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ÁRSSKÝRSLA

INNGANGUR

Útvarpshúsið við Efstaleiti.

Vel tókst til með dagskrá Ríkisút-

Ríkisútvarpsins var 2 m.kr. Rekstrar-

lækkandi framlagi frá hinu opinbera

varpsins, jafnt í útvarpi, sjónvarpi og

áætlun gerði ráð fyrir 492 m.kr. hagn-

og hækkun tryggingagjalds, heldur

nýmiðlum, á nýliðnu rekstrarári eins

aði fyrir afskriftir, EBITDA, en niður-

þurfti félagið einnig að takast á við

og þessi ársskýrsla ber með sér og

staðan varð mun betri eða 576 m.kr.

neikvæð bein áhrif á efnahagsreikn-

ég vil nota tækifærið og þakka starfs-

Rekstur Ríkisútvarpsins hefur að

inginn þar sem raunverðslækkun á

mönnum RÚV fyrir þennan góða

mestu verið í samræmi við áætlanir,

fasteignum og hækkun skulda vegna

árangur. Í inngangi að síðustu árs-

þrátt fyrir margvísleg utanaðkomandi

verðbólgu og gengisfalls þrýstu eigin

skýrslu kom fram að það væri stefna

áföll, síðan því var breytt í hlutafélag

fé þess niður.

fyrirtækisins að láta miklar sveiflur

1. apríl 2007. Fyrir formbreytingu var

Hjá ríkisstofnunum komu áhrif hruns-

milli ára í íþróttaviðburðum ekki

stofnunin rekin með tapi og fyrsta

ins fyrst og fremst þannig fram að

valda samsvarandi sveiflum í annarri

rekstrarmarkmiðið var að breyta því.

framlag hins opinbera lækkaði stöð-

dagskrá. Því væri rétt að horfa til þess

Það tókst á einu og hálfu ári þrátt fyrir

ugt og það átti einnig við um Ríkis-

að reksturinn stæði á núlli á hverju

tregðu stjórnvalda til að láta afnota-

útvarpið. Útvarpsgjald átti að mynda

fjögurra ára tímabili þar sem eitt ár

gjaldið, sem þá var aðaltekjustofn

þjónustutekjur en þess í stað voru

væri með tapi sem hagnaður hinna

félagsins, fylgja verðlagsbreytingum.

þær ákvarðaðar í fjárlögum frá og

þriggja vægi upp. Jafnframt kom fram

Frá og með rekstrarárinu 2008-2009

með árinu 2009. Uppsöfnuð lækkun

að æskilegt væri að árlegur hagnaður

er rekstrarhagnaður yfir viðmiðun-

þjónustutekna árin 2009-2013 er 3,8

fyrir afskriftir væri ekki undir 450

armörkum. Ekki hefur veitt af því

milljarðar að raunvirði frá því sem

m.kr. að meðaltali. Samkvæmt þessu

Ríkisútvarpið hefur þurft að takast

þær hefðu verið hefði verið farið eftir

átti rekstrarárið frá 1. september 2012

á við afleiðingar efnahagshrunsins,

því sem upphaflega var ákveðið 2009

til 31. ágúst 2013, að skila hagnaði og

sem lagðist á það með ýmsum hætti.

og framreikningi vísitölu. Uppsöfnuð

það gekk eftir. Hagnaður af rekstri

Áhrifin birtust ekki aðeins í stöðugt

lækkun er enn meiri þegar þjónustu-
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tekjur eru bornar saman við það

árið 2008. Meðal annars varð mikið

auglýsingum og kostun skertir veru-

sem þær hefðu orðið ef félagið hefði

verðfall á fasteignamarkaði. Ríkis-

lega. Félaginu er einnig gert að stofna

fengið allt útvarpsgjaldið og fjár-

sjóður felldi þó ekki niður áðurnefnda

dótturfélög um þann hluta rekstrar-

hæð þess fylgt verðlagshækkunum.

skuld heldur breytti henni í hlutafé.

ins sem er í samkeppni. Áætlað var

Á sama tímabili nam raunhækkun

Í lok nýliðins rekstrarárs, 31. ágúst

að það fyrrnefnda hefði í för með

tryggingagjalds, sem félagið þurfti að

2013, nam framreiknað upphafsverð

sér 395 m.kr. tekjutap á ári og það

greiða ríkissjóði, vel á þriðja hundrað

fasteignarinnar í Efstaleiti 1,7 millj-

síðarnefnda 75 m.kr. árlegan kostn-

milljónum króna. Af þessu má sjá, að

örðum hærri fjárhæð en bókfært verð

aðarauka. Samtals myndi rekstraraf-

á síðustu fimm almanaksárum hefur

eignarinnar í ársreikningi. Markaðs-

koman versna um 470 m.kr. á ári. Til

ríkisvaldið samtals lækkað tekjur og

verð fasteignarinnar er hins vegar

þess að koma til móts við það átti

aukið gjöld Ríkisútvarpsins um 4,1

metið mun lægra en framreiknað upp-

félagið að fá útvarpsgjaldið óskert og

milljarð. Þessu hefur þurft að mæta

hafsverð, vegna verðfalls fasteigna

var áætlað að við það myndu þjón-

með hagræðingu í rekstri. Einnig þarf

í kjölfar hrunsins, en þó talið hærra

ustutekjur Ríkisútvarpsins hækka um

að hafa í huga að allar verðbóta- og

en bókfært verð hennar. Það er því

610 m.kr. á ári. Þegar á heildina er

gengishækkanir skulda hafa verið

líklegt að með sölu fasteignarinnar

litið átti rekstrarstaðan því að batna

færðar til gjalda í rekstrarreikningum

fáist hagnaður sem styrki bókfærða

um 140 m.kr. á ári.

félagsins frá stofnun þess árið 2007,

eiginfjárstöðu.

Nýju lögin urðu til þess að eftirlits-

samtals 1,9 milljarðar. Verðhækkanir

Alþingi samþykkti ný heildarlög um

stofnun EFTA (ESA) lokaði máli

eigna á sama tíma eru hins vegar ekki

Ríkisútvarpið í mars 2013. Stjórnar-

sem það hóf gegn íslenska ríkinu í

færðar til tekna í rekstrarreikningum,

mönnum skyldi fjölgað úr fimm í sjö,

september 2002. Ástæða málarekst-

enda samræmist það ekki alþjóð-

þeir kosnir til tveggja ára í senn og

ursins var að stofnunin taldi ekki

legum

auk

valdir af tilgreindum stofnunum sam-

nægilegan aðskilnað í rekstri Ríkis-

þess sem fasteignaverð hefur lækkað

reikningsskilastöðlum

félagsins. Auk þessa skyldu starfs-

útvarpsins milli almannaþjónustu og

að raunvirði.

menn fá áheyrnarfulltrúa í stjórn. Í

samkeppnisrekstrar. Auk þess vildi

ohf.

júlí var þessum hluta laganna breytt

hún að settar yrðu skýrar reglur um

var fasteignaverð í hámarki og lang-

þannig að stjórnarmenn urðu níu en

meðferð hugsanlegrar ofgreiðslu til

stærsta eign félagsins, fasteignin í

ekki sjö. Þeir voru kosnir af Alþingi

Ríkisútvarpsins.

Efstaleiti, var metin inn í efnahags-

eins og í upphaflegum lögum um Rík-

Á sama tíma og áðurnefnd lög um

reikninginn á markaðsverði, á rúm-

isútvarpið. Samkvæmt nýju lögunum

Ríkisútvarpið voru samþykkt voru

lega 3,1 milljarð króna. Þetta háa

eru möguleikar til tekjuöflunar með

stigin tvö stór skref í þá átt að færa

Við

stofnun

Ríkisútvarpsins

mat á fasteigninni í stofnefnahagsreikningi leiddi til þess að setja varð
inn í efnahagsreikninginn skuld við
ríkissjóð að fjárhæð tæplega 0,6 milljarðar til þess að festa eiginfjárhlutfallið sem var ákveðið að ætti að vera
15%. Hefði húseignin í Efstaleiti verið
færð yfir í nýja Ríkisútvarpið á bókfærðu verði fasteignarinnar í gömlu
stofnuninni hefði ríkissjóður þurft að
leggja félaginu til fjármagn til þess
að ná 15% eiginfjárhlutfalli. Allar forsendur breyttust við efnahagshrunið
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útsendingu sjónvarps úr hliðrænni

næði sem er of stórt og nýtist illa. Það

tekjum af auglýsingum og kostun. Því

dreifingu í stafræna háskerpudreif-

verður hins vegar ekki gert nema að

var talið nauðsynlegt að lækka áætl-

ingu. Skrifað var undir samning við

undangenginni stefnumörkun um það

aðar tekjur næsta rekstrarárs, 2013-

Vodafone 27. mars um stafræna hás-

hve mikið skuli framleitt af sjónvarps-

2014, um 5%, eða 100 m.kr. Í byrjun

kerpudreifingu sjónvarps á tveimur

efni innanhúss og hve mikið utan-

október var lagt fram á Alþingi frum-

rásum. Samningurinn er til 15 ára og

húss. Þannig eltir hver ákvörðunin

varp til fjárlaga 2014 þar sem hætt

felur einnig í sér að Vodafone tekur

aðra en líklegt er að með því að selja

var við að láta útvarpsgjaldið renna

við rekstri útvarpskerfanna. Ljóst var

húsið megi slá margar flugur í einu

óskert til Ríkisútvarpsins. Í stað 610

að við þennan samning myndi kostn-

höggi, losa um fjármagn til tækja-

m.kr. tekjuaukans sem gjaldið átti

aður við dreifingu sjónvarps hækka

kaupa, fara í minna og hentugra

að færa félaginu átti það að fá 215

töluvert þar sem gamla hliðræna

húsnæði,

rekstrarkostnað

m.kr. hækkun á framlagi síðasta árs.

dreifikerfið var að fullu afskrifað og

o.s.frv. Undir lok rekstrarársins var

Þá kom fram í fjárlagafrumvarpinu að

greitt, og því ódýrt í rekstri. Tekjuauki

því settur á laggirnar vinnuhópur til

lækkun þjónustutekna, framlags rík-

nýju laganna, þ.e. óskert útvarpsgjald,

þess að skoða þessi mál. Þannig lauk

isins og útvarpsgjalds þegar það tekur

kom sér því vel. Samningur um kaup á

rekstrarárinu 31. ágúst 2013. Ekki var

við, er hugsuð til framtíðar. Því má

rúmlega árs gömlum 8-10 myndavéla

annað að sjá en baráttu eftirhrunsár-

segja að nýtt tímabil sé hafið í sögu

stafrænum upptöku- og útsendingar-

anna væri lokið og nokkuð bjart fram-

Ríkisútvarpsins þar sem starfsemin

bíl (OB) var svo undirritaður 8. apríl.

undan. Það eina sem skyggði á var

hefur verið dregin saman um meira

Nýi bíllinn leysir af hólmi gamla OB-

að tekjur af auglýsingum og kostun

en 20% frá því sem lagt var upp með

bílinn sem var í grunninn orðinn 27

voru 4,6% undir áætlun vegna niður-

við formbreytinguna árið 2007.

ára gamall.

sveiflu í lok rekstrarársins. Vonast

Með þessari skerðingu ásamt lækkun

Næsta skrefið í háskerpuvæðingu

var til að sú niðursveifla væri aðeins

auglýsingatekna stóð félagið skyndi-

sjónvarpsins er að endurnýja tækja-

tímabundin. En skjótt skipast veður

lega frammi fyrir um 500 m.kr. tap-

búnað innanhúss. Það er mjög kostn-

í lofti. Eftir að rekstrarárinu lauk,

rekstri á komandi rekstrarári ef ekk-

aðarsamt og áður þarf að kanna hvort

þegar kom fram á haustið, þótti sýnt

ert yrði að gert. Með eins lítið eigið

rétt sé að halda sig við núverandi hús-

að þetta væri ekki stundarlækkun á

fé og raun ber vitni þolir félagið ekki
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taprekstur og því varð að bregðast

sínu lausu. Bjarni Guðmundsson

og Spotify eykst stöðugt. Nýju miðl-

skjótt við. Auk þess kom fram hjá

framkvæmdastjóri var settur útvarps-

arnir keppa bæði um hylli neytenda

mennta- og menningarmálaráðherra

stjóri þar til nýr tæki við en 26. janúar

og auglýsenda. Stöðugt stærri sneið

að líklega yrðu þessar 215 m.kr.

var ákveðið að ráða Magnús Geir

af þeim fjármunum sem varið er til

dregnar til baka í meðförum Alþingis.

Þórðarson í starf útvarpsstjóra.

kaupa á auglýsingum í þessum miðlum

Niðurstaðan varð sú að fjárhæðin

Lokaorð útvarpsstjóra í inngangi að

rennur út úr íslenska hagkerfinu.

lækkaði um 150 m.kr. Á móti kom

síðustu ársskýrslu voru eftirfarandi:

Stærsta ógnin er þó menningarlegs

að hluta af skerðingarákvæðum lag-

„Óskandi er að stjórnvöld eyði sem

eðlis. Ríkisútvarpið er framvörður

anna frá í mars og kröfu um stofnun

allra fyrst þeirri stöðugu og nagandi

íslenskrar menningar og hefur, allt frá

dótturfélaga var frestað og er áætlað

óvissu sem RÚV hefur mátt búa við

því fyrstu útsendingar hófust, gegnt

að það skili félaginu svipaðri fjárhæð,

síðustu árin um fjárhagslegan og laga-

mikilvægu hlutverki í fréttum, menn-

150 m.kr.

