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Leikhúsið er heimur út af fyrir sig, 
sýndarheimur þar sem allt getur 
gerst og ekkert er ómögulegt. Dæmi
sögur lifna við, tilfinningar flæða 
og örlög mannanna fanga huga 
okkar og hjarta. Það getur líka verið 
svo einstaklega gott og gefandi að 
koma í leikhúsið til að spegla sig í 
spaugilegum hliðum mannlífsins, 
hlæja hressilega að öllu þessu brölti 
okkar mannanna í leit að viður
kenningu og ást, eða kannski bara 
örlitlu svigrúmi til að fá að vera þau 
sem við erum. Við munum líka flest 
eftir fyrstu leikhúsreynslunni, hvað 
heimur leikhússins bjó yfir miklum 
töfrum og heillaði okkur með alveg 
sérstökum hætti. 
 
Við í Þjóðleikhúsinu leggjum metnað 
okkar í að verkefnaskrá hvers leikárs 
sé fjölbreytt og spennandi. Það er 
okkur sérstök ánægja að geta í vetur 
boðið upp á fjögur afar áhugaverð  
ný íslensk verk; verðlaunaleikrit 
síðasta leikárs, Engla alheimsins,

nýtt meinfyndið verk eftir Braga 
Ólafsson, nýtt verk eftir Auði Övu 
Ólafsdóttur, sem sló eftirminnilega 
í gegn með frumraun sinni í Þjóð
leikhúsinu fyrir skemmstu, og 
fyrsta verk Mikaels Torfasonar  
í Þjóð  leik húsinu. Að auki bjóðum 
við upp á Óvitana hennar Guðrúnar 
Helgadóttur, tvö þúsund og fjögur 
hundruð ára gamlan, síungan 
grískan gaman leik, óborganlega 
fynd inn söngleik, eitt magnaðasta 
verk banda rískra leikhúsbókmennta 
og nýjan erlendan gamanleik.  
Á fjölunum verða einnig gesta  
og sam starfs sýningar af ýmsu tagi 
og barnastarf verður einstaklega 
öflugt þar sem reglulegar brúðu
sýningar bætast nú við fjölbreytta 
flóru barnasýninga.  
 
Ég vona að dagskrá vetrarins veki 
áhuga þinn og óska þér og okkur 
öllum gleðilegs leikárs. 
 
Tinna Gunnlaugsdóttir 
þjóðleikhússtjóri

Við þökkum áhorfendum kærlega fyrir góðar 
viðtökur á liðnu leikári. Þrjár vinsælar sýningar 
verða áfram á fjölunum í haust, Englar alheims
ins, Dýrin í Hálsaskógi og Karíus og Baktus.  
 
Þjóðleikhúsið hlaut fjölda til nefninga til Grím
unnar á liðnu vori, eða alls tuttugu og sex, 
en auk þess hlutu þrjú samstarfsverkefni til
nefningar. Sýningar Þjóðleikhússins hlutu átta 
Grímuverðlaun, og Macbeth var valin besta leik
sýning ársins. Eftirtalin Grímuverðlaun féllu 
Þjóðleikhúsinu og listafólki þess í skaut árið 2013.

Sýning ársins Macbeth eftir William Shakespeare  
í leikstjórn Benedicts Andrews 
Lýsing ársins Halldór Örn Óskarsson fyrir Macbeth 
Tónlist ársins Oren Ambarchi fyrir Macbeth 
Hljóðmynd ársins Kristinn Gauti Einarsson  
og Oren Ambarchi fyrir Macbeth 
Leikrit ársins Englar alheimsins  
Þorleifur Örn Arnarsson og Símon Birgisson 
leikgerðarhöfundar, ásamt Einari Má Guðmundssyni  
höfundi skáldsögunnar 
Leikmynd ársins Vytautas Narbutas fyrir Engla alheimsins 
Búningar ársins Filippía I. Elísdóttir fyrir Engla alheimsins 
Leikkona ársins í aðalhlutverki Kristbjörg Kjeld  
fyrir Jónsmessunótt 



Gunnar Eyjólfsson var heiðraður 
af Leiklistarsambandi Íslands við 
afhendingu Grímuverðlaunanna 
fyrir ævistarf í þágu sviðslista á 
Íslandi. Gunnar á að baki langan og 
farsælan starfsferil við Þjóðleikhúsið 
og óskar leikhúsið honum hjartan
lega til hamingju. 
 
Gunnar Eyjólfsson og Herdís 
Þorvaldsdóttir í Pétri Gaut árið 1963.

 

MÁ bJÓÐa ÞéR SæTI  
Á bESTa STaÐ? 
Kortasalan er hafin
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Miðasala Þjóðleikhússins

Þjóðleikhúsið er á Facebook — fylgstu með á facebook.com/leikhusid

    LEIKHÚSKoRT
4 sýningar á 13.900 kr. 

Þú velur þær sýningar  
sem þú vilt sjá

 uNGMENNaKoRT
4 sýningar á 7.900 kr. 
Fyrir 25 ára og yngri 
Þú velur þær sýningar sem þú vilt sjá. 
Gildir aðeins á sýningar á miðvikudags
kvöldum.

 fRuMSÝNINGaKoRT
4 sýningar á 22.000 kr. 
Fast sæti á frumsýningar  
á Stóra sviðinu 
Maður að mínu skapi, Þingkonurnar, 
Spamalot, Eldraunin.

 KÚLuKoRT
3 sýningar á 5.000 kr. 
Barnasýningar á minni 
sviðunum 
Kúlan, Leikhúskjallarinn, Brúðuloftið.
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14.
sept

STÓRa SvIÐIÐ NÝTT ÍSLENSKT LEIKRIT

Hin eilífa barátta 
pennans og sverðsins
Nýtt verk úr smiðju Braga Ólafssonar

Fræðimaðurinn Guðgeir Vagn Val
brandsson er í þann veginn að leggja 
lokahönd á safnrit með fleygum 
orðum. Vinur hans Klemens 
Magnason, fyrrverandi heilbrigðis
ráðherra, hyggur á endurkomu í 
stjórnmálin eftir að hafa neyðst  
til að segja af sér embætti. Hvor
ugan þeirra gæti grunað að hrein
gerningar  konan sem Guðgeir ræður 
til að þrífa hjá sér tengist litlu 
leyndar máli úr fortíð þeirra beggja.  

Auk þess reynist bróðir hennar vera 
gamall skólabróðir þeirra vinanna, 
maður sem telur sig eiga harma að 
hefna á þeim báðum. 
 
Þótt segja megi að Maður að mínu 
skapi fjalli um sígilda baráttu 
pennans og sverðsins þá snýst 
verkið ekki síður um orðin úr 
goggi páfagauksins og vænghaf 
hins tignarlega fálka.

Fyrri leikrit Braga Ólafssonar, Hænu
ungarnir (Þjóðleikhúsið, 2010) og 
Belgíska Kongó (LR, 2004) hlutu 
afbragðs viðtökur. Bæði verkin voru 
til nefnd til Grímunnar, auk þess sem 
Bragi var tilnefndur til Norrænu 
leikskáldaverðlaunanna fyrir Hænu
ungana. Líkt og í þessum verkum fer 
Eggert Þorleifsson nú með aðalhlutverk  
og Stefán Jónsson leikstýrir.

Leikstjórn Stefán Jónsson 
Leikmynd Finnur Arnar Arnarson 
Búningar Agnieszka Baranowska 
Hljóðmynd Úlfur Hansson 
Lýsing Ólafur Ágúst Stefánsson 
Dramatúrg Stefán Hallur Stefánsson

Leikarar  
Eggert Þorleifsson, Kristbjörg Kjeld, Ólafía Hrönn 
Jónsdóttir, Pálmi Gestsson, Þorleifur Einarsson  
og Þorsteinn Bachmann

MaÐuR aÐ MÍNu SKapI 
STofuLEIKuR 
eftir Braga Ólafsson





20.
sept

KaSSINN NÝTT ÍSLENSKT LEIKRIT

Harmsaga er nútímaleg ástar saga 
um allt sem heppnaðist og líka allt 
sem fór úrskeiðis. Í verkinu er af 
innsæi dregin upp mynd af ungum 
hjónum sem reyna hvað þau geta 
til að bjarga hjónabandinu sem er 
að tortíma þeim. Af vægðarleysi 
afhjúpar verkið ástir þeirra og sorgir, 
svikin loforð og brostna drauma. 

Harmsaga er fyrsta leikrit Mikaels 
Torfasonar í Þjóðleikhúsinu, en hann 
hefur sent frá sér fjölda skáld sagna, 
leikrit og kvik mynda handrit. Sýningin 
er jafn framt fyrsta uppsetning Unu 
Þorleifs dóttur leikstjóra í Þjóð leik 
húsinu en hún er lektor við leiklistar  
og dansdeild Listaháskóla Íslands 
og hefur meðal annars leikstýrt þar 
nokkrum sýningum. 

Hinn heimsþekkti og virti tón
listarmaður John Grant semur nú  
í fyrsta sinn tónlist fyrir leikhús.  
Hann sendi nýlega frá sér plötuna  
Pale Green Ghosts sem hefur hlotið  
afar góðar viðtökur. 

Leikstjórn Una Þorleifsdóttir 
Leikmynd og búningar Eva Signý Berger 
Tónlist John Grant 
Lýsing Magnús Arnar Sigurðarson

Leikarar  
Elma Stefanía Ágústsdóttir  
og Snorri Engilbertsson

HaRMSaGa 
eftir Mikael Torfason

Tragísk ástarsaga 
sótt beint í íslenskan 
samtíma 
Nýtt íslenskt leikrit um ofsafengin  
samskipti ungs pars



HARMSAGAHARMSAGAHARMSAGA



13.
okt

STÓRa SvIÐIÐ

Sívinsælt barna
leikrit um litla  
og stóra óvita
Börn leika fullorðna og fullorðnir leika börn

Í þessu fjöruga, fyndna og spenn
andi leikriti fæðast börnin stór en 
minnka með aldrinum. Guðmundur 
er átta ára strákur, sem er stundum 
svolítið einmana. Einn daginn 
skýtur Finnur bekkjarbróðir hans 
óvænt upp kollinum heima hjá 
honum og biður hann að fela sig. 
Finnur hefur strokið að heiman því 
að hann er búinn að fá nóg af enda
lausum rifrildum foreldra sinna og 
ástandinu heima hjá sér. Það reynist 
mikið hættuspil að fela Finn, 

þó að foreldrar Guðmundar séu alltaf 
að vinna, og taki alltof lítið eftir því 
sem gerist heima hjá þeim. Á meðan 
dauðaleit er gerð að Finni læra 
dreng irnir ýmislegt nýtt um lífið, 
vináttuna og fullorðna fólkið. En 
stóra spurningin er: Getur fullorðna 
fólkið lært eitthvað af börnunum? 
 
Leikrit Guðrúnar Helgadóttur 
er skrifað af leiftrandi húmor og 
næmri tilfinningu fyrir því hvað 
það er að vera lítill - og stór. 

Óvitar hafa notið mikilla vinsælda allt 
frá því leikritið var frumsýnt árið 1979, 
en Guðrún Helgadóttir samdi leikritið að 
ósk Þjóðleikhússins í tilefni af barnaári 
Sameinuðu þjóðanna. Verkið var sýnt 
aftur hér tíu árum síðar og samtals hafa 
tæplega 50.000 áhorfendur séð verkið 
í Þjóðleikhúsinu. Leikfélag Akureyrar 
sýndi einnig leikritið árið 2007. 
 
Leikritið er nú sett upp með nýrri tónlist 
og sönglögum eftir hljómsveitina  
Moses Hightower.

Leikstjórn Gunnar Helgason 
Leikmynd Ilmur Stefánsdóttir 
Búningar Þórunn María Jónsdóttir 
Tónlist og söngtextar Moses Hightower 
Danshöfundur Katrín Ingvadóttir 
Lýsing Halldór Örn Óskarsson 
 
Leikarar  
Jóhannes Haukur Jóhannesson, Oddur Júlíusson, 
Ágústa Eva Erlendsdóttir, Friðrik Friðriksson, 
Salóme Rannveig Gunnarsdóttir, Þorleifur 
Einarsson, Þórunn Arna Kristjánsdóttir, Elma 
Stefanía Ágústsdóttir, Ævar Þór Benediktsson  
og Örn Árnason

Börn 
Agla Bríet Einarsdóttir, Alexander K. Bendtssen, 
Alexandra Victoría Reuter, Andrea Marín 
Magnúsdóttir, Ágúst Beinteinn Árnason, Ágúst 
Örn B. Wigum, Ásdís Kjartansdóttir, Davíð 
Laufdal Arnarsson, Diljá Pétursdóttir, Elísabet 
Thea Kristjánsdóttir, Erlen Ísabella Einarsdóttir, 
Grettir Valsson, Gríma Valsdóttir, Halldóra Elín 
Einarsdóttir, Helena Clausen Heiðmundardóttir, 
Herdís Lilja Þórðardóttir, Hildur Clausen 
Heiðmundardóttir, Hulda Fanný Pálsdóttir, Iðunn 
Ösp Hlynsdóttir, Ingi Hrafn Guðbrandsson, 
Kristinn Óli Haraldsson, Lúkas Emil Johansen, 
Matthías Davíð Matthíasson, Númi Steinn Möller 
Hallgrímsson, Steinunn Lárusdóttir, Sævar Örn 
Valsson, Theodór Pálsson, Urður Heimisdóttir, 
Vera Stefánsdóttir, Þórunn Guðmundsdóttir.

ÓvITaR  
eftir Guðrúnu Helgadóttur

ÞJÓÐLEIKHÚS baRNaNNa





26.
okt

KaSSINN

Hvað er ekta?  
Hvað er svikið?  
Hvað er einhvers virði?
Þrælfyndið leikrit, fullt af samúð og hlýju

Pollock? er glænýtt verk sem  
sýnt hefur verið við miklar vin-
sældir víðs vegar um Banda ríkin 
og hlaut Elliot Norton gagn -
rýnenda  verðlaunin árið 2012. 
Verkið er byggt á sannsögulegum 
atburðum.  
 
Maude Gutman, fyrrverandi bar
þjónn á miðjum aldri, býr ein í  
hjólhýsi sem hún hefur skreytt  
með ýmsu dóti af hinum og  
þessum flóamörkuðum. 

Einn hlutur sker sig úr, risastórt 
málverk sem hún keypti til að stríða 
vinkonu sinni. En nú hefur vaknað 
sá grunur að þetta slettuverk, sem 
Maude fannst í fyrstu hlægilega 
ljótt, geti verið listaverk eftir 
sjálfan Jackson Pollock, himinhárra 
fjárhæða virði. Hér gæti verið um 
að ræða listaverkafund aldarinnar! 
Og nú er Lionel Percy, einn virtasti 
listfræðingur samtímans, kominn 
til að reyna að meta hvort verkið  
er ekta. 

Fyrr en varir eru þessar ólíku mann
eskjur farnar að takast á af harðfylgi 
um listina og lífið. Hvað er ekta og 
hvað svikið, hvað er einhvers virði 
og hver hefur úrskurðarvald í þeim 
efnum? Lionel þekkir vissulega ger
valla listasögu heimsins, en Maude 
veit líka ýmislegt, og jafnvel meira 
en Lionel gæti grunað. Og hún hefur 
svo sannarlega munninn fyrir 
neðan nefið.

Leikstjórn Hilmir Snær Guðnason 
Leikmynd og búningar Helga I. Stefánsdóttir 
Lýsing Halldór Örn Óskarsson og  
Magnús Arnar Sigurðarson 
Þýðing Mikael Torfason 
 

Leikarar  
Ólafía Hrönn Jónsdóttir  
og Pálmi Gestsson

poLLocK?  
eftir Stephen Sachs 





26.
DES

STÓRa SvIÐIÐ

Getur lýðræðið leyst 
vanda samfélagsins? 
Fyndnasta gamanleikritið fyrir 2.400 árum!

Þingkonurnar er eitt frægasta verk 
forngríska gamanleikjaskáldsins 
Aristófanesar. Verkið var frum-
sýnt um 392 f.Kr. á miklum 
kreppu tímum í stjórnmálum 
Aþenuborgar. 
 
Hin málsnjalla Praxagóra fer fyrir 
flokki kvenna sem er búinn að fá 
nóg af óstjórn karlmanna í Aþenu. 
Konurnar dulbúa sig sem karlmenn, 
fjölmenna á þing Aþeninga og fá það 
samþykkt að konum skuli falin öll 
völd. Og hverju vilja þær svo breyta? 
Þótt það sé búið að finna upp 

lýðræðið hrannast upp vandamál 
sem þetta samfélag þarf að leysa. 
Spilltir stjórnmálamenn, ójöfnuður, 
fákeppni, stríðsæsingar, okurlán 
og skuldug heimili. Rányrkja á 
auðlindum, skuldugur ríkissjóður  
og fullveldinu er ógnað af banda
lögum og sambandssinnum.  
Og hvað gera konurnar?  
 
Þessi ærslafulli gamanleikur 
Aristófanesar minnir okkur á að 
leikhúsinu er ekki einungis ætlað 
að vera musteri tungunnar heldur 
einnig vígvöllur hugmyndanna.

Hárbeittur gamanleikur um 
sterkar konur og veiklynda 
karlmenn, um misskiptingu 
lífsins gæða og þingræði í vanda. 
 
Síðasta uppsetning Benedikts Erlings
sonar í Þjóðleikhúsinu var rómuð sýning 
á Íslandsklukkunni, en hann á að baki 
fjölda leiksýninga og hefur unnið til 
fjölmargra verðlauna og viðurkenninga.

Leikstjórn Benedikt Erlingsson 
Leikmynd Axel Hallkell 
Búningar Helga Rós Hannam 
Tónlist Egill Ólafsson 
Sviðshreyfingar Steinunn Ketilsdóttir 
Lýsing Ólafur Ágúst Stefánsson 
Þýðing Kristján Árnason 
 

Leikarar  
Harpa Arnardóttir, Margrét Vilhjálmsdóttir,  
Atli Rafn Sigurðarson, Ágústa Eva Erlendsdóttir, 
Björn Thors, Edda Arnljótsdóttir, Guðrún 
Snæfríður Gísladóttir, Oddur Júlíusson, 
Ragnheiður Steindórsdóttir, Salóme Rannveig 
Gunnarsdóttir, Þorleifur Einarsson, Þorsteinn 
Bachmann og fleiri. 
 
Tónlistarflutningur  
Brynhildur Oddsdóttir, Ester Bibí Ásgeirsdóttir, 
Hera Björk Þórhallsdóttir, Matti Kallio og Unnur 
Birna Björnsdóttir.

ÞINGKoNuRNaR  
eftir Aristófanes 





feb STÓRa SvIÐIÐ

Óborganlega fyndinn 
nýr söngleikur! 
Dásamleg, fáránleg della,  
með dúndrandi skemmtilegri tónlist!

Söngleikurinn Spamalot er 
byggður á kvikmyndinni Monty 
Python and the Holy Grail og 
hefur verið sýndur við miklar 
vinsældir á Broadway, West End 
og víða um heim. Spamalot hlaut 
Tony verðlaunin og Drama Desk 
verðlaunin sem besti söngleikur 
ársins 2005.  
 
Hinar goðsagnakenndu frásagnir 
af Arthúri konungi og riddurum 
hringborðsins birtast hér í glæ 

nýjum búningi, þar sem hinar 
myrku miðaldir og veröld Broadway– 
söng leikja renna saman á undur
furðulegan og spreng hlægilegan hátt. 
 
Hér er öllu tjaldað til sem þarf í 
góðan söngleik, og miklu meiru  
en því — huglausum hetjum, syngj
andi riddurum, risakanínum, stór
kost legum söng atriðum, fljúgandi 
beljum, can can–dönsurum og 
fáklæddum meyjum.

Monty Python–hópurinn hefur í yfir  
fjóra áratugi notið gífurlegra vinsælda 
fyrir sjónvarpsþætti sína, kvikmyndir  
og annað skemmtiefni sem er fullt 
af satíru og súrrealískum húmor. 
Söngleikurinn Spamalot hefur slegið 
í gegn jafnt hjá eldheitum aðdáendum 
Monty Python sem öðrum. 

Handrit og söngtextar Eric Idle 
Tónlist John du Prez og Eric Idle 
 
Leikstjórn Hilmir Snær Guðnason 
Leikmynd Snorri Freyr Hilmarsson 
Búningar María Th. Ólafsdóttir 
Tónlistarstjórn og útsetningar  
Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson 
Danshöfundur Cameron Corbett 
Lýsing Halldór Örn Óskarsson 
Þýðing Bragi Valdimar Skúlason 
 

Leikarar  
Örn Árnason, Selma Björnsdóttir, Jóhannes 
Haukur Jóhannesson, Maríus Sverrisson, 
Ævar Þór Benediktsson, Eggert Þorleifsson, 
Friðrik Friðriksson, Oddur Júlíusson, Þorleifur 
Einarsson, Ágústa Eva Erlendsdóttir, Þórunn Arna 
Kristjánsdóttir, Salóme Rannveig Gunnarsdóttir 
og fleiri.

SpaMaLoT  
eftir Eric Idle 





feb KaSSINN

Undarlegt eðli 
hjónabandsins 
Línudans á mörkum hins harmræna  
og hins kómíska
Nýtt verk eftir Auði Övu Ólafsdóttur

 

 „Meðalskilnaðaraldur kvenna er 
39,2 ár. 37% hjóna sem hafa verið 
gift í yfir 40 ár eru enn ástfangin 
og kyssast 7 sinnum í viku og 
elskast 99 daga á ári.“ 
 

Hjón leita til sálfræðings vegna 
unglingssonar sem neitar að taka 
niður húfuna við matborðið og 
geymir spreybrúsa undir rúmi. 
Hann hefur breyst svo mikið  
síðan hann var fimm ára. Sálfræð
ingur inn stingur upp á óhefð
bundinni meðferð. 
 
Leikhús, dans og leiftrandi húmor! 
 

Fyrsta leikrit Auðar Övu Ólafsdóttur, 
Svartur hundur prestsins sem Þjóðleik
húsið sýndi haustið 2011, vakti mikla 
athygli og var tilnefnt til Grímunnar. 
Þessi þekkti skáldsagnahöfundur fylgir 
nú frumraun sinni í leikhúsi eftir með 
nýju verki þar sem ýmis höfundar
einkenni hennar njóta sín vel, frjó 
hugsun, persónuleg efnistök og  
línudans á mörkum hins harmræna  
og hins kómíska.

Leikstjórn Charlotte Bøving 
Leikmynd og búningar Eva Signý Berger 
Danshöfundur Melkorka Sigríður Magnúsdóttir 
Tónlist Ragnhildur Gísladóttir 
Lýsing Magnús Arnar Sigurðarson 
 

Leikarar  
Baldur Trausti Hreinsson, Margrét 
Vilhjálmsdóttir og Ólafía Hrönn Jónsdóttir.

SvaNIR SKILJa EKKI  
eftir Auði Övu Ólafsdóttur 

NÝTT ÍSLENSKT LEIKRIT





11.
apr

STÓRa SvIÐIÐ

Tímalaust  
meistara verk 
Tortryggni, ótti, hatur, hugrekki og ást
 

Eldraunin er eitt þekktasta leikrit 
tuttugustu aldarinnar. Það var 
frumsýnt á Broadway árið 1953 og 
hlaut Tony verðlaunin sem besta 
leikrit ársins. Þetta magnaða og 
áleitna verk hefur upp frá því ratað 
reglulega á svið virtustu leikhúsa 
heims og verið kvikmyndað. 
 
Sögulegur bakgrunnur leikritsins  
er galdramálin í þorpinu Salem  
í Massachussets árið 1692 en Miller 
skrifaði verkið með hliðsjón af  
þeim ofsóknum sem fjöldi fólks  
í Bandaríkjunum mátti þola á sjötta 
áratug síðustu aldar þegar fulltrúar 
yfirvalda lögðu ofurkapp á að fletta 
ofan af starfsemi kommúnista  
í landinu.  

Úti í skógi eru nokkrar ungar stúlkur 
staðnar að verki þar sem þær eru að 
dansa og reyna að særa fram anda. 
Í kjölfarið byrja þær að ásaka aðra 
í þorpinu um galdur. Smám saman 
nær tortryggnin tökum á þessu litla 
samfélagi, græðgi og valdabarátta 
blandast galdrahræðslunni og menn 
sjá galdrakindur í hverju horni. 
Rann sóknarmenn og dómarar eru 
kallaðir til og enginn er lengur 
óhultur. Bóndinn John Proctor 
dregst inn í hringiðu atburðanna 
þegar eiginkona hans er sökuð um 
galdur, en ein af ungu stúlkunum 
leggur á hann ofurást.  
 

Magnþrungið verk um samfélag 
á valdi ofstækis, vænisýki og 
múgsefjunar og baráttu eins 
manns í þágu sannleikans. 
 
Stefan Metz snýr nú aftur í Þjóðleik
húsið, en hann leikstýrði hér rómaðri 
sýningu á Krítarhringnum í Kákasus 
árið 1999. Metz er fæddur í Sviss en 
búsettur í Madrid. Hann hefur leikið 
í mörgum sýningum hjá Théâtre de 
Complicité í London og leikstýrt  
í virtum leikhúsum víða um Evrópu. 
 
Leikritið hefur tvívegis áður verið sýnt  
í Þjóðleikhúsinu, árin 1955 og 1985, undir 
heitinu Í deiglunni.

Leikstjórn Stefan Metz 
Leikmynd og búningar Sean Mackaoui 
Lýsing Ólafur Ágúst Stefánsson 
Þýðing Kristján Þórður Hrafnsson 
 

Leikarar  
Ingvar E. Sigurðsson, Margrét Vilhjálmsdóttir, 
Elma Stefanía Ágústsdóttir, Björn Thors, Arnar 
Jónsson, Ágústa Eva Erlendsdóttir, Baldur Trausti 
Hreinsson, Eggert Þorleifsson, Friðrik Friðriksson, 
Guðrún Snæfríður Gísladóttir, Lilja Guðrún 
Þorvaldsdóttir, Ragnheiður Steindórsdóttir, 
Salóme Rannveig Gunnarsdóttir, Stefán Hallur 
Stefánsson, Vigdís Hrefna Pálsdóttir, Þórhallur 
Sigurðsson og Þórunn Arna Kristjánsdóttir.

ELdRauNIN  
eftir Arthur Miller 
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Leikrit ársins 2013 
Sýningin Englar alheimsins sló í gegn  
á síðasta leikári!
 
 

Uppsetning Þjóðleikhússins á 
Englum alheimsins á liðnu vori 
var í huga margra einstakur 
leik listarviðburður, og töluðu 
gagnrýnendur meðal annars um 
að hún væri „fullkomin útfærsla 
á skáldsögunni“, „mögnuð leik-
húsupplifun“ og að Atli Rafn 
Sigurðarson í aðalhlutverkinu 
léki „snilldarlega“. Sýningin var 
tilnefnd til níu Grímuverðlauna, 
meðal annars sem sýning ársins,  
og uppskar verðlaun fyrir leik-
mynd, búninga og leikverk ársins. 
 

Englar alheimsins er meðal 
kunn ustu skáldsagna síðari ára 
á Íslandi og fáar sögur hafa hitt 
þjóðina jafnrækilega í hjartastað. 
Bókin hlaut Bókmenntaverðlaun 
Norðurlandaráðs, hefur verið þýdd á 
fjölmörg tungumál og var efniviður 
vinsællar samnefndrar kvikmyndar.  
 
Englar alheimsins lýsir árekstri 
tveggja heima, brjálseminnar og 
hversdagsleikans. Verkið er saga 
listamannsins Páls sem ungur  
að árum er orðinn illa haldinn  
af geðveiki og missir tökin á lífinu. 

Verkið lýsir af miklu innsæi  
heimi hins geðveika, einsemd  
hans og útskúfun, og átökum  
hans við sjálfan sig og samfélagið. 
 
Ógleymanlegt verk, fullt af 
sársauka en jafnframt hlýju  
og húmor. 
 

 
Fréttablaðið 
 

 
Morgunblaðið

Leikgerð Þorleifur Örn Arnarsson  
og Símon Birgisson 
Leikstjórn Þorleifur Örn Arnarsson 
Leikmynd Vytautas Narbutas 
Búningar Filippía I. Elísdóttir 
Dramatúrg, hljóðmynd Símon Birgisson 
Tónlist Hjaltalín 
Myndbandshönnun Arnar Steinn Friðbjarnarson  
og Helena Stefánsdóttir 
Lýsing Halldór Örn Óskarsson 

Leikarar  
Atli Rafn Sigurðarson, Ágústa Eva Erlendsdóttir, 
Baldur Trausti Hreinsson, Eggert Þorleifsson, 
Högni Egilsson, Jóhannes Haukur Jóhannesson, 
Ólafur Egill Egilsson, Rúnar Freyr Gíslason, Saga 
Garðarsdóttir, Snorri Engilbertsson, Sólveig 
Arnarsdóttir, Ævar Þór Benediktsson.

ENGLaR aLHEIMSINS  
eftir Einar Má Guðmundsson 

NÝTT ÍSLENSKT LEIKRIT



englar
alheimsins



ÞJÓÐ LEIKHÚS
baRNaNNa

Þjóðleikhúsið hefur allt frá upphafi 
lagt mikla áherslu á barnasýningar 
og leikhúsuppeldi með glæsilegum 
sýningum á Stóra sviðinu. Einnig 
hefur í gegnum tíðina verið boðið 
upp á heillandi barnasýningar á 
minni sviðunum. Fyrir nokkrum 
árum var ákveðið að eitt svið 
leikhússins yrði sérstaklega nýtt 
fyrir barnasýningar og hlaut það 
nafnið Kúlan. Nú í vetur sýnum  
við barnasýningar á fjórum sviðum, 

í Kúlunni, á Stóra sviðinu, í Leikhús
kjallaranum og á Brúðuloftinu. 
Það er okkur sérstakt ánægjuefni 
að á þessu leikári verður boðið upp 
á alls tíu leiksýningar fyrir börn í 
Þjóðleikhúsinu!  
 
Vorvindaviðurkenning IBBY  
Kúlan hlaut á árinu Vorvinda   
viður kenningu IBBY, samtaka 
áhuga fólks um barnabókmenntir  
og barna menningu á Íslandi, 

en viður kenningum IBBY er ætlað  
að vekja athygli á þeim fersku 
vindum sem blása í barna menn
ingunni hverju sinni. Í umsögn 
dómnefndar sagði: „Í Þjóðleikhúsinu 
fer fram metnaðarfullt starf á 
leik sviðinu Kúlunni, en þar hafa 
verið sýndar fjölmargar sýningar 
fyrir yngstu leikhúsgestina og 
leikskólabörnum boðið í heimsókn 
að kynnast leikhúsinu.“

FEB KÚLaN

Maður sér ekki vel nema með hjartanu — 
það mikilvægasta er ósýnilegt augunum

Litli prinsinn er eitt ástsælasta 
bókmenntaverk liðinnar aldar, 
en verkið kom fyrst út árið 1943 
og hefur síðan þá farið sigurför 
um heiminn. Bókin er talin meðal 
sígildra verka og hefur verið gefin 
út á fjölmörgum tungumálum.  
 
Litli prinsinn er ljóðræn og heim
spekileg saga sem talar í senn til 
barna og fullorðinna. Á yfirborðinu 

er verkið fallegt ævintýri en þegar 
dýpra er skyggnst er það fullt af 
dýrmætri visku. 
 
Flugmaður nauðlendir í Sahara 
eyðimörkinni og rekst þar á lítinn 
dreng, prins frá öðrum hnetti, sem 
segir honum frá heimkynnum 
sínum úti í geimnum og ferðalagi 
sínu á milli hinna ýmsu hnatta 
himinhvolfsins og kynnum sínum 

af íbúum þeirra. Frásagnir þessa 
litla drengs varpa nýju og fersku  
ljósi á hegðun og hugsanagang 
fullorðna fólksins.  
 
Falleg sýning á einstæðu verki  
um vináttuna og það sem skiptir 
máli í lífinu, fyrir áhorfendur  
á öllum aldri. 

LITLI pRINSINN  
eftir Antoine de Saint-Exupéry 

Leikstjórn Stefán Hallur Stefánsson 
Tónlist Vala Gestsdóttir 
Þýðing Sigurður Pálsson 
 

Leikarar  
Þórunn Arna Kristjánsdóttir,  
Snorri Engilbertsson og fleiri. 

ÞJÓÐLEIKHÚS baRNaNNa
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Sívinsælt leikrit í bráðskemmtilegri uppfærslu

Hin geysivinsæla sýning Þjóð-
leikhússins á Dýrunum í Hálsa-
skógi, sem frumsýnd var fyrir ári, 
verður sýnd nokkrum sinnum í 
haust. Missið ekki af tækifæri til 
að sjá þessa undurfallegu sýningu 
á sígildu meistaraverki Egners!

Leikritið hefur fjórum sinnum áður 
verið sýnt hér í Þjóðleikhúsinu, árin 
1962, 1977, 1992 og 2003. Nú eru það 
þeir Jóhannes Haukur Jóhannesson 
og Ævar Þór Benediktsson sem 
bregða sér í hlutverk félaganna

Mikka refs og Lilla klifurmúsar,  
en auk þeirra stígur á svið fjöldi 
leikara, barna og tónlistarmanna.

dÝRIN Í HÁLSaSKÓGI  
eftir Thorbjörn Egner 

Leikstjórn Ágústa Skúladóttir  
Leikmynd Ilmur Stefánsdóttir 
Búningar María Th. Ólafsdóttir  
Lýsing Ólafur Ágúst Stefánsson 
Tónlist Christian Hartmann  
og Thorbjörn Egner 
Tónlistarstjórn Baldur Ragnarsson  
og Gunnar Ben 
Þýðing Hulda Valtýsdóttir 
Ljóðaþýðingar Kristján frá Djúpalæk 
 

Leikarar  
Jóhannes Haukur Jóhannesson, Ævar Þór Benediktsson, 
Ólafía Hrönn Jónsdóttir, Örn Árnason, Baldur Trausti 
Hreinsson, Lilja Guðrún Þorvaldsdóttir, Snorri 
Engilbertsson, Þórunn Arna Kristjánsdóttir,  
Oddur Júlíusson, Guðrún Snæfríður Gísladóttir,  
Saga Garðarsdóttir, Ragnheiður Steindórsdóttir,  
Þorleifur Einarsson. 
 
Börn 
Agla Bríet Gísladóttir, Alexandra Björk Magnúsdóttir, 
Andrea Birna Guðmundsdóttir, Áslaug Lárusdóttir, 
Benedikt Gylfason, Egill Breki Sigurpálsson, Elva 
María Birgisdóttir, Grettir Valsson, Gunnar Hrafn 
Kristjánsson, Hekla Nína Hafliðadóttir, Helena Clausen 
Heiðmundsdóttir, Hildur Clausen Heiðmundsdóttir, 
Ísabella Rós Þorsteinsdóttir, Steinunn Lárusdóttir,  
Svava Sól Matthíasdóttir, Vera Stefánsdóttir.

ÞJÓÐLEIKHÚS baRNaNNa



Brúðuheimar hafa nú eignast nýjan samastað 
á efstu hæð Þjóðleikhússins sem jafnan hefur 
verið nefnd Leikhúsloftið.  Brúðheimar sýndu þar 
Gilitrutt á liðnu vori, en nýtt leiksvið,

Brúðuloftið, verður formlega tekið í notkun þar 
nú í haust með frumsýningu á Aladdín og opnun 
brúðulistsýningar. Brúðu loftið verður vettvangur 
brúðuleikhússýninga af ýmsu tagi.

aLaddÍN 
 
Aladdín er ný sýning sem verður 
opnunarsýning Brúðuloftsins. 
Sýningin er byggð á samnefndri 
sögu úr Þúsund og einni nótt.  
Við leggjum í dular fullt ferðalag 
til Austur landa nær, allt til hinnar 
fornu borgar Bagdad, inn í heillandi 
heim, sem býr yfir ríkulegum 
menningar verð mætum en hefur 
mátt þola stríðs hörmungar. Við 
ferðumst með Aladdín á töfra
teppinu til hinnar fornu Babýlóníu. 
Brúðurnar í Aladdín eru strengja
brúður, tálgaðar úr tré eins og 
allflestar brúður sem Bernd hefur 
búið til. 

 
 
 
Sýningin verður veisla fyrir  
hjartað, eyrun og augun og mun 
gleðja áhorfendur á öllum aldri. 
 
Frumsýning 5. október. 
 

Handrit, tónlist, leikmynd, brúðugerð  
og flutningur Bernd Ogrodnik 
Leikstjórn Ágústa Skúladóttir 
Búningar Eva Signý Berger 
Lýsing Ólafur Ágúst Stefánsson 
Hljóðmynd Halldór Snær Bjarnason 
 

5.
okt

bRÚÐuLofTIÐ

Brúðuheimar, brúðuleikhús Bernds Ogrodniks, 
hefur starfsemi á Brúðuloftinu

ÞJÓÐLEIKHÚS baRNaNNa

péTuR oG
ÚLfuRINN 

 
Fréttablaðið
 
Þessi undurfallega sýning hefur 
notið mikilla vinsælda allt frá 
frumsýningu árið 2006. Hún 
hefur verið sýnd í Þjóð leikhúsinu, 
sett upp með Sinfóníu hljómsveit 
Íslands og ferðast víða um Ísland 
og Kanada. Rússneska tónskáldið 
Sergei Prokofiev samdi verkið í 
þeim tilgangi að kynna ungum 
áhorfendum klassíska tónlist og  
hin ýmsu hljóðfæri. Með hand
unnum trébrúðum sínum og 
töfrabrögðum brúðuleikhússins 
sýnir Bernd Ogrodnik okkur þetta 
skemmtilega verk á hrífandi hátt. 
 
Sýningar á Brúðuloftinu í vor. 
 

Tónlist og söguþráður Sergei Prokofiev 
Leikgerð, brúðugerð, brúðustjórnun  
og leikmynd Bernd Ogrodnik 
Búningar Helga Björt Möller 
Hljóðvinnsla Ari Baldursson



16.
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LEIKHÚSKJaLLaRINN ÞJÓÐLEIKHÚS baRNaNNa

Sögustund — Sýningar fyrir leikskólahópa í 
Leikhúskjallaranum frá 16. september 
 
Þjóðleikhúsið býður nú fimmta árið í röð börnum í elstu 
deildum leikskóla að koma í heimsókn í leikhúsið. Að 
þessu sinni verður boðið upp á leiksýninguna Skrímslið 
litla systir mín. Þessar leikhúsferðir hafa notið mikilla 
vinsælda hjá leikskólum og á hverju hausti hafa vel á 
fimmta þúsund leikskólabörn frá allflestum leikskólum  
á höfuðborgarsvæðinu komið í heimsókn til okkar. 
 
Nánari upplýsingar veitir Þórhallur Sigurðsson, 
thorhallur@leikhusid.is

Almennar sýningar í Leikhúskjallaranum  
um helgar 
 
Skrímslið litla systir mín er saga um strák sem ferðast 
gegnum skuggalega skóga, um dimmar drekaslóðir, alla 
leið á heimsenda og lærir í leiðinni að elska litlu systur 
sína. Heimsókn í leikhúsið þar sem börnin upplifa í 
miklu návígi töfra leikhússins og myndlistarinnar með 
heillandi tónlist. Eftir sýninguna fá börnin tækifæri til 
að skapa sína eigin brúðu úr pappírnum sem notaður var 
í sýningunni, undir handleiðslu myndlistarmanna. 
 
Miðasala á almennar sýningar í miðasölu Þjóðleikhússins

Þessi fallega sýning, sem hefur 
unnið hug og hjarta áhorfenda á 
öllum aldri, var frumsýnd í Norræna 
húsinu árið 2012 og hlaut þá Grímu

verðlaunin sem barnasýning ársins. 
Hún verður nú sýnd í Leikhús 
kjallaranum um helgar, auk þess 
sem Þjóðleik húsið býður börnum 

í elstu deildum leikskóla að sjá hana 
með kennurum sínum í miðri viku.

SKRÍMSLIÐ LITLa SySTIR MÍN  
eftir Helgu Arnalds og Charlotte Bøving 
Höfundur og hönnuður Helga Arnalds  
Leikstjóri og meðhöfundur Charlotte Bøving 
Tónlist Eivör Pálsdóttir  
Búningar Eva Signý Berger 
Lýsing Jóhann Bjarni Pálmason  
Bundið mál Hallveig Thorlacius 
Hljóðfærasmiður Páll Guðmundsson 
 
 

Flytjandi Helga Arnalds 
 
Leikhúsið 10 fingur í samstarfi við Þjóðleikhúsið. 
 
Sýningin er styrkt af Mennta og menningarmálaráðuneytinu, 
Reykjavíkurborg, Norrænu menningargáttinni, Norræna 
menningarsjóðnum og Aurora styrktarsjóði.

Sögustund fimmta árið í röð 
Barnasýning ársins 2012

Brúðusýning á Brúðuloftinu 
 
Opnuð verður sýning, tileinkuð töfra
heimi brúðulistarinnar, í stiga ganginum 
upp að Brúðuloftinu í haust.
Þar mun geta að líta fjölmargar brúður
 sem Bernd Ogrodnik hefur af alkunnu
 listfengi búið til fyrir ýmsar leiksýningar, 
brúðuleiksýningar og kvikmyndir.



28.
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Skemmtilegt, sígilt leikrit sem á erindi  
við alla krakka

Hið árlega aðventuævintýri Þjóðleikhússins

Karíus og Baktus hafa notið 
mikilla vinsælda í Kúlunni allt frá 
frumsýningu um síðustu áramót.

Enda er miklu skemmtilegra að sjá 
Karíus og Baktus í leikhúsinu en 
að hafa þá uppi í munninum á sér! 
 

Grímuverðlaunasýningin Leitin 
að jólunum hefur verið sýnd á 
aðventunni við miklar vinsældir 
allt frá því hún var frumsýnd 
árið 2005. Verkið verður nú sýnt 
níunda leikárið í röð og fyrstu 
sýningarhelgina verður það sýnt í 
tvöhundruðasta sinn.

Tveir skrýtnir og skemmtilegir 
náungar taka á móti litlum 
leikhúsgestum í anddyri 
Þjóðleikhússins. Með þeim í för 
eru tveir hljóðfæraleikarar og þessi 
fjörugi hópur leiðir börnin með leik 
og söng um leikhúsið. Börnin ferðast 
inn í ævintýraveröld jólanna og sjá 
leikþætti um jólin í gamla daga og  
á okkar tímum.

Höfundur verksins, Þorvaldur 
Þorsteinsson, lést fyrr á þessu ári, langt 
fyrir aldur fram. Hann var afar fjölhæfur 
listamaður. Meðal leikrita hans er 
barnaleikritið Skilaboðaskjóðan sem sett 
hefur verið upp tvisvar í Þjóðleikhúsinu. 

KaRÍuS oG baKTuS  
eftir Thorbjörn Egner 

LEITIN aÐ JÓLuNuM  
eftir Þorvald Þorsteinsson  
og Árna Egilsson 

Leikstjórn Selma Björnsdóttir  
Leikmynd og búningar Brian Pilkington 
Tónlist Christian Hartmann 
Tónlistarumsjón, útsetningar og hljóðfæraleikur 
Pollapönk: Haraldur F. Gíslason, Guðni 
Þórarinn Finnsson, Arnar Þór 
Gíslason, Heiðar Örn Kristjánsson  
og Hrafn Thoroddsen 
Þýðing Hulda Valtýsdóttir 

Leikarar  
Ágústa Eva Erlendsdóttir og Friðrik 
Friðriksson. 
 
Leikraddir 
Arnar Jónsson, Gísli Björn Rúnarsson  
og Selma Björnsdóttir.

Texti Þorvaldur Þorsteinsson 
Tónlist Árni Egilsson 
Kvæði Jóhannes úr Kötlum 
Leikstjórn Þórhallur Sigurðsson 
Búningar Þórunn Elísabet Sveinsdóttir

Leikarar  
Ólafur Egill Egilsson, Þórunn Arna 
Kristjánsdóttir og fleiri.

ÞJÓÐLEIKHÚS baRNaNNa

ÞJÓÐLEIKHÚS baRNaNNa
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Spennandi og skemmtileg sýning  
fyrir ævintýrafólk á öllum aldri

Heillandi danssýning fyrir allra yngstu 
áhorfendurna

Eyja er hugmyndarík en einmana 
stelpa sem er nýflutt í gamalt, 
hrörlegt hús úti í sveit. Í herberginu 
hennar opnast hlið inn í magnaðan 
töfraheim og afa Eyju er rænt af 

illskeyttri álfkonu. Í Huliðsdal hittir 
Eyja fyrir alls kyns furðuverur og 
þarf að finna hjá sér bæði hugrekki 
og útsjónarsemi svo henni takist að 
bjarga afa áður en hliðið lokast á ný. 

Hættuför í Huliðsdal er spennandi 
og skemmtileg leiksýning fyrir 
börn á grunnskólaaldri og annað 
ævintýrafólk. 
 

Ný barnasýning fyrir áhorfendur  
á aldrinum 6 mánaða til 3ja ára.  
Þær Fetta Flækja og Flétta Bretta 
þurfa að púsla saman umhverfi  
sínu  ævintýraheimi þar sem  
form, litir, hreyfingar og hljóð  

mynda loks eina heild. Að lokinni 
hálftíma sýningu býðst börnunum 
að koma upp á svið og leika sér  
með leikmunina. Fyrsta verkefni 
Bíbí og blaka var barnasýningin 
Skýjaborg sem var frumsýnd 

í Kúlunni árið 2012. Sýningin hlaut 
afar góðar viðtökur, var tilnefnd til 
þrennra Grímuverðlauna og hlaut 
Menningarverðlaun DV í flokki 
danslistar.

HæTTuföR Í HuLIÐSdaL  
eftir Sölku Guðmundsdóttur 

fETTa bRETTa  
eftir Tinnu Grétarsdóttur 

Leikstjórn Harpa Arnardóttir  
Tónlist Ólafur Björn Ólafsson  
Leikmynd Brynja Björnsdóttir 
Búningar Þórunn Elísabet Sveinsdóttir  
Lýsing Egill Ingibergsson

Leikarar  
Aðalbjörg Árnadóttir, Guðmundur 
Ólafsson, Hannes Óli Ágústsson,  
Maríanna Clara Lúthersdóttir. 
 
Leikhópurinn Soðið svið í samstarfi  
við Þjóðleikhúsið. 
 
Sýningin er styrkt af Mennta og menningar
málaráðuneytinu og Reykjavíkurborg.

Danshöfundur Tinna Grétarsdóttir  
Tónskáld Sólrún Sumarliðadóttir 
Leikmynd og búningar Guðný Hrund 
Sigurðardóttir

Dansarar  
Inga Maren Rúnarsdóttir  
og Snædís Lilja Ingadóttir. 
 
Bíbí og blaka í samstarfi við Þjóðleikhúsið.

Sýningin er styrkt af Mennta og menningar
málaráðuneytinu, Reykjavíkurborg og 
Barnamenningarsjóði.

ÞJÓÐLEIKHÚS baRNaNNa

ÞJÓÐLEIKHÚS baRNaNNa



23.
ágú

KaSSINN

Hver veit nema líf þitt taki snúning í kvöld?

Sviðslistahópurinn Shalala mun 
efna til samkomu í Kassanum í 
Þjóðleikhúsinu og býður ykkur að 
vera viðstödd einstakan atburð. 

Skemmtiatriði, gamanmál, fróð
leikur, heimspeki, dans, innlit í 
hulda heima innri meðvitundar, 
tónlist, ógleði, vellíðan, upplifun, 

tómleiki og frelsun. Vertu vel
kominn og hver veit nema líf þitt 
taki snúning í átt að fullkomnu 
jafnvægi.

SKEMMTIÞÁTTuRINN  
INN aÐ bEINI 
eftir Ernu Ómarsdóttur  
og Valdimar Jóhannsson

Hugmynd og listræn stjórnun  
Erna Ómarsdóttir og Valdimar Jóhannsson 
Aðstoðarleikstjóri og dramatúrg  
Friðgeir Einarsson 
Sérstakur ráðgjafi Sjón 
 
Shalala í samstarfi við Þjóðleikhúsið og 
Reykjavík Dance Festival. Sýningin er styrkt  
af Mennta og menningarmálaráðuneytinu.

Hér sameinar fjölmargt hæfileikafólk 
krafta sína, þáttastjórnendurnir Ólafur 
Darri Ólafsson og Dóra Jóhannsdóttir 
og skemmtikraftarnir Lovísa Ósk 
Gunnarsdóttir, Sigríður Soffía Níelsdóttir, 
Sigtryggur Berg Sigmarsson, Óttar Proppé, 
Flosi Þorgeirsson, Valdimar Jóhannsson, 
Friðgeir Einarsson, Erna Ómarsdóttir  
og fleiri.

REyKJavÍK daNcE fESTIvaL

28.
des

KaSSINN

Magnað verk um drottnunargirni,  
kúgun og meðvirkni

Guðmundur Steinsson (1925–1996) var 
eitt fremsta leikskáld þjóðarinnar 
á 20. öld. Leikrit hans Lúkas sem 
leikhópurinn Aldrei óstelandi setur 
nú á svið vakti mikla athygli þegar 

það var frumflutt árið 1975. Lúkas  
er tíður matargestur á heimili  
þeirra hjóna Sólveigar og Ágústs  
en líf þeirra virðist snúast um þessar 
heimsóknir. Þau dýrka Lúkas og 

leggja sig í líma við að gera honum 
til hæfis en Lúkas er hverflyndur  
og leikur sér að þeim líkt og köttur 
að mús og þau lifa í stöðugum ótta 
við refsingu. 

LÚKaS  
eftir Guðmund Steinsson
Leikstjórn Marta Nordal 
Leikmynd Stígur Steinþórsson 
Tónlist og hljóðmynd Stefán Már Magnússon

Leikarar  
Edda Björg Eyjólfsdóttir, Friðrik 
Friðriksson og Stefán Hallur Stefánsson 
 
Aldrei óstelandi í samvinnu við Þjóðleikhúsið. 
 
Sýningin er styrkt af Mennta  
og menningarmála ráðuneytinu  
og Reykjavíkurborg.



7.
nóv

24.
APR

STÓRa SvIÐIÐ

KaSSINN

Er hægt að gera allt svo rétt að það verði rangt?

Nýtt íslenskt dans og tónleikaverk

Þorvaldur Þorsteinsson samdi á 
sínum tíma einleikinn Sveinsstykki 
í tilefni af fjörutíu ára leikafmæli 
Arnars Jónssonar, og var verkið 
frum sýnt í Loftkastalanum árið 
2003. Arnar Jónsson hefur átt langan 
og far sælan feril við Þjóðleikhúsið  
og fagnaði nýlega sjötugsafmæli. 
Með sýningunni vill Þjóðleikhúsið 

jafnframt heiðra minningu Þorvalds 
Þorsteinssonar sem lést á árinu, 
langt fyrir aldur fram. 
 
Í Sveinsstykki segir af reglu mann
inum, íslensku manninum og lager
manninum Sveini Kristins syni sem 
á bæði stórafmæli og starfsafmæli og 
fagnar þessum tímamótum með því 

að bjóða til veislu. Fyrst og fremst  
er hann þó að halda upp á það að 
hafa alla sína ævi aldrei gert annað 
en það sem rétt getur talist. En 
fyrst allt lítur svona vel út, hvernig 
stendur þá á því að líf þessa blíða, 
greinda og framsýna manns virðist 
vera ein rjúkandi rúst? 

Skrattinn úr sauðarleggnum er 
kraftmikil og nýstárleg leikhús
upplifun, í senn danssýning og 
tónleikar. Í verkinu er forn kveð 

skapur rannsakaður og honum 
skeytt saman við nútímadans og 
dægurtónlist. Sýningin er sjálfstætt 
framhald Glymskrattans sem sýnd 

var í Þjóðleikhúsinu á Listahátíð  
í Reykjavík í fyrra og hlaut mikið  
lof áhorfenda og gagnrýnenda. 

SvEINSSTyKKI  
eftir Þorvald Þorsteinsson

SKRaTTINN ÚR 
SauÐaRLEGGNuM  
eftir Melkorku Sigríði Magnúsdóttur, 
Sigríði Soffíu Níelsdóttur og 
Valdimar Jóhannsson

Leikstjórn Þorleifur Örn Arnarsson Leikari Arnar Jónsson 
 
Hið lifandi leikhús í samstarfi við Þjóðleikhúsið.

Leikmynd Brynja Björnsdóttir  
Búningar Ellen Loftsdóttir  
Lýsing Garðar Borgþórsson 
Dramatúrg Ásgerður G. Gunnarsdóttir 

Flytjendur  
Melkorka Sigríður Magnúsdóttir, Sigríður 
Soffía Níelsdóttir og Valdimar Jóhannsson. 
 
Í samstarfi við Þjóðleikhúsið 
 
Sýningin er styrkt af Reykjavíkurborg, Evrópu unga 
fólksins og Mennta og menningarmálaráðuneytinu.



vor STÓRa SvIÐIÐ

Brúðuleiksýning fyrir fullorðna frá  
New York, nútíma Íslendingasaga

Wakka Wakka er alþjóðlegur leik
hópur sem starfar í New York en 
hefur ferðast víða með sýningar 
sínar. Þessi nýja sýning fjallar á 
frumlegan hátt um efnahagshrunið 
á Íslandi. Notaðar eru brúður 

allt frá tíu sentimetrum til yfir 
tveggja metra á hæð. Líf Gunnars 
Oddmundssonar er í rúst. Hann sem 
var á hátindi velgengninnar stendur 
nú frammi fyrir því að fjölskyldan 
hefur yfirgefið hann og bankinn 

tekið húsið og bílinn. Víkingablóðið  
í honum er tekið að ólga og kallar  
á hefnd… Réttlætið skal ná fram  
að ganga!

SaGa  
Wakka Wakka
Höfundar, leikstjórn, leikmynd  
Kirjan Waage og Gwendolyn Warnock  
Brúður Kirjan Waage 
Grímur og búningar Gwendolyn Warnock  
Lýsing Jan Erik Skarby 
Tónlist Lars Petter Hagen 
Hljóð Þórður Gunnar Þorvaldsson

Brúðuleikarar  
Andrea Ösp Karlsdóttir, Kirjan Waage, 
Andrew Manjuck, Fergus J. Walsh, Conan 
Magee og Elizabeth Hara 
 
Gestasýning Wakka Wakka leikhópsins  
frá New York. 
 
Sýningar á Listahátíð í Reykjavík í vor.

JAN KaSSINN

Þetta virðist vera eðlilegasti hlutur í heimi

Ég strekki kinnarnar aftur fyrir 
hnakka, sveifla fingrunum og set  
af stað óstjórnlega röð kollhnísa. 

Ég get svifið en eitthvað togar í mig, 
eitthvað raunverulegt. Tíminn er 
naumur og sekúndurnar dýrmætar 

svo ekkert svigrúm er fyrir  
óvæntar uppákomur. 

ÓRauNvERuLEIKIR 
eftir Urði Hákonardóttur,  
Valgerði Rúnarsdóttur og  
Þyrí Huld Árnadóttur

Höfundar og flytjendur Urður Hákonardóttir, 
Valgerður Rúnarsdóttir og Þyrí Huld 
Árnadóttir

Leikmynd Tinna Ottesen 
 
(Ó)raunvera í samstarfi við Þjóðleikhúsið 

LISTaHÁTÍÐ Í REyKJavÍK



LEIKHÚSKJaLLaRINN

Leikhúskjallarinn er vettvangur sýninga af 
ýmsu tagi, þar sem hugmyndaflugið fær að 
njóta sín og listafólk úr ýmsum áttum kemur 
okkur stöðugt á óvart. 
 

Ýmsar sýningar og viðburðir verða í Leikhús
kjallaranum í vetur og meðal sýninga  
þar verða:

MENN SKEMMTIKvöLd 
 
Vala Höskuldsdóttir afhjúpar karlmennskuna  
með aðstoð nokkurra valinkunnra karlmanna 
sem eru reiðubúnir að veita okkur persónuleg, 
einlæg og oft og tíðum spaugileg svör við 
spurningunni: „Hvernig er að vera karlmaður  
í nútímasamfélagi?“  
 
Sýningar hefjast í október. Gestasýning. 

auMINGJaKyNSLÓÐIN 
 
Hverjar eru þjáningar okkar sem eigum engar 
þjáningar að þekkja og erum talin hafa fengið allt 
upp í hendurnar? spyrja þær Ásrún Magnúsdóttir, 
Kara Hergils og Védís Kjartansdóttir. Hvað er eftir 
handa okkur að berjast fyrir? Snúumst við bara  
 í kringum okkur sjálf?  
 
Sýningar hefjast í október. Gestasýning. 
 

uppISTaNd MIÐ-ÍSLaNd 
 
Þeir eru komnir aftur! Njótið! 
Uppistand MiðÍslands í Þjóðleikhúsinu hefur 
notið gífurlegra vinsælda. Í vetur verður boðið 
upp á rúmlega tveggja klukkustunda skothelda 
hláturtaugadagskrá með þeim Ara Eldjárn, Bergi 
Ebba, Dóra DNA, Jóhanni Alfreð og Birni Braga.  
Ef hláturinn lengir lífið stefnir MiðÍsland  
að ódauðleika! 
 
Uppistand í vetur.

uNGLaMb 
 
Puer Aeternus (heilkenni): Hinn eilífi drengur, 
fullorðinn maður sem hefur lifað stærstan hluta 
ævi sinnar í hlutverki barns. Einnig þekkt sem 
Pétur Panheilkennið. 
 
Friðrik Friðriksson (leikari): Hinn eilífi drengur, 
fullorðinn maður sem hefur lifað stærstan hluta 
ævi sinnar í hlutverki barns. Einnig þekktur sem 
Pétur Pan. 
 
Hvað merkir það að verða fullorðinn? Hvað merkir 
það að vera barn? Og hvað gerir fullorðinn maður 
þegar hann er löngu búinn að finna barnið innra 
með sér og það neitar að fara?  
 
Frumsýning í apríl. Í samstarfi við Þjóðleikhúsið.
 
Höfundur Ævar Þór Benediktsson 
Leikstjórn Friðgeir Einarsson 
Leikari Friðrik Friðriksson



dÍNaMÍT 

Skapandi kraftur ungs fólks

LEIKuM oKKuR 
SaMaN Í vETuR 
Auðgaðu andann  
á miðvikudögum

Í vetur efnir Þjóðleikhúsið til 
sam keppni meðal ungs fólks í 
tengslum við leikverk vetrarins.  
Tilgangurinn er að virkja ungt  
fólk til sköpunar og hvetja það  
til að miðla upplifun sinni af  
leiksýningum í húsinu.  
 
Nánari upplýsingar á heima -
síðu Þjóðleik hússins og á 
dinamit@leikhusid.is. 
 
Taktu þátt í Dínamíti og virkjaðu  
sprengikraftinn í þér! 

Óvitar 8–14 ára
Samkeppni um tónlistarmyndband við lag eftir 
Moses Hightower. Sam keppnin fer fram á rás 
Þjóð leik hússins á YouTube og það myndband  
sem sigrar verður kynnt á Facebook og Twitter.  

Þingkonurnar 15–25 ára
Örleikritasamkeppni þar sem þemað er „Hvað 
myndir þú gera ef þú fengir að stjórna landinu?“ 
Þau þrjú verk sem sigra verða flutt sem æfður 
leiklestur í Leikhúskjallaranum. 
 

Spamalot 15–25 ára
Samkeppni um besta grínsketsinn. Efnið er 
„Miðaldir á öllum tímum“. Samkeppnin fer fram 
á rás Þjóðleikhússins á Youtube og það myndband 
sem sigrar verður kynnt á Facebook og Twitter.  
 

Eldraunin 15–25 ára
Notaðu hugmyndaflugið og búðu til listaverk  
á því formi sem þú vilt, byggt á efni leikritsins. 
Þau verk sem sigra verða kynnt í tengslum við 
sýningar á Eldrauninni.  

 

LEIKHÚS uNGa fÓLKSINS

     uNGMENNaKoRT
4 sýningar á 7.900 kr. 
Fyrir 25 ára og yngri 
Þú velur þær sýningar sem þú vilt sjá. 
Gildir aðeins á sýningar á miðvikudags kvöldum.

u
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ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ oG LaNdSbyGGÐIN

INNSÝN Í LEIKHÚSIÐ

Leikferðir
Þjóðleikhúsið sýnir í vetur hina vin
sælu sýningu Engla alheimsins í Hofi 
á Akureyri og er það í annað sinn 
sem Þjóðleikhúsið sækir Hof heim, 
en áður hefur leikhúsið sýnt þar 
Íslandsklukkuna. Þjóðleikhúsið hefur 
einnig heimsótt Leikfélag Akureyrar 
með ýmsar sýningar á liðnum árum, 
svo sem Sindra silfurfisk, Búkollu, 
Afmælisveisluna og Með fulla vasa 
af grjóti. 

Athyglisverðasta áhugaleik- 
sýning ársins
Þjóðleikhúsið stendur á ári hverju 
fyrir samkeppni meðal aðildarfélaga 
Bandalags íslenskra leikfélaga um 
athyglisverðustu áhugaleiksýningu 
ársins. Þátttaka í samkeppninni er 
jafnan góð, og ber blómlegu starfi 
áhugaleikfélaga um land allt fagurt 
vitni. Á liðnu leikári var samkeppnin 
haldin í tuttugasta sinn og sautján 
leikfélög sóttu um að koma til greina 
við valið. Verðlaunasýning ársins 
var Stöngin inn frá sameinuðum 
leikfélögum Ólafsfjarðar og Siglu
fjarðar.  Áhugasýning ársins er sýnd  
í Þjóðleikhúsinu í júní. 

Þjóðleikur 
Þjóðleikur er afar umfangsmikill 
leiklistarviðburður sem boðið hefur 
verið upp á á landsbyggðinni annað 
hvert ár frá árinu 2008. Hundruð 
ungmenna á aldrinum 13–18 ára 
sviðsetja ný íslensk leikverk sem  
eru skrifuð sérstaklega fyrir Þjóðleik 
í hvert sinn, og hafa nú níu íslenskir 
höfundar samið verk fyrir Þjóðleik. 
Á síðasta leikári fór Þjóðleikur fram 
í fjórum landshlutum og verkefninu 
lauk með uppskeruhátíðum á Akur
eyri, Egilsstöðum og Stokkseyri. 
Þjóðleikur er samstarfsverkefni 
Þjóðleikhússins, menningarráða  
á landsbyggðinni og fleiri aðila. 
Vigdís Jakobsdóttir hefur frá upphafi 
haft umsjón með verkefninu af hálfu 
Þjóðleikhússins. 

Umræður eftir 6. sýningu
Þjóðleikhúsið býður áhorfendum 
upp á umræður, með þátttöku 
leikara og listrænna aðstandenda, 
eftir 6. sýningu á kvöldsýningum 
Þjóðleikhússins, Manni að mínu 
skapi, Harmsögu, Þingkonunum, 
Svanir skilja ekki, Spamalot,  
Pollock? og Eldrauninni. Sumir  
af samstarfsaðilum okkar bjóða 
einnig upp á umræður eftir sýningu, 
og verður það kynnt sérstaklega  
hverju sinni.

Námskeið í samstarfi við 
Endurmenntun HÍ
Þjóðleikhúsið og Endurmenntun  
HÍ standa reglulega fyrir nám
skeiðum fyrir almenning um leik 
hús. Nánari upplýsingar má finna  
á endurmenntun.is. 

Þingkonurnar eftir Aristófanes  
Innsýn í gamanleikjaritun grísku 
gullaldarinnar og hvernig sígildar 
leikbókmenntir geta öðlast nýtt líf  
á okkar tímum.  Nóvember–janúar.

Eldraunin eftir Arthur Miller 
Höfundurinn er eitt fremsta 
leikskáld Bandaríkjanna á 20. öld 
og Þjóðleikhúsið sýnir nú eitt 
magnaðasta leikverk skáldsins. 
Mars–apríl.

Þjónusta við heyrnarskerta
 
Táknmálstúlkun barnasýninga
Þjóðleikhúsið og Samskiptamið
stöðvar heyrnarlausra og heyrnar
skertra efna til samstarfs um  
tákn málstúlkun. Boðið verður 
upp á táknmálstúlkun á Óvitum  
3. nóvember og skuggatúlkun á  
Litla prinsinum 8. mars. 

Tónmöskvi
Í stóra sal leikhússins er tónmöskvi 
fyrir heyrnarskerta. Tekið skal 
fram þegar miðar eru keyptir að 
viðkomandi hyggist nýta sér þessa 
tækni. Starfsfólk miðasölu veitir 
leiðbeiningar um æskileg sæti.

Kynningarbæklingur Þjóðleikhússins,  
ágúst 2013  
Umsjón Sigurlaug Þorsteinsdóttir 
markaðsstjóri 

Kynningartextar Melkorka Tekla Ólafsdóttir 
leiklistarráðunautur, í sam vinnu við 
listræna aðstandendur Ljósmyndir Eddi 
Ljósmynd á forsíðu Hörður Sveinsson

Ljósmyndir vegna samstarfsverkefna Ýmsir 
Útgefandi Þjóðleikhúsið Hönnun og umbrot 
Brandenburg Prentun Oddi Ábyrgðarmaður 
Tinna Gunnlaugsdóttir þjóðleikhússtjóri
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Er kvöldið tvíbókað?
Hægt að breyta 
Ef þú kemst ekki á þínu sýningar
kvöldi geturðu flutt miðann þinn  
yfir á annað kvöld, en við biðjum  
þig að hafa eins góðan fyrirvara  
á breytingum og kostur er.

Ertu að gleyma þér? 
Fáðu SMS áminningu 
Þú þarft ekki að hafa áhyggjur  
af því að missa af sýningunni.  
Við sendum þér áminningu  
með SMS.
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    LEIKHÚSKoRT
4 sýningar á 13.900 kr. 

Þú velur þær sýningar  
sem þú vilt sjá

 uNGMENNaKoRT
4 sýningar á 7.900 kr. 
Fyrir 25 ára og yngri 
Þú velur þær sýningar sem þú vilt sjá. 
Gildir aðeins á sýningar á miðvikudags
kvöldum.

 fRuMSÝNINGaKoRT
4 sýningar á 22.000 kr. 
Fast sæti á frumsýningar  
á Stóra sviðinu 
Maður að mínu skapi, Þingkonurnar, 
Spamalot, Eldraunin.

 KÚLuKoRT
3 sýningar á 5.000 kr. 
Barnasýningar á minni 
sviðunum 
Kúlan, Leikhúskjallarinn, Brúðuloftið.

 L

vELdu ÞÍNa LEIÐ  
Í LEIKHÚSIÐ 
Kortasalan er hafin

Miðasala Þjóðleikhússins

Þjóðleikhúsið er á Facebook — fylgstu með á facebook.com/leikhusid

u f K

Afsláttur fyrir kortagesti 
Enn meiri ávinningur 
Kortagestir frá 800 kr. afslátt  
af miðaverði, að undanskildum 
barnasýningum og sýningum  
í Leikhúskjallara.
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