
Ósk um áframhaldandi samstarf Tónlistarfélags Árbæjar og Reykjavíkurborgar

Efni: Tónlistarfélag Árbæjar óskar eftir því að framlengja samstarfssamning við Reykjavíkurborg vegna
leigu á húsnæði undir tónlistarmiðstöð fyrir ungt tónlistarfólk.

Greinargerð: Núverandi samningur við Reykjavíkurborg er vegna 450 fermetra húsnæðis að Stangarhyl
7 og greiðir Reykjavíkurborg leigukostnað sem því nemur eða um 750.000 kr. á mánuði, alls 9.000.000 kr.
á ári. Samningurinn rennur út í desember 2021. Óskað er eftir áframhaldandi samning annars vegar og
tveimur viðbótum hins vegar til að mæta aukinni eftirspurn.

Starfið gengur vonum framar og hefur húsnæðið nýst vel til að bjóða upp á ódýr æfingarými fyrir
hljómsveitir ásamt því að byggja upp öflugt tónlistarsamfélag með áherslu á ungt fólk. Um 25 bönd eru nú
með fasta æfingatíma í húsnæðinu og er eftirspurn mikil. Þá er einnig boðið upp á rými þar sem
atvinnutónlistarfólk getur leigt stakar æfingar ásamt nokkrum hljóðverum fyrir nýliða og reyndari
upptökustjóra. Mikil ánægja hefur verið með hvoru tveggja en fyrir stuttu var gerð þjónustukönnun þar
sem allir notendur voru ýmist ánægðir eða mjög ánægðir með aðstöðuna. (Sjá nánar í meðfylgjandi
skýrslu)

Aukin eftirspurn hefur verið eftir stúdíórýmum fyrir tónlistarfólk en það getur verið bæði kostnaðarsamt að
koma sér upp slíkri aðstöðu og að reka hana. Þá er einnig vandasamt að finna húsnæði sem hentar fyrir
hljóðvinnslu með tilliti til hljóðvistar eða umhverfis. Félagið vill því fara þess á leit við borgina að bæta við
núverandi samning og þannig stórauka þjónustu við tónlistarfólk í Reykjavík. Á tímum sem þessum teljum
við auk þess slíka þjónustu sérstaklega mikilvæga þar sem mikið af tónlistarfólki hefur ekki haft tekjur til
að reka rými sem þessi á eigin forsendum. Með því að bjóða upp á n.k. hljóðversklasa fyrir tónlistarfólk
sem væri rekinn af óhagnaðardrifnum samtökum væri verið að bjóða tónlistarfólki aðstöðu á viðráðanlegu
verði með hagsmuni þeirra að leiðarljósi.

Húsnæði félagsins hentar vel fyrir slíka aðstöðu en þar eru nú laus tvö stærri rými sem henta vel fyrir
hljóðver. Þá myndi það bæta það tónlistarsamfélag sem fyrir er enn frekar og verða mikil hvatning fyrir
það unga fólk sem sækir nú starfsemi félagsins.

Til einföldunar er þetta sett upp hér fyrir neðan í þremur liðum. Liður 1 er núverandi samningur en liðir 2
og 3 eru viðbætur.

Núverandi húsnæði (Um 450 fm): 810.000 kr. á mánuði. (Alls 9.720.000 kr. á ári)
Efri hæð - viðbót (Um 200 fm): 390.000 kr. á mánuði. (Alls 4.680.000 kr. á ári)
Neðri hæð - viðbót (Um 160 fm): 380.000 kr. á mánuði. (Alls 5.205.600 kr. á ári)

Til einföldunar þá er beiðnin sett fram í þremur liðum:
1. Tónlistarfélag Árbæjar óskar eftir áframhaldandi samning vegna núverandi húsnæðis (sem rennur

út 2021) fyrir æfingaaðstöðu, námskeiðsaðstöðu og nýliðahljóðver.
Heildarkostnaður  9.720.000 kr. á ári. (Upphæð hækkar frá fyrri samningi vegna hækkunar á
leigusamning)

2. Viðbót I.
Að bæta við núverandi samning. Um er að ræða rými í sama húsnæði upp á 200 fm. Óskað er
eftir að sú viðbót myndi taka gildi um næstu áramót (2020 - 2021) til að mæta aukinni eftirspurn á
ódýru æfingahúsnæði.



Heildarkostnaður á ári 4.680.000 kr.

3. Viðbót II.
Að bæta við núverandi samning. Um er að ræða rými á neðri hæð hússins. Mun það húsnæði
snúa fyrst og fremst að uppbygginu hljóðvera.
Heildarkostnaður á ári 5.205.600 kr.

Skuldbindingar Tónlistarfélags Árbæjar

1. Félagið mun halda áfram öflugu uppbyggingarstarfi þegar kemur að tónlistarstarfi í Reykjavík með
því að bjóða upp á ódýra en jafnframt fyrsta flokks æfingaaðstöðu með góðri hljóðvist, búnaði og
annarri þjónustu sem væri bæði sniðið að byrjendum og atvinnufólki.

2. Félagið mun leigja út stúdíóaðstöðu til tónlistarfólks á vægu verði með sama fyrirkomulagi og
æfingaaðstöðuna. Mæta þannig mikilli eftirspurn eftir stúdíóaðstöðu og vinnurýmum fyrir
tónlistarfólk.

3. Félagið mun halda úti námskeiðum að fyrirmynd íþróttafélaga þar sem einstaklingar á öllum aldri
geta æft, skapað og iðkað sína tónlist í uppbyggjandi umhverfi undir handleiðslu fagfólks sem
væri með sérhæfingu á sviði uppeldisfræða og tónlist.

4. Að leggja sitt lóð á vogarskálarnar þegar kemur að því að jafna hlut kynja og ná til ólíkra hópa í
samfélaginu. Hvort sem um er að ræða stúdíó-, æfingaaðstöðu eða námskeið.

5. Að efla, styrkja og styðja beint og óbeint við einstaklinga sem sækja starf félagsins og leggja
mikla áherslu á forvarnargildi þess að bjóða upp á fræðslur eða námskeið fyrir unga nýliða í
tónlist.

6. Að standa fyrir fjölbreyttum viðburðum í Reykjavík þar sem byrjendur jafnt sem lengra komnir fá
tækifæri til að koma fram og kynna sína tónlist.

7. Að sjá um allan rekstur sem tengist húsnæðinu og kynna starfsemina fyrir öllum þeim sem gætu
notið góðs af henni s.s. skólar, frístundamiðstöðvar, Hitt húsið og tónlistarskólar.

Annað
Félagið er óhagnaðardrifið og rennur því öll innkoma beint í starf félagsins við að efla starfið enn frekar.
Þá hefur ekki verið hægt að kynna starfsemina með því móti sem félagið hefði viljað vegna
samkomutakmarkana og Covid. Til stendur þó að bjóða öllum helstu stofnunum borgarinnar sem hafa
með ungt fólk eða tónlist að gera ásamt íbúaráðum og öðrum ráðum innan borgarinnar. Þá er einnig
stefnt að því að halda opnunarhátíð þegar tækifæri gefst. Þá hefur félagið hafið ungliðastarf í lagasmíðum
fyrir ólíka aldurshópa en það hefur farið mjög vel af stað. Félagið stefnir einnig að því að fara í markvisst
átak á nýju ári við að jafna út kynjahalla í tónlist með því að efla samstarf við félög eins og Stelpur rokka
og KÍTÓN.

Nánari upplýsingar um starfsemi félagsins má sjá í meðfylgjandi stöðu og framvinduskýrslu.

Virðingarfyllst,
Stjórn Tónlistarfélags Árbæjar
Mars 2021



Fylgiskjal I

Nánar um viðbót I - Aukið rými fyrir æfingahúsnæði
Mikil eftirspurn er eftir rými fyrir einyrkja og stærri rými fyrir atvinnuhljómsveitir sem þurfa stakar æfingar.

Félagið vill mæta þeirri eftirspurn með því að bæta við núverandi æfingaaðstöðu og koma upp fleiri

rýmum. Félagið leggur metnað sinn í að búa til fyrsta flokks rými, með góðri hljóðvist ásamt hljóðkerfi og

trommusetti. Þetta hefur mælst vel fyrir hjá hljómsveitum og hefur eftirspurn farið vaxandi.

Reykjavíkurborg hefur gert félaginu kleift að halda úti starfsemi og bjóða upp á góða þjónustu með því að

taka þátt í að greiða leigu fyrir húsnæðið. Í staðinn hefur félagið séð um allan rekstur s.s. þrif, utanumhald,

kaup á búnaði, framkvæmdir og fleira. Með þessari viðbót væri borgin auk þess að hjálpa félaginu að

styðja við það tónlistarfólk sem hefur farið illa út úr Covid ástandinu. Með þessu móti gætu einyrkjar sem

þurfa að æfa sig á hljóðfæri eða þær hljómsveitir sem hafa lifibrauð af því að spila haft nú aðgang að

góðri aðstöðu á hagstæðum kjörum.

Nánar um viðbót II - Uppbygging hljóðversklasa fyrir tónlistarfólk og nýliða
Tónlistarfélag Árbæjar hefur haldið úti og rekið fyrsta flokks æfingarými fyrir hljómsveitir í húsnæði sínu,

Tónhyl með góðum árangri undanfarið ár í samstarfi við Reykjavíkurborg. Fjölmargar hljómsveitir eru nú

með fastar æfingar í húsnæðinu ásamt böndum sem bóka stakar æfingar. Félagið hefur undanfarið fundið

fyrir mikilli eftirspurn eftir hljóðversrýmum en að koma sér upp slíkri aðstöðu getur verið mjög

kostnaðarsamt og hentar fáum húsnæðum með tilliti til hljóðvistar. Tónlistarfélagið vill því mæta þeirri þörf

með því að koma upp fyrsta flokks hljóðversrýmum í samstarfi við Reykjavíkurborg. Um væri að ræða

nokkurs konar hljóðversklasa þar sem tónlistarfólk gæti leigt rými á hagstæðum kjörum. Slíkt væri ekki

einungis mikil búbót fyrir tónlistarfólk heldur hefði einnig mikinn samfélagslegan ávinning. Þar sem félagið

er óhagnaðardrifið og hefur m.a. það markmið að efla tónlistarmenningu í Reykjavík þá væri verið að

tryggja það að hagsmunir tónlistarfólks væru hafðir að leiðarljósi. Þá væri lögð áhersla á að jafna

kynjahalla ásamt því að byggja upp öflugt samfélag sem myndi styðja við nýliða og miðla reynslu. Slíkt

væri skilyrði og væri rýmum úthlutað með tilliti til þess. Tónlistarfélagið myndi hafa umsjón með rekstri og

annarri þjónustu ásamt því að hlúa að og byggja upp skapandi, snyrtilegt og faglegt umhverfi. Þá er

félagið einnig að fara af stað með öflugt tónlistarstarf sem snýr að fræðslu og námskeiðum fyrir ungt fólk

og gæti þetta húsnæði því nýst vel í þá starfsemi.

Nánari upplýsingar
Heimasíða: www.tonhylur.is Tengiliður: Kristján Sturla Bjarnason Netfang: kristjan@tonhylur.is

Nánari um starfsemina má einnig lesa í meðfylgjandi skýrslu ásamt tölfræði og ársreikningi. Þá er stjórn

félagsins einnig tilbúin að kynna verkefnið sérstaklega sé þess óskað.

http://www.tonhylur.is

