
Úrbótasjóður tónleikastaða 2021
Tillögur faghóps um úthlutun

Alls bárust 14 umsóknir frá 13 tónleikastöðum í Úrbótasjóð tónleikastaða í Reykjavík 2021. Einn staður sendi inn fleiri en eina umsókn. 
Heildarupphæð sem sótt var um var tæpar 18 milljónir kr. en sjóðurinn er alls 8,8 milljónir króna í ár. Úrbæturnar sem sótt var um styrk fyrir voru 
ýmis konar, svo sem  hljóðkerfi, ljósabúnaður, hljóðdempun, hjólastólalyfta, rampur, kaup á backline, stækkun á sviði o.fl. Þriggja manna faghópur, 
skipaður einum fulltrúa menningar-, íþrótta-, og tómstundaráðs og tveimur aðilum skipuðum af STEF, og FÍH, hefur farið yfir umsóknirnar og leggur 
til að alls hljóti 12 staðir styrk úr sjóðnum að þessu sinni. Í töflunni fyrir neðan má sjá yfirlit yfir tillögur faghópsins. 

Nafn staðar Upphæð sótt um Tillaga að úthlutun Athugasemdir Úrbætur 

Gamla Bíó 2,105,604 1,300,000 Miðlægt hljóðstjórnarkerfi

Gaukurinn 3,000,000 2,000,000 Setja upp hjólastólalyftu utan á húsið

Hellirinn / TÞM 1,500,000 1,450,000 Endurnýjun á hljóðkerfi, ljósabúnaði og gluggatjöldum og fleira

Húrra 400,000 400,000 Úrbætur á hljóðkerfi hússins

Mengi 1,472,115 1,000,000 Fjárfesta í hljóðkerfi

Post-húsið (Post dreifing) 975,000 265,000 Kaup á backline

Prikið 353,770 260,000 Fjárstyrkur vegna viðgerðar og stálsmíði til að endurbæta stærra sviðið innandyra

R6013 2,775,000 500,000 Bæta sjónrænu hliðina (t.d. ljósabúnaður og reykvél, skjávarpi og veggtjöld)

Skuggabaldur 637,478 635,000 Nýr staður. Stefnt að opnun um miðjan júní. Fjárfesta í hljóðkerfi

Space Odyssey 423,513 350,000 Nýr staður. Ekki vínveitingarleyfi og því ekkert aldurstakmark. Fjárfesta í hljóðkerfi, upptöku- og streymisbúnaði.

Stelpur rokka! 420,000 420,000
Leggja ramp yfir þröskuld við inngang og setja einnig ramp upp á sviðið sem gerir fólki sem notar hjólastól kleift að stíga 
á sviðið, minniháttar úrbætur á salerni staðarins.

Stereo 223,200 220,000 Nýr staður. Stefnt að opnun í byrjun júli. Kaupa hljóðdempandi plötur

Samtals 14,285,680 8,800,000



Úrbótasjóður 2021

Allar umsóknir

Nafn staðar Upphæð sótt um Athugasemdir Verklýsing

Gamla Bíó 2,105,604 1. Myndavélar- Streymislausnir, 2. Miðlægt hljóðstjórnarkerfi

Gaukurinn 3,000,000 Setja upp hjólastólalyftu utan á húsið

Hellirinn / TÞM 1,500,000 Endurnýjun á hljóðkerfi, ljósabúnaði og gluggatjöldum og fleira

Húrra 400,000 Úrbætur á hljóðkerfi hússins

Mengi 1,472,115 Fjárfesta í hljóðkerfi

Post-húsið (Post dreifing) 975,000 Kaupa backline, bæta hljóðvist, framkvæmdir í húsinu (byggja stiga, mála, setja upp klósett)

Prikið 353,770 1. Fjárstyrkur vegna viðgerðar og stálsmíði til að endurbæta stærra sviðið innandyra. 2. Fjárstyrkur til græjukaupa

R6013 2,775,000 Bæta sjónrænu hliðina, auk þess að uppfæra og viðhalda hljóðkerfi og upptökubúnaði.

Skuggabaldur 637,000 Nýr staður. Stefnt að opnun um miðjan júní. Fjárfesta í hljóðkerfi

Space Odyssey 424,000 Nýr staður. Ekki með vínveitingarleyfi svo þar er ekkert aldurstakmark 1. Fjárfesta í hljóðkerfi. 2. Fjárfesta í upptöku- og streymisbúnaði.

Stelpur rokka! 420,000 Leggja ramp yfir þröskuld við inngang og setja einnig ramp upp á sviðið sem gerir fólki sem notar hjólastól kleift að stíga á sviðið, minniháttar úrbætur á salerni staðarins.

Stereo 223,200 Nýr staður. Stefnt að opnun í byrjun júli. Kaupa hljóðdempandi plötur

Stereo 702,000 Fjárfesta í hljóðkerfi

Ölver Glæsibæ 3,000,000 Fjárfesta í hljóðkerfi

Samtals 17,987,689