legan ramma um starfsemina. Það

ingu og sögu þjóðarinnar. Það hefur

Til þess að takast á við þennan mikla

er illmögulegt að takast á við stór

starfað í nánum tengslum við þjóðina

vanda voru áætlanir félagsins endur-

krefjandi verkefni við þær aðstæður.“

og staðið vörð um íslenska tungu um

skoðaðar og í lok nóvember voru

Svo sem sjá má af framansögðu varð

leið og það hefur stuðlað að lýðræðis-

kynntar aðgerðir sem fólu í sér mik-

honum ekki að ósk sinni. Óvissan

legri umræðu. Það hefur sinnt sam-

inn niðurskurð rekstrargjalda, sem

um stöðu Ríkisútvarpsins er mjög

félagslegu hlutverki sínu af kostgæfni

m.a. lýsti sér í því að fækkað var um

mikil. Á sama tíma og því er gert að

og ávallt haft traust og trúverðugleika

54 stöðugildi. Ekki var einhugur um

draga starfsemina saman um meira

að leiðarljósi. Meginmarkmiðið er að

aðgerðirnar í stjórn Ríkisútvarpsins

en fimmtung þarf að taka stórar

upplýsa, fræða og skemmta og það

og kölluðu þær á mikil mótmæli jafnt

ákvarðanir um tækni, framleiðslu,

gerum við undir kjörorðunum traust,

innan fyrirtækisins sem utan. Þann

húsnæðismál og fjármál auk þess að

fagmennska og fjölbreytni.

17. desember varð að samkomulagi

styrkja sig enn frekar í nýmiðlun. Í því

milli stjórnar og útvarpsstjóra að

síðastnefnda leynast bæði tækifæri og

Bjarni Guðmundsson

hann léti af störfum og í lok desember

hættur. Erlend samkeppni frá nýjum

útvarpsstjóri

sagði fjármálastjóri félagsins starfi

stafrænum miðlum s.s. Netflix, YouTube

Freyr Arnarson myndatökumaður og Lára Ómarsdóttir fréttamaður.
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Fjórir af fimm umsjónarmönnum Víðsjár.

RÁS 1
TALAÐ MÁL

Virka daga klukkan 13 voru ýmsir

Ævars í þeim þáttum var Jón Ólafs-

þættir: Hringsól Magnúsar R. Einars-

son. Eftir áramót og fram í mars var

Í stórum dráttum var talað mál á Rás

sonar á mánudögum, þar segir fólk

Ævar einn stjórnandi þáttar sem

1 í svipuðum skorðum og undanfarin

frá dvöl í fjarlægum löndum, Fyrr og

kallaðist Sunnudagsspjall um hug-

ár. Morgunútvarpinu stýrðu Jónatan

nú, þáttur Hönnu G. Sigurðardóttur á

myndir gamlar og nýjar, þar sem

Garðarsson og Sigurlaug Margrét

þriðjudögum, Tilraunaglasið, þáttur

hann fékk einn viðmælanda hverju

Jónasdóttir frá hausti 2012 fram á vor

Péturs Halldórssonar um vísindi á

sinni og var þar komið víða við eins

2013. Þá tók við þátturinn Morgun-

föstudögum og á laugardögum Flakk

og fyrirsögnin gefur til kynna. Frá

glugginn en honum stjórnaði lengst af

Lísu Pálsdóttur þar sem hún fór

24. mars var þátturinn undir heitinu

Hrafnhildur Halldórsdóttir, en einnig

einkum um Reykjavík.

Íslensk menning, getum við gert

um skeið Margrét Sigurðardóttir.

Á sunnudagsmorgnum hélt Ævar

betur? Að honum stóð með Ævari

Samfélagið í nærmynd klukkan 11

Kjartansson áfram með umræðuþætti

Fríða Björk Ingvarsdóttir og var þar

árdegis var í umsjón þeirra Guðrúnar

sína þar sem lagst var dýpra og horft

fjallað um helstu menningarstofnanir

Gunnarsdóttur, Hrafnhildar Halldórs-

víðar yfir en títt hefur verið í dag-

í landinu og menningarstarf almennt.

dóttur og Erlu Tryggvadóttur. Um

skránni annars staðar. Frá hausti til

Um sumarið var svo á sunnudags-

vorið tók við á þessum tíma Sjónmál,

áramóta var þátturinn Alltaf að ríf-

morgnum þátturinn Hvað einkennir

nýr þáttur um samfélagsmál, undir

ast, sem fjallaði um íslenska hefð í

íslenskt lýðræði? Honum stýrði með

stjórn Hönnu G. Sigurðardóttur.

þjóðfélagsumræðu. Samstarfsmaður

Ævari, Vilhjálmur Árnason.
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Síðast en ekki síst er þess að geta

Þór Vilhjálmsson, Ásdís Sigmunds-

menntir af sunnudagsmorgnum á

að Víðsjá var á dagskrá fimm daga

dóttir og Maríanna Clara Lúthers-

sunnudaga klukkan 18.17. Vésteinn

vikunnar allt árið. Umsjónarmenn

dóttir. Um aðrar listgreinar fjölluðu

Ólason fjallaði þá um bókmennta-

þáttarins á þessum tíma voru Elísabet

María Huld Markan Sigfúsdóttir og

rannsóknir Stefáns Einarssonar og

Indra Ragnarsdóttir, Þorgerður E.

Sólrún

(tónlist),

endurfluttur var þáttur Gunnars Stef-

Sigurðardóttir, Haukur Ingvarsson,

Hlynur Helgason (myndlist) og Ást-

ánssonar um Árna Pálsson prófessor.

Sigríður Stephensen og Dagur Gunn-

björg Rut Jónsdóttir (leiklist).

Frá 4. nóvember fram að jólum var

arsson. Á föstudögum var Víðsjá oft

Fyrir utan einstaka dagskrárþætti

þátturinn Bókaþing á þessum tíma.

helguð einu ákveðnu efni, stundum

af ákveðnu tilefni voru fastir þættir

Þar er lesið úr nýjum frumsömdum

um ákveðin menningarfyrirbæri eða

á sunnudögum um bókmenntir og

bókum,

menningarsöguleg viðfangsefni þegar

menningarsögu,

tímabilsins

fræðiritum. Um jólin voru nokkrir

tilefni gafst.

klukkan 10.15, en að hluta klukkan

bókmenntaþættir. Gunnar Stefánsson

18.17. Í september voru á morgun-

fjallaði um Akureyrarár Matthíasar

BÓKMENNTIR

tímanum þrír þættir Auðar Aðal-

Jochumssonar og Una Margrét Jóns-

Jórunn Sigurðardóttir annaðist bók-

steinsdóttur sem nefndust Hreinsun-

dóttir um Jólaævintýri Dickens. Flutt

Sumarliðadóttir

hluta

aðallega

skáldritum

og

menntaþáttinn Orð*um bækur síð-

areldur bókmennta. Þar var fjallað

var upptaka úr Norræna húsinu þar

degis á sunnudögum. Var þar rætt um

um ritdóma fyrr á tíð. Því næst, og

sem lesið var og leikið úr verkum

íslenskar og erlendar bókmenntir af

fram í október, voru þrír þættir um

Strindbergs á aldarártíð hans í þætt-

ýmsu tagi. Víðsjá fjallar oft og einatt

bandaríska skáldið Walt Whitman

inum „Minn eldur er sá stærsti“.

um bókmenntir, íslenskar og erlendar.

sem Árni Blandon tók saman, en

Eftir áramót voru þessir þættir á dag-

Bókmenntagagnrýnendur þáttarins á

Sigurður Skúlason las úr þýðingum

skrá: Listin að ferðast, þrír þættir í

þessu tímabili voru Fríða Björk Ingv-

Hallbergs Hallmundssonar á ljóðum

umsjá Auðar Aðalsteinsdóttur og Ástu

arsdóttir, Ingi Björn Guðnason, Björn

Whitmans. Þessu næst færðust bók-

Gísladóttur.

Helstu flokkar dagskrárefnis hljóðvarps

Rás 1 [klst.]

Salka

Guðmundsdóttir

Rás 2 [klst.]

Samfélags- og dægurmál

924

599

Skemmtiefni

226

427

Trúmál

117

0

27

0

Vísinda- og fræðsluefni

3.135

11

Sígild / létt sígild tónlist

2.040

0

Dægurtónlist

1.081

5.580

914

1.452

0

281

282

392

14

18

8.760

8.760

Leikið efni

Fréttir og fréttatengt efni
Íþróttir
Auglýsingar
Kynningar
SAMTALS
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RÁS 1

Jólatónleikar Rásar 1 í Hörpu.

Jórunn Sigurðardóttir.

gerði þátt um söguna Emmu eftir

Nú var komið að kvöldsögulestri á

sonar í tilefni af aldarártíð Steingríms

Jane Austen, sem kom út í þýðingu

sumri og í tengslum við það voru á

Thorsteinsson í ágúst og nefndust þeir

Sölku. Árni Blandon gerði tvo þætti

dagskrá þættir á sunnudagsmorgnum.

Þjóðskáld og menningarmiðlandi.

um skáldkonuna Sylviu Plath og

Fyrst voru fjórir þættir um Grettis

Talsverðar breytingar urðu á föstum

lesið var úr ljóðum hennar í þýðingu

sögu, þar sem skeytt var saman við-

þáttum um bókmenntir á árinu,

Hallbergs

Þáttur

tölum við fræðimenn um ýmis atriði

þeim fækkaði og dagskrársetningu

Guð-

í sambandi við söguna, áður flutt

var breytt. Jórunn Sigurðardóttir og

mund L. Friðfinnsson rithöfund var

þegar Grettis saga var lesin í Þjóðar-

Gunnar Stefánsson vinna við bók-

á þessum tíma og einnig þáttur um

þeli 1995. Síðan kom Guðsgjafaþula

menntaþætti auk Hauks Ingvarssonar

Síðustu freistinguna eftir Kazantzakis

eftir Halldór Laxness og gerði Haukur

en hann var í leyfi stóran hluta síð-

sem séra Gunnar Kristjánsson gerði,

Ingvarsson þátt um hana. Þá tók

asta árs. Þorgerður E. Sigurðardóttir

en sagan kom út í íslenskri þýðingu

Gunnar Stefánsson saman þátt um

er hluti af bókmenntateymi Rásar 1,

Sigurðar A. Magnússonar. Í framhaldi

Jakobínu Sigurðardóttur og sögu

einkum í gegnum þáttinn Víðsjá. Bók-

af því var endurfluttur kafli úr bók

hennar, Í sama klefa, og einnig gerði

menntaþáttur sem undanfarna áratugi

sama höfundar, Skýrslu til Greco, í

hann þátt um Jón Óskar og verk hans,

hefur að mestu hefur verið í umsjón

þýðingu Erlings E. Halldórssonar.

Skáldalíf í Reykjavík, en hvort tveggja

utanaðkomandi að skipulagi Gunnars

Aríasman,

um

var kvöldsaga á sumardagskrá. Síð-

Stefánssonar var styttur um fimmtán

Spánverjavígin, var umfjöllunarefni

asta kvöldsagan var flutt í september,

mínútur og fluttur af sunndagsmorgni

þáttar sem Hjalti Snær Ægisson

Márus á Valshamri og meistari Jón,

til sunnudagskvölds. Bókmenntaþátt-

gerði.

Gunnars

Hallmundssonar.
Stefánssonar

finnsk

um

skáldsaga

Gunnar Stefánsson fjallaði

eftir Guðmund Hagalín. Í tengslum

urinn Skorningar var lagður niður

um ljóðaþýðingar Jóhanns Hjálmars-

við hana var endurfluttur hluti þáttar

sem og þátturinn Glæta. Í stað þess-

sonar. Einnig voru fluttir þrír eldri

um höfundinn sem Eiríkur Hreinn

ara þátta hóf göngu sína þátturinn

þættir hans um skáldin Gest, Andrés

Finnbogason gerði árið 1978.

Orð*um bækur, í umsjón Jórunnar

Björnsson eldri og Friðrik Hansen á

Endurfluttir voru um sumarið fjórir

Sigurðardóttur sem er á dagskrá

Sauðárkróki. Auður Aðalsteinsdóttir

þættir Arthúrs Björgvins Bollasonar

eftir hádegi á sunnudögum. Í þætt-

hafði umsjón með þætti um söguna

um Grimmsævintýri og þáttur Hauks

inum er leitast við að blanda saman

Að endingu eftir breska höfundinn

Ingvarssonar um söguna Brestir í

umfjöllun um nýjar bókmenntir jafnt

Julian Barnes í þýðingu Jóns Karls

Brooklyn eftir Paul Auster. Loks er að

sem eldri, innlendar og erlendar.

Helgasonar.

telja tvo nýja þætti Gunnars Stefáns-

Umsjónarmaður fylgdist grannt með
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grósku í grasrótarútgáfu ljóða og var

og einkum fjallað um fantasíubók-

Bókmenntaumfjöllun í einstökum

talsvert um ljóðaflutning sem byggði

menntir, sjálfsútgáfur og breytingar á

þáttum

á upptökum frá ljóðakvöldum sem

bókmenntaheiminum samfara nýjum

Menningarþátturinn Víðsjá var á dag-

haldin voru á ýmsum stöðum í borg-

tæknilegum möguleikum.

skrá alla virka daga kl. 17.03 – 18.

inni. Í tengslum við þetta var um tíma

Að vanda var gerður portrettþáttur um

Þátturinn hefur styst um helming og

nokkuð reglulega umfjöllun um ljóða-

þann höfund sem hlaut viðurkenningu

það setur efni og efnistökum skorður

flutning sem sjálfstætt form ljóða

Rithöfundasjóðs Ríkisútvarpsins, árið

en reynt var að halda umfjöllun um

sem í fræðunum hefur á síðustu árum

2012, Úlfar Þormóðsson. Þátturinn

bókmenntir í horfinu. Bókmennta-

verið gefinn aukinn gaumur og í safni

nefndist Hamfarahöfundur. Það er

gagnrýni var að venju áberandi í

útvarpsins má finna margvísleg dæmi

kannski nokkuð góð lýsing ... og var

aðdraganda jólanna og vel fram í janú-

um þetta form.

í umsjón Jórunnar Sigurðardóttur. Í

armánuð og er það efni aðgengilegt

Í aðdraganda jólanna var í þættinum

páskadagskrá var þáttur Þorgerðar

á vefnum, bæði sem hljóð og texti.

Orð*um bækur lögð nokkur áhersla

E. Sigurðardóttur, Bækur spurning-

Þá var rætt við fjölmarga höfunda um

á nýjar þýðingar sem og sess og gildi

anna, þar sem fjallað var sérstaklega

nýútkomin verk þeirra. Bókmennta-

bóka síðustu vikur ársins á Íslandi og

um bækur Úlfars um foreldra sína,

umfjöllun Víðsjár nýtur virðingar

rætt við margvíslega hagsmunaaðila,

þ.e. Farandskugga frá árinu 2011 og

í íslensku samfélagi, eins og önnur

bóksala, lesendur, bókaútgefendur.

Boxarann frá árinu 2012. Afkomendur

umfjöllun þáttarins, og er oft vitnað

Umsjónarmaður þáttarins er í góðu

Ragnheiðar Jónsdóttur rithöfundar í

til orða umsjónarmanna og gesta.

sambandi við Reykjavík bókmennta-

kvenlegg buðu Rás 1 að útvarpa dag-

Alþjóðleg bókmenntahátíð í Reykja-

borg,

Stofnun

skrá um feril og verk Ragnheiðar. Jór-

vík, sem var haldin um miðjan sept-

Vigdísar Finnbogadóttur og fleiri og

Borgarbókasafnið,

unn Sigurðardóttir vann dagskrána

ember og Rás 1 áttu víðtækt samstarf.

hefur nýtt sér velvild höfunda jafnt

fyrir útvarp undir heitinu Dagskrá

Í þættinum Víðsjá og bókmennta-

sem bókmenntaunnenda í viðtölum

um ömmu og var henni útvarpað á

þættinum Orð*um bækur var þegar í

og upptökum á heilu dagskránum sem

nýársdag 2013.

ágústmánuði fjallað um marga þeirra

síðan hefur verið útvarpað að hluta

Undirstrika verður að nauðsynlegt er

höfunda sem væntanlegir voru á

eða öllu leyti. Þannig voru efni fyrstu

að gera fleiri þætti um einstaka rithöf-

hátíðina.

lestrarhátíðar Bókmenntaborgarinnar

unda, feril þeirra og verk.

gerð góð skil með umfjöllun um margvísleg málefni sem tengdust Vögguvísu, bókinni sem var í brennidepli
og höfundi hennar Elíasi Mar. Annan
hvern mánuð voru á dagskrá þáttarins
pistlaraðir skálda og fræðimanna. Þar
reið Guðmundur Andri Thorsson rithöfundur á vaðið, síðan Sigrún Margrét

Guðmundsdóttir

bókmennta-

fræðingur, Valgerður Þóroddsdóttir
ljóðskáld, Magnús Örn Sigurðsson
bókmenntafræðingur og meistaranemi í umhverfis- og auðlindafræði
og Kári Túliníus rithöfundur. Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir hefur
leyst

umsjónarmann

þáttarins

af

Hrafnhildur Halldórsdóttir umsjónarmaður Morgungluggans.
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Viðar Eggertsson, verkefnisstjóri leik-

gamalt efni sem búið hefur verið

og dauða) og var ein slík haldin hér

listar á Rás 1, hafði sem fyrr frum-

í spennandi form fyrir útvarp til að

á landi 17. maí og útvarpað mánuði

kvæði að endurflutningi margvíslegs

endurtaka í almennri dagskrá.

síðar. Það skal undirstrikað hér að

efnis þar á meðal bókmenntaefnis

Dagskrárgerðarmenn Rásar 1, einkum

úrvinnsla og notkun á upptökum eins

úr safninu undir dagskrárliðnum

Jórunn Sigurðardóttir, Gunnar Stef-

og þeim sem hér voru nefndar byggist

Útvarpsperlum. Þar var m.a. endur-

ánsson og umsjónarmenn Víðsjár,

alfarið á velvilja fræðimanna og rit-

tekinn þáttur Eiríks Guðmundssonar,

héldu áfram að hljóðrita samkomur

höfunda í garð Rásar 1 og gefa þeir

Einsamalt vatnið augun sjá..., frá

um margvísleg málefni sem stofnanir

Ríkisútvarpinu eftir greiðslur fyrir

árinu 1999 um Konráð Gíslason.

innan Háskóla Íslands og utan stóðu

flutningsrétt fyrirlestra og annars

Nokkrir þættir Arthúrs Björgvins

fyrir. Það er þakklátt verk að gera

efnis sem útvarpað er. Mikil þörf er á

Bollasonar urðu einnig Útvarpsperlur

fleirum en þeim sem hafa tíma og

að skýra línur samvinnu af þessu tagi

þar á meðal tveir þættir um höfunda

tækifæri kleift að sækja slíkar sam-

milli Rásar 1 og annarra þeirra sem

ýkju- og lygasagna fyrri tíma frá árinu

komur með því að hlusta á það sem

standa fyrir viðburðum sem fengur er

1996 og tveir þættir um Þorstein

þar fer fram. Brotum úr fyrirlestrum

að fyrir hlustendur útvarps.

Erlingsson, Þegar fram af flugum

og umræðum er oft útvarpað í Víðsjá

Af framansögðu má ljóst vera að

fossinn æðir..., frá árinu 2001. Það

en oft er slíkum samkomum líka fund-

samdráttur síðustu ára eykur hvorki

sama má segja um þætti Elísabetar

inn sérstakur staður í dagskránni. Því

fjölbreytni né tilraunir í miðlun bók-

Brekkan um sænsku skáldkonuna og

miður hefur afrakstur af þessum upp-

mennta í útvarpi. Eigi að síður má

Nóbelsverðlaunahafann Selmu Lager-

tökum ekki alltaf nýst sem skyldi þar

ætla að bókmenntir og bókmennta-

löf frá árinu 2004 og aðra tvo þætti

sem fé og mannafla skortir til að vinna

umfjöllun í útvarpi nái enn til breiðs

um skáldin H.C. Andersen og August

slíkt efni til útsendingar. Ýmsar upp-

hóps hlustenda og sé jafnframt virkt

Strindberg frá árinu 2007. Einnig voru

tökur hafa þó komist á dagskrá. Þar

afl í bókmenntaumræðu í landinu og

þættir Jóns Halls Stefánssonar um

má sérstaklega benda á upptöku frá

í góðum tengslum við hefð og sögu.

skoska ljóðskáldið og furðufuglinn

50 ára afmæli Sólheimasafns Borgar-

Þótt bókmenntaefni sé ekki dýrt í

Ivor Cutler endurfluttir sem Útvarps-

bókasafnsins sem fékk afar góðar við-

sjálfu sér þá krefst metnaðarfull bók-

perlur.

tökur sem og upptöku frá nýstárlegri

menntadagskrá í útvarpi talsverðrar

Allt er þetta framúrskarandi efni sem

upplestrardagskrá sem á alþjóðavett-

yfirlegu, fræðilegrar yfirvegunar og

yngri hlustendur sýna áhuga en með

vangi gengur undir nafninu Literary

frumsköpunar í dagskrárgerð sem nú

ári hverju verður erfiðara að finna

Death Match (Bókmenntir upp á líf

á jafnt við um ljósvakann og netið.
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Davíð Berndsen tæknimaður.

Rás 1 ætti að hafa meira frumkvæði

dal eftir Sölva Björn Sigurðsson,

Övu Ólafsdóttur, Arnmundur Ernst

að verkefnum á sviði bókmennta og

höfundur las; Úr minningablöðum

Björnsson las; Spútnik-Ástin eftir

kalla í því samhengi eftir samvinnu

Huldu, Alda Arnardóttir las. Fyrir

japanska höfundinn Haruki Mura-

við aðra jafnframt því að ganga til

jólin var Aðventa Gunnars Gunnars-

kami, Uggi Jónsson þýddi, Valur

samstarfs við verkefni annarra.

sonar flutt að vanda, lesari að þessu

Freyr Einarsson las. Fyrir utan þetta

sinni Ævar Kjartansson. Nýja árið

voru alloft lesnar smásögur á þessum

FRAMHALDSSÖGUR

hófst með sögunni Nafnlausir vegir

tíma til að fylla vikur.

Útvarpssagan var sem fyrr lesin fimm

eftir Einar Má Guðmundsson, höf-

Kvöldsögurnar voru allar sóttar í

sinnum í viku allt árið og kvöldsagan

undur las. Síðan voru þessar sögur

safn útvarpsins: Grettis saga, Óskar

var á dagskrá yfir sumarmánuðina, frá

fluttar: Konur eftir Steinar Braga,

Halldórsson las, hljóðritað 1981, flutt

júníbyrjun og út september.

Kristín Eiríksdóttir las; Skaparinn

1984; Guðsgjafaþula eftir Halldór

Útvarpssögur voru:

eftir Guðrúnu Evu Mínervudóttur,

Laxness, höfundur las, hljóðritað

Dauðinn í Feneyjum eftir Thomas

höfundur las; Hlustarinn eftir Ingi-

1979; Í sama klefa eftir Jakobínu Sig-

Mann í þýðingu Þorbjargar Bjarnar

björgu Hjartardóttur; höfundur las;

urðardóttur, höfundur las, hljóðritað

Friðriksdóttur,

Franklín

Laura og Julio eftir spænska höfund-

1989; Skáldalíf í Reykjavík eftir Jón

Kristján

Magnús las; Vögguvísa eftir Elías

inn Juan José Millás, Hermann Stef-

Óskar, höfundur las, hljóðritað 1986;

Mar, höfundur las, hljóðritun frá 1974;

ánsson þýddi, Baldur Trausti Hreins-

Márus á Valshamri og meistari Jón

Ljósa eftir Kristínu Steinsdóttur, höf-

son las; Andlit eftir Bjarna Bjarnason,

eftir Guðmund G. Hagalín, höfundur

undur las; Gestakomur í Sauðlauks-

höfundur las; Afleggjarinn eftir Auði

las, hljóðritað 1973.
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ÚTVARPSLEIKHÚSIÐ
Útvarpsleikhúsið

lagði

í frumflutt leikrit, endurflutt leikrit,

Opið hús eftir Hrafnhildi Hagalín.

sérstaka

fléttuþætti og leiklistarþætti, ýmist

Leikstjórn:

áherslu á ný íslensk verk í nýfram-

frumflutta eða endurflutta úr safni.

Tónlist: Hallur Ingólfsson. Hljóð-

leiðslu og má segja að sú menningar-

Við sérstök tilefni voru útsendingar á

vinnsla: Einar Sigurðsson.

pólitíska stefna hafi hlotið þó nokkra

perlum úr leikritasafni útvarps fluttar

Verkið var unnið í samstarfi við

athygli og viðurkenningu. Á tíma-

á öðrum tímum.

Listahátíð í Reykjavík. Frumflutt 25.

bilinu voru frumflutt sjö verk.

Verkefnisstjóri leiklistar og eini fasti

desember.

Útvarpsleikhúsið hafði samstarf við

starfsmaður Útvarpsleikhússins, Viðar

Listahátíð sem kallað var Splunkuný

Eggertsson, hefur gert ýmsa þætti

Þögnin eftir Andrés Indriðason. Leik-

leikrit. Fjögur ný leikrit voru pöntuð

um leiklist og sviðslistamenn sem

stjóri: Erling Jóhannesson. Hljóð-

af nokkrum af okkar fremstu leik-

hafa verið á dagskrá Rásar 1 sem og

vinnsla: Einar Sigurðsson. Frumflutt

skáldum, þeim Hrafnhildi Hagalín,

fjölmarga aðra tilfallandi þætti í dag-

20. janúar.

Jóni Atla Jónassyni og Sigtryggi

skránni. Auk þess hefur hann séð um

Magnasyni en nýleg verk eftir þau

að velja þætti og dagskrársetja undir

Trans eftir Sigtrygg Magnason. Leik-

hafa öll hlotið Grímuna á síðustu

heitinu Útvarpsperlur.

stjórn: Stefán Hallur Stefánsson. Tón-

árum sem útvarpsverk ársins. Auk

Kristín

Eysteinsdóttir.

list: Gísli Galdur Þorgeirsson. Hljóð-

þess var verk eftir framandverka-

Frumflutt verk

vinnsla: Einar Sigurðsson. Verkið

flokkinn Kviss búmm bang. Þessi

Harmsaga eftir Mikael Torfason.

var unnið í samstarfi við Listahátíð í

verk voru leiklesin á Listahátíð að við-

Leikstjóri: Símon Birgisson. Tónlist:

Reykjavík. Frumflutt 17. febrúar.

stöddum áhorfendum um vorið. Síðan

Hallvarður Ásgeirsson. Hljóðvinnsla:

unnu leikskáldin áfram í verkunum

Einar Sigurðsson.

Viskí tangó eftir Jón Atla Jónasson.

sem voru svo flutt í nýjum og endur-

Frumflutt 7. október.

Leikstjórn: Jón Páll Eyjólfsson. Hljóð-

bættum útgáfum, með öllum þeim

vinnsla: Einar Sigurðsson. Verkið

meðulum sem útvarpið hefur upp á

Í gömlu húsi eftir Hávar Sigurjóns-

var unnið í samstarfi við Listahátíð í

að bjóða.

son. Leikstjórn: Marta Nordal. Hljóð-

Reykjavík. Frumflutt 10. mars.

Útsendingar Útvarpsleikhússins voru á

vinnsla: Ragnar Gunnarsson. Frum-

sunnudögum kl. 13 á Rás 1 og skiptust

flutt 18. nóvember.

Tókstu eftir himninum í morgun?
eftir

framandverkaflokkinn

Kviss

búmm bang. Leikstjórn: Kviss búmm
bang. Hljóðvinnsla: Einar Sigurðsson.
Verkið var unnið í samstarfi við
Listahátíð í Reykjavík. Frumflutt 31.
mars.
Frumfluttir fléttuþættir
Heimkoma, rondó fyrir raddir og
hús, fléttuþáttaröð um þrjú eyðibýli
á Íslandi í þremur þáttum eftir Rikke
Houd og Jón Hall Stefánsson. Tónlist
og hljóðmynd: Ylva Nyberg Bentancor
og Gustavo Bentancor. Hljóðvinnsla:
Rikke Houd. Frumflutt 21. október,
28. október og 4. nóvember.
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Útvarpsleikrit 50 ára og eldri
Upptökur útvarpsleikrita hófust 1946.
Reglulega hafa verið fluttar perlur úr
safni sem eru orðnar 50 ára. Þessar
fágætu perlur úr safni Útvarpsleikhússins hafa notið mikilla vinsælda
þegar þeim er endurútvarpað. Verkin
sem flutt voru á árinu, eru þessi:
Gullna hliðið eftir Davíð Stefánsson.
Leikstjóri: Lárus Pálsson. Tónlist: Páll
Ísólfsson. Frá 1950.
Upptaka á sýningu Leikfélags Reykjavíkur.
Mýs og menn eftir John Steinbeck í
þýðingu Ólafs Jóhanns Sigurðssonar
og útvarpsleikgerð Lárusar Pálssonar
og Þorsteins Ö. Stephensen. Leikstjóri: Lárus Pálsson. Frá 1962.
Frumfluttir leiklistarþættir
Frumflutt var ný leiklistarþáttaröð,
Skapalón, þar sem Árni Kristjánsson
og Magnús Örn Sigurðsson vörpuðu
fram nýstárlegum hliðum í vanga-

Viðar Eggertsson útvarpsleikhússtjóri.

veltum sínum og tilraunum með þekkt
leikrit úr leiklistarsögunni og settu

Nýleg endurflutt leikrit

Helga

þau fram í nýju samhengi. Uppistaðan

Faraldur eftir Jónínu Leósdóttur.

Sigurður Skúlason. Tónlist: Kristín

var útvarpsleikrit úr safni Útvarps-

Leikstjóri: Þórhildur Þorleifsdóttir.

Bergsdóttir og Erla Axelsdóttir. Frá

leikhússins. Alls sex þættir.

Frá 2009.

2009.

Endurfluttir leiklistarþættir

150/200 eftir Hrafnhildi Hagalín.

Sagan af þriðjudegi eftir Steinar

Vort dramatíska líf, fléttuþáttaröð í

Leikstjóri: Hrafnhildur Hagalín. Úr

Braga. Útvarpsleikgerð og leikstjóri:

fjórum hlutum eftir Elísabetu Indru

leikþáttaröðinni Einfarar. Frá 2009.

Bjarni Jónsson. Tónlist: Hallur Ing-

Ragnarsdóttur, Eirík Orra Ólafsson,

Hálfdanarsonar.

Leikstjóri:

ólfsson. Frá 2010.

Frey Arnarson og Þorgerði E. Sigurðar-

Veggir með eyru eftir Þorstein Guð-

dóttur. Þættirnir voru unnir undir hand-

mundsson. Leikstjóri: Hjálmar Hjálm-

Blessuð sé minning næturinnar eftir

leiðslu Rikke Houd og Tin Hinman.

arsson. Frá 2009.

Ragnar Ísleif Bragason. Leikstjóri:

Verkefnið var flutt í samstarfi við

Símon Birgisson. Tónlist: Anna Þor-

RANA (Radiophonic Narration).

Ástand, leikrit í tveim hlutum eftir

Þættir úr íslenskri leikritun. Um

Ásdísi Thoroddsen. Leikstjóri: Ásdís

íslenska leikritun frá vígslu Þjóðleik-

Thoroddsen. Frá 2009. Verkið var

Djúpið eftir Jón Atla Jónasson. Leik-

hússins árið 1950. Fimmtán þátta röð.

unnið í samstarfi við Gjólu ehf.

stjóri: Jón Atli Jónasson. Tónlist:

Á árinu voru fluttir fyrstu fjórir þættirnir. Höfundur: Bjarni Jónsson

valdsdóttir. Frá 2010.

Hilmar Örn Hilmarsson. Frá 2010.
Antígóna eftir Sófókles í þýðingu

Vasaleikhúsið heimsækir Útvarps-
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leikhúsið, örleikrit í 16 tíu mínútna

Útvarpsleikhúsið stóð fyrir tveim

Samstarf Listahátíðar í Reykja-

hlutum, eftir Þorvald Þorsteinsson.

námskeiðum sem nemendur í ritlist

vík og Útvarpsleikhússins

Dagskrárgerð: Viðar Eggertsson. Frá

við Háskóla Íslands, leikskáld og leik-

Eins og áður hefur komið fram

1998/2007. Endurflutt um páska og í

stjórar sóttu. Sérstaklega voru konur

átti Útvarpsleikhúsið samstarf við

þáttum Víðsjár sumarið 2013 í minn-

hvattar til að kynna sér útvarpsleik-

Listahátíð vorið 2012. Þessu samstarfi

ingu höfundarins sem lést fyrr á árinu.

list með þeim hætti, enda er eitt af

var framhaldið á Listahátíð 2013,

markmiðum Útvarpsleikhússins að

einnig í samstarfi við Borgarbóka-

Ský eftir Árna Ibsen. Leikstjóri: Árni

auka þátttöku kvenna við listsköpun

safn Reykjavíkur. Þá var ákveðið að

Ibsen. Frá 1990.

leikhússins, en nokkuð hefur hallað

panta sex ný íslensk leikrit sem leik-

á þær í gegnum tíðina. Áður var nefnt

lesin voru á Listahátíð í sex útibúum

Baróninn á Hvítárvöllum, leikdag-

samstarf við Listahátíð um ný íslensk

Borgarbókasafnsins

skrá í tveimur hlutum í samantekt og

útvarpsleikrit.

borgina. Verkin hlutu mikla athygli

stórn Klemenzar Jónssonar. Frá 1992.

víðsvegar

um

sem liður í dagskrá Listahátíðar og
Verðlaun og viðurkenningar

góða auglýsingu. Líkt og áður skyldu

Ódauðleiki eftir William Heinesen í

Gríman, íslensku leiklistarverðlaunin,

verkin þróuð áfram af höfundum og

útvarpsleikgerð og leikstjórn Þorgeirs

voru afhent í júní. Þrjú verka Útvarps-

leikstjórum og síðan tekin upp í hljóð-

Þorgeirsonar. Frá 1983.

leikhússins hlutu tilnefningu sem

veri Útvarpsleikhússins með öllum

útvarpsverk ársins. Þetta voru Opið

þeim möguleikum sem það býður til

Is there someone out there, eftir

hús eftir Hrafnhildi Hagalín í leik-

úrvinnslu. Þessi sex nýju leikrit munu

Hrafnhildi Hagalín. Leikstjóri: Hrafn-

stjórn Kristínar Eysteinsdóttur. Tón-

svo hljóma á Rás 1 árið 2013–2014.

hildur Hagalín. Úr leikþáttaröðinni

list Hallur Ingólfsson; Tókstu eftir

Einfarar. Frá 2009.

himninum í morgun? eftir Framandverkaflokkinn Kviss Búmm Bang og

Dauðarósir, framhaldsleikrit í þremur

í leikstjórn þeirra. Viskí Tangó eftir

hlutum eftir Arnald Indriðason. Leik-

Jón Atla Jónasson í leikstjórn Jóns

stjóri: Hjálmar Hjálmarsson. Frá 2000.

Páls Eyjólfssonar.
Hljóðvinnsla allra verkanna var í

Synir duftsins, framhaldsleikrit í

höndum Einars Sigurðssonar.

þremur hlutum eftir Arnald Indriða-

Opið hús hlaut Grímuna 2013 sem

son. Leikstjóri: Hjálmar Hjálmarsson.

útvarpsverk ársins.

Tónlist: Máni Svavarsson. Frá 2000.

Nokkrum dögum áður var tilkynnt
á ársfundi norrænna útvarpsleik-

Fræðsla og nýsköpun

húsa að upptaka Útvarpsleikhússins

Reglulega kemur ungt fólk í starfs-

á Opnu húsi eftir Hrafnhildi Hagalín

kynningu og dvelur um tíma við upp-

hlyti Norrænu útvarpsleikhúsverð-

tökur útvarpsleikrita og fylgist með

launin sem besta útvarpsverkið árið

vinnunni við þau.

2013. Til gamans má geta þess að

Leiklistardeild Listaháskóla Íslands

Útvarpsleikhúsið hefur hlotið þessi

bauð upp á námskeið í útvarpsleik-

verðlaun þrisvar sinnum af síðustu

list í samstarfi við Útvarpsleikhúsið.

sex skiptum sem þau hafa verið veitt.

Kennarar á námskeiðinu voru Viðar

Það þarf vart að nefna að þetta er

Eggertsson, Einar Sigurðsson og

fáliðaðasta útvarpsleikhús á Norður-

Símon Birgisson.

löndunum – og þó víðar væri leitað.
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Þátturinn Útúrdúr í vinnslu.

TÓNLIST

Stephensen, Til allra átta, þátt Magn-

Garðarsonar þar sem fjallað var um

Tónlist er mikilvægur hluti af dagskrá

úsar R. Einarssonar, Tríó, djassþátt

sögu dægurtónlistarinnar á 20. öld

Rásar 1 og á tímabilinu var hlutur tón-

Lönu Kolbrúnar Eddudóttur, Fimm

og Rauða þráðinn, þátt Benedikts

listar um þriðjungur af dagskránni kl.

fjórðu, Tónlistarklúbbinn í umsjón

Hermanns Hermannssonar þar sem

06.30-00.10. Á dagskrá voru bæði tón-

Margrétar Sigurðardóttur og Gull-

fjallað var um merkingu orða í tónlist.

listarþættir þar sem umsjónarmenn

fiskinn, þátt Péturs Grétarssonar. Í

Ný tónlist var kynnt í þáttaröð þar

kynntu tónlist af ýmsu tagi, tón-

Litlu flugunni, þætti Lönu Kolbrúnar

sem leiknar voru hljóðritanir frá

leikahljóðritanir bæði innlendar og

Eddudóttur, var áhersla lögð á eldra

Alþjóðlega tónskáldaþinginu, en þar

erlendar og hljóðrit Ríkisútvarpsins

efni, tónlist fyrri tíma og viðtöl, jafnt

hittast fulltrúar útvarpsstöðva frá

bæði ný og úr safni.

efni úr safni útvarpsins sem ýmislegt

öllum heimshornum, kynna tónverk

Sígild tónlist var í öndvegi í þætti

sem Ríkisútvarpinu berst frá hlust-

frá heimalandi sínu og skiptast á upp-

Arndísar Bjarkar Ásgeirsdóttur, Bak

endum.

tökum af nýjum tónverkum. Þess má

við stjörnurnar, þætti Unu Margrétar

Af nýjum þáttaröðum má nefna þætti

geta að framlag Ríkisútvarpsins, verk

Jónsdóttur, Á tónsviðinu, og Tónleik

Aðalsteins

Sigurðssonar

Úlfs Hanssonar, So very strange, sigr-

Ingibjargar Eyþórsdóttur. Í þáttunum

Norðurslóð, þar sem hann kynnti nor-

aði í flokki tónskálda 30 ára og yngri,

Girni, grúsk og gloríur á sunnudags-

ræna vísna- og þjóðlagatónlist, þátta-

en tónskáldasjóður Ríkisútvarpsins

morgnum fjallaði Halla Steinunn

raðirnar Raddir Afríku og Raddir

hefur styrkt þátttöku Ríkisútvarpsins

Stefánsdóttir um tónlist fyrri alda og

úr sveitum Frakklands í umsjón

á þinginu undanfarin ár. Þátturinn

upprunaflutning.

Dominque Plédel Jónsson, þátt Jóns

Ópus, í umsjón Ingibjargar Eyþórs-

Ýmsir þættir þar sem fjallað var um

Ólafssonar og Kristjáns Freys Hall-

dóttur, hélt áfram göngu sinni. Oft-

og leikin tónlist af öllum gerðum og

dórssonar, Albúmið, þar sem fjallað

ast var íslensk samtímatónlist þar í

úr öllum áttum héldu áfram. Má þar

var um áhrifamiklar hljómplötur,

brennidepli og einnig fengu tónlist-

nefna

Brot af eilífðinni, þáttaröð Jónatans

arhátíðir gott rými í þættinum, s.s.

heimstónlistarþátt

Sigríðar

Ásbergs
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Myrkir músíkdagar og Norrænir mús-

Linnet um djasssögu Íslands, Saga

gamlársdag. Í Litlu flugunni var m.a.

íkdagar og annað það sem efst var á

djassins á Íslandