstu hlutverk og léku gegn fagleikurunum
Önnu Gunndísi Guðmundsdóttur og Hilmari Guðjónssyni. Handrit þessara þátta voru skrifuð af nemendum á 4. önn handrita- og
leikstjórnardeildar, þeim Frey Árnasyni og Guðna Líndal.
2.önn leikstjórnar- og framleiðsludeild
Ásþór Aron Þorgrímsson
Edda Júlíusdóttir
Guðmundur Fjalar Ísfeld
Gunnar Gunnarsson
Hulda Rún Rúnarsdóttir
Jasmin Rexhepi
Marta Óskarsdóttir
Sturla Viðar Jakobsson
Sveinn Orri Símonarson
Guðrún Helga Sváfnisdóttir

2.önn tæknideild
Alexander Hrafn Ragnarsson
Baldvin Vernharðsson
Eyjólfur Jónsson
Kristján Frímann Kristjánsson
Kristmann Jóhann Ágústsson
Ólafur Örn Ólafsson
Örvar Ingi Óttarsson

3.önn tæknideild
Arnbjörn Barbato
Bára Kristín Axelsdóttir
Sigurður Már Davíðsson
Sigurður Ingi Sigurðsson

3.önn leiklistardeild
Bjarki Kristjánsson
Steinunn Saga Guðjónsdóttir

3.ÖNN TÆKNIDEILD
kvikmyndataka / heimildarmynd
Músíktilraunir
Guðmundur Benjamínsson og Sigurður Már Davíðsson
Músíktilraunir voru haldnar í 30. skipti í mars 2012.
48 hljómsveitir tóku þátt en aðeins 10 komust áfram
í úrslit. Við fylgdumst með þremur böndum sem vildu
nýta sér þennan besta stökkpall sem tónlistarbransinn
hefur upp á að bjóða.

DNB Ísland 2012
Sigurður Ingi Sigurðsson
Heimildarmynd um drum and bass senuna á Íslandi
þar sem rætt er við kynlega kvisti úr raftónlistarheiminum
um þessa ákveðnu stefnu tónlistar.

Vinir Ásgríms
Kommúnan á Grímsstöðum
2. önn leiklist & 3. önn handrit / leikstjórn

Þessi kommúna ber nafnið Grímsstaðir og sá sem rekur kommúnuna heitir Ásgrímur, en hann er kallaður
Ási. Hver er þessi Ási? Hverjir eru hinir 9 undarlegu ábúendur kommúnunnar? Hvernig ætli verði tekið
á móti tveimur kvikmyndagerðarmönnum sem kíkja í heimsókn? Og hvað mun þetta hengirúm þurfa að
þola?
Leikhópinn skipa nemendur af 2. önn á leiklistardeild við Kvikmyndaskóla Íslands en 2. og 3. önn
í skapandi tækni sjá um leikmynd, búninga og að sjálfsögðu tæknina. Auk þess var multicameruáfangi
3. annar tvinnaður inn í leiksýninguna. Verkið er skrifað af Hlín Agnarsdóttur en efniviðurinn kemur
úr spunavinnu sem hún vann með nemendunum. Til að koma svo allri þessari vinnu í eina heilsteypta
sýningu kom hún Pálína frá Grund til sögunnar og leikstýrði þessu öllu í það sjónarspil úr varð. Það er
erfitt verkefni að setja svona sýningu upp á 2 vikum því venjulega fara 6-8 vikur í æfingar en þessi hópur
lætur það ekki stoppa sig og sýnir nú stoltur útkomuna.
Við bjóðum ykkur velkomin á Grímsstaði og vonum að þið njótið dvalarinnar,
Ást og friður.

TIL HAMINGJU ÚTSKRIFTARNEMAR

