Breytingatillögur á drögum að frumvarpi til laga um sviðslistir frá
Félagi íslenskra listdansara og Íslenska dansflokknum

Reykjavík 27.11 2018
Félag íslenskra listdansara og Íslenski dansflokkurinn fagna því að loks hyllir undir að
starfsemi Íslenska dansflokksins verði bundin í lög. FÍLD og Íd eru með nokkrar
breytingartillögur við kafla III er varðar drög að lögum um Íslenska dansflokkinn og fara
breytingatillögurnar hér á eftir, auðkenndar með rauðu letri. Jafnframt er athugasemd
gerð við 15.grein er varðar skipan í sviðslistaráð, sjá aftast í neðangreindum texta.

III. KAFLI.
Íslenski dansflokkurinn.
9. gr.
Hlutverk
Íslenski dansflokkurinn er eign íslensku þjóðarinnar. Íslenski dansflokkurinn skal í
starfsemi sinni leitast við að glæða áhuga landsmanna á danslist og stuðla að þróun
hennar og nýsköpun í síbreytilegum heimi sviðslista. Hlutverk Íslenska dansflokksins er
að sýna danslist og að vera leiðandi afl í þróun listgreinarinnar á Íslandi.
10. gr.
Helstu verkefni
Aðalverkefni Íslenska dansflokksins eru sýningar og framleiðsla á nýjum íslenskum og
erlendum dansverkum. Verkefnaval skal vera fjölbreytt. Tryggja skal að á dagskrá hvers
starfsárs séu íslensk dansverk. Einnig skal dansflokkurinn annast fræðslu- og
kynningarstarf og standa að sýningarferðum í þeim tilgangi að efla og glæða áhuga á
listforminu.

11. gr.
Listdansstjóri
Ráðherra skipar forstöðumann Íslenska dansflokksins, listdansstjóra, til fimm ára í senn
að fenginni umsögn listdansráðs. Listdansstjóri skal hafa háskólamenntun í danslist eða
sérhæfða dansmenntun og náð viðurkenndum árangri í list sinni sem danslistamaður.
Hann skal hafa staðgóða þekkingu á danslist og starfssviði dansflokks. Endurnýja má
skipun listdansstjóra einu sinni til næstu fimm ára. Listdansstjóri stjórnar starfsemi og
rekstri Íslenska dansflokksins og markar listræna stefnu hans. Hann ræður aðra
starfsmenn flokksins og er í forsvari fyrir hann.
12. gr.
Listdansráð
Ráðherra skipar þriggja manna listdansráð Íslenska dansflokksins. Sviðslistasamband
Íslands tilnefnir einn fulltrúa ?
Ath. Tryggja þarf í lögunum að fagaðilar þ.e. danslistamenn standi að tilnefningu í
listdansráð. FÍLD eru heildarsamtök danslistafólks. Stjórn FÍLD leggur til að tilnefning í
listdansráð verði áfram í höndum FÍLD eins og verið hefur en einnig mætti auka vægi
fagaðila í listdansráði með því að tilnefna tvo fulltrúa úr röðum fagfélaga danslistar.
Tilnefningar gætu þá verið í höndum FÍLD, 1 fulltrúi og DFÍ, 1 fulltrúi, einn fulltrúi yrði
þá skipaður án tilnefningar af ráðuneyti í stað tveggja.
Tveir skulu skipaðir án tilnefningar og er annar þeirra formaður ráðsins. Varamenn skulu
skipaðir með sama hætti ?
FÍLD hefur einnig tilnefnt einn varafulltrúa fram til þessa. Eðlilegast er að hafa
tilnefningar hjá fagfélögum danslistar, þannig er tryggt að tilnefningar séu í höndum
danslistafólks.
Ráðið er skipað til fjögurra ára í senn. Ekki er heimilt að skipa sama aðalmann í ráðið
lengur en tvö samfelld starfstímabil. Listdansráð fylgist með starfsemi dansflokksins og
að hún sé í samræmi við lög og stjórnvaldsfyrirmæli. Ráðið veitir ráðgefandi umsögn um
stefnu- og áætlunargerð fyrir starfsemi Íslenska dansflokksins í samræmi við önnur lög
?(ath. hvaða önnur lög ?), það sinnir auk þess eftirlitshlutverki og fylgist með
framkvæmd stefnu og áætlunar.
13. gr.
Samstarf
Íslenski dansflokkurinn skal stuðla að samstarfi við stofnanir, félög og aðra sem sinna
danslist í þeim tilgangi að efla danslistina og stuðla með fjölbreyttu samstarfi að meiri
framsækni og framþróun með hagsmuni listgreinarinnar og samstarfsaðila að leiðarljósi.
Dansflokkurinn skal stuðla að listuppeldi og fræðslustarfi í samstarfi við menntastofnanir

og gera nemendum og almenningi kleift að kynna sér starfsemi dansflokksins eftir því
sem við verður komið. Íslenski dansflokkurinn skal kynna starfsemi sína og þar með
íslenska danslist á erlendum vettvangi, með sýningarferðum og stöðugri uppbyggingu
erlendra tengsla.
14. gr.
Fjárhagur og gjaldtaka
Kostnaður af rekstri Íslenska dansflokksins og listdansráðs greiðist úr ríkissjóði. Íslenski
dansflokkurinn getur einnig haft tekjur af eigin starfsemi og er heimilt að taka
aðgangseyri.
Að lokum er gerð athugasemd við 15.grein frumvarpsdraga varðandi tilnefningu í
Sviðslistaráð. FÍLD og Íd leggja til að Sviðslistasamband Íslands sjái um tilnefningar í
sviðslistaráð í stað BÍL.
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