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Ingibjörg Halldórsdóttir hefur mikla þekkingu á innviðum kvikmyndahátíða. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ákvað að láta bara vaða
Heimildarmyndahátíðin IceDocs fer í fram á Akranesi í fyrsta sinn dag-
ana 17. til 21. júlí. Ingibjörgu Halldórsdóttur, einni af þremur stofnendum 
hátíð arinnar, finnst heimildarmyndir vanmetnar og vill breyta því. ➛2



Ég vann fyrir RIFF, Alþjóðlega 
kvikmyndahátíð í Reykjavík 
í mörg ár. Ég var því búin að 

koma mér upp ágætis tengslaneti 
og safna mér þekkingu í þessum 
bransa. Þegar ég hæti hjá RIFF 
2016 eða 17 var ég pínu týnd í smá-
stund. Mig langaði að nýta mér 
áfram þessa þekkingu sem ég hafði 
aflað mér,“ segir Ingibjörg.

Það var svo þegar Ingibjörg hitti 
Hall Örn Árnason, kunningja sinn, 
í bíó að hugmyndin um heimildar-
myndahátíð kom upp. „Við sáum 
mjög góða heimildarmynd og 
fórum að tala um að okkur fyndist 
að það ættu að vera fleiri áhorf-
endur í salnum. Okkur fannst eins 
og fólki kynni ekki nógu vel að 
meta heimildarmyndir. Á öðrum 

frumsýningum er fullt af fólki en 
okkur fannst heimildarmyndir 
ekki fá þá athygli sem þær eiga 
skilið,“ segir Ingibjörg og segir 
hlæjandi að þau hafi orðið mjög 
æst yfir þessu þegar þau fóru að 
ræða þetta og velta því fyrir sér af 
hverju þetta væri svona.

„Það endaði með því að við 
ákváðum bara að gera eitthvað í 
þessu. Ég fæ svona milljón hug-
myndir á dag um að gera eitthvað 
en geri það ekkert endilega. En 
Hallur sendi mér svo skilaboð 
daginn eftir og spurði: „Jæja, hvað 
eigum við þá að gera?“ Það varð til 
þess að ýta á mig að láta vaða. Ég er 
ekki mikið fyrir að láta vaða. En í 
þetta skipti gerði ég það.“

Ingibjörg segist strax hafa sagt 
að ef þú ætluðu að halda heim-
ildarmyndahátíð yrði hún að 
vera á Akranesi. „Ég nenni ekki 
lengur að keyra fram og til baka til 
Reykjavíkur á hverjum degi,“ bætir 
hún við hlæjandi.

Ingibjörg og Hallur, kunningi hennar, ákváðu að stofna kvikmyndahátíð þegar þau hittust í bíó og ekki kom annað til greina en að halda hana á Akranesi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Fólk er kynningarblað  sem býður aug-
lýsendum að  kynna vörur og þjónustu 
í formi viðtala og  umfjallana. Í blaðinu 
er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. 
Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 
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Akranes hefur allt til alls
„Ég fór einu sinni á vikulangt nám-
skeið í stjórnun hátíða, í Edinborg. 
Þar var farið út í öll smáatriði sem 
gera hátíð góða. Eitt af þeim var 
að til að hátíð standi upp úr þarf 
hún að hafa einhverja sérstöðu og 
Akranes hefur allt til alls,“ útskýrir 
Ingibjörg.

Ingibjörg er úr Hvalfjarðarsveit-
inni og Akranes stendur henni því 
nærri. Þar er gott bíóhús og góður 
samfélagsandi. „Það eru allir til í að 
hjálpa manni. Þess vegna ákváðum 
við að það væri sniðugt að halda 
hátíðina þar.“

Hallur kannaðist við mann sem 
vann við kvikmyndagerð uppi 
á Akranesi. Þau höfðu samband 
við hann og það varð úr að þau 
voru þrjú sem hrintu hátíðinni í 
framkvæmd, Ingibjörg, Hallur og 
Heiðar Mar Björnsson. „En þessi 
hópur er alltaf að stækka og ég held 
að við séum núna orðin 15 í starfs-
mannahópnum,“ segir Ingibjörg.

Ingibjörg segir að mörgu að 
huga þegar hátíð sem þessari er 
komið í gang. Það þarf að passa að 
hátíðin rekist ekki á aðrar hátíðir. 
Ekki bara á Íslandi heldur erlendar 
hátíðir líka. Fjöldi erlendra gesta 
kemur á IceDocs og því skiptir 

tímasetningin miklu máli. Ingi-
björg segir júlí hafa orðið fyrir 
valinu þar sem þá er lítið um aðrar 
hátíðir og svo er hægt að skapa 
skemmtilega stemningu á björtum 
sumarnóttum.

Á hátíðinni verður fjölbreytt 
dagskrá fyrir alla aldurshópa. Það 
verða sýndar yfir 50 heimildar-
myndir í heild. Þar af þrjátíu í fullri 
lengd. Boðið verður upp á spurt og 
svarað sýningar með stórum hluta 
myndanna. Þá geta áhorfendur 
spurt leikstjóra myndanna, eða 
aðra aðstandendur þeirra, spjör-
unum úr.

Vilja sýna fjölbreytnina
„Við verðum með mjög fjöl-
breyttar heimildarmyndir. Fólk 
sér kannski fyrir sér sjónvarps-
heimildarmyndir með sögumanni 
eða þul. En okkur langar að sýna 
hversu fjölbreyttur þessi miðill 
getur verið. Það má alveg búast við 
myndum þar sem fólk talar beint 
við myndavélina og myndum sem 
notast við þul en líka myndum þar 
sem myndefninu sjálfu er leyft að 
segja söguna.

Umfjöllunarefnin eru víð og 
breið. Helsta áherslan er að það sé 
eitthvað skapandi í öllum mynd-
unum sem við sýnum, að miðillinn 
sé notaður til að segja söguna,“ 
segir Ingibjörg.

„Heimildarmyndir geta sagt 
miklu meira en leiknar myndir og 
sýnt miklu meira. Það er nefni-
lega oft þannig að þegar maður 
sér leiknar myndir hugsar maður 
„oh, þetta er svo ótrúlegt“. En í 
heimildarmynd er það alvöru 
fólk að gera það sem þú horfir á í 
myndinni, þannig að þó það virki 
ótrúlegt þá færðu svona raunveru-
leikatilfinningu. Þannig leyfist 
heimildarmyndagerðarmönnum 
að gera miklu meira og sýna okkur 
skrýtnari hluti.“

Skemmtileg barnadagskrá
Ingibjörg tekur fram að börnin 
verði ekki skilin út undan á hátíð-
inni. Það verður sérstök barnadag-
skrá sem ber yfirskriftina Akranes 
með okkar augum. „Það verða 
barnasýningar á morgnana og 
fræðsla í kringum þær. Við verðum 
líka með ratleik. Markmiðið með 
ratleiknum er að krakkarnir 
festi sitt sjónarhorn af Akranesi á 
filmu. Þau geta notað eigin síma 
eða búnað sem við útvegum þeim. 
Myndirnar verða svo myllumerkt-
ar og sýndar í beinni útsendingu á 
torginu,“ segir Ingibjörg.

Á kvöldin verður svo skemmti-
dagskrá. „Til að hafa ofan af fyrir 
öllum erlendu gestunum okkar,“ 
segir Ingibjörg hlæjandi. „Það 
verður til dæmis miðnæturbíó og 
ball og ýmislegt f leira skemmti-
legt.“

Ingibjörg segir að bæjarbúar 
hafi tekið þeim opnum örmum. 
Bæði hefur hátíðin fengið stuðning 
frá bæjarfélaginu sjálfu en svo er 
fólk úti í búð sem hefur gefið sig á 
tal við hana og sagst spennt fyrir 
hátíðinni. „Við höfum gert góða 
samstarfssamninga við fólk og 
fyrirtæki sem eru að hjálpa okkur.“

En hátíðin er ekki bara fyrir 
Akurnesinga. Ingibjörg tekur fram 
að það sé alls ekki langt að keyra til 
Akraness frá Reykjavík og hátíðin 
því kjörið tækifæri fyrir höfuð-
borgarbúa til að kynnast bænum 
og sjá alla þá flottu uppbyggingu 
sem er í gangi þar.

„Það er um að gera að gera sér 
ferð upp á Akranes. Skella sér 
í Guðlaugu, nýja heita laug við 
fjöruna á Langasandi, skreppa út 
að borða og fara svo í bíó.“

Dagskrá hátíðarinnar og nánari 
upplýsingar eru væntanlegar á 
vefsíðunni icedocs. is.

Framhald af forsíðu ➛

Á öðrum frum-
sýningum er fullt 

af fólki en okkur fannst 
heimildarmyndir ekki fá 
þá athygli sem þær eiga 
skilið.
Ingibjörg Halldórsdóttir
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Bílar 
Farartæki

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert 
próf, engin skráning, BARA GAMAN. 
Vespurnar eru til í fjórum flottum 
litum. Verð frá 152.000.- kr.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is

 Hjólbarðar

TECHKING VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
hinum frábæru vinnuvéladekkjum 
frá Techking Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar 
stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. 
sendist á okspares@simnet.is

 Varahlutir

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

PÍPULAGNINGAÞJÓNUSTA
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum á viðhaldi og 
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

Pípulagnaþjónustan oje 780-3939. 
Allt almennt viðhald og breytingar. 
Dren, frárennsli.

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Garðyrkja

Sláttur, klippingar og ofl.  
Halldór garðyrkjumaður.  
S: 698 1215

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta. 
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða 
olafur@retta.is.

 Málarar
Getum bætt við okkur verkefnum 
innan og utanhús. Vönduð 
vinnubrögð og góð umgengni. 
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. 
Sigurður 896-5758.

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

 Nudd

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

SPÁSÍMINN 9086116.
Ástir,Fjármál,Heilsa. Opið alla daga.

Keypt
      Selt

 Til sölu

Kassagítarar í úrvali Gítarinn 
ehf Kassagítarar á tilboði 
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða 
27 s 552 2125 www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122.

Húsnæði

 Atvinnuhúsnæði

VERSLUNAR- OG 
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI TIL 

LEIGU
Til leigu í Bolholti 4, næsta húsi 

við Laugaveg 178
Verslunarhúsnæði á götuhæð 235 

fm. Laust strax.
Skrifstofuhúsnæði á 2. hæð. 150 

fm. Laust fljótlega.
Skrifstofuhúsnæði á 5. hæð. 180 

fm. Laust fljótlega.
Uppl. í s: 893-8166 eða  

grensas@gmail.com.
Grensás ehf. / Ragnar

FRÍSTUNDABIL.
TIL LEIGU EÐA SÖLU 50 m2 bil. 
Lofthæð 4 m. Hurð 3,7 m. 
Lager eða geymsla. 
Leiga: 99 þús. Facebook: Steinhella 
14. Sími: 661-6800

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

Atvinna

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Sveitarfélagið Hrunamannahreppur telur mikilvægt að ljós-
leiðarakerfi verið komið upp sem fyrst á Flúðum. Því vinnur 
sveitarfélagið nú að gerð áætlunar um lagningu á ljósleiðara 
inn á öll lögheimili á Flúðum og ljúka þar með verkefni sem 
hófst árið 2016 og miðaði að því að ljósleiðarakerfi yrði lagt 
inn á öll lögheimili sveitarfélagsins. Í nóvember 2016 auglýsti 
sveitarfélagið eftir aðilum sem sannanlega ætluðu að koma 
á ljósleiðaratengingu fyrir heimili og fyrirtæki í sveitarfélag-
inu á næstu þremur árum. Ekki bárust staðfestar upplýsingar 
um slík áform. 

Með vísan í umrædda auglýsingu sem sjá má á vef Póst og 
Fjarskiptastofnunnar (www.pfs.is) er markaðsaðilum hér 
með aftur gefinn kostur á því að upplýsa sveitarfélagið um 
slík staðfest áform. Óskað er eftir því að upplýsingarnar 
berist á skrifstofu sveitarfélagsins, Akurgerði 6, 845 Flúðir 
fyrir 23. ágúst 2019.

Lagning ljósleiðara  
á Flúðum í 
Hrunamannahreppi

Draghálsi 4
Sími: 535 1300
verslun@verslun.is
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Þessir mögnuðu ofnar/grill eru 
byggðir á hinni ævafornu „komado“ 
leir ofna eldunaraðferð sem gefur 
gæfumuninn í allri eldamennsku.  
Þeir sem einu sinni prófa Big Green 
Egg grillin skipta aldrei aftur yfir. 
Ofnarnir eru til í ýmsum stærðum.

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar


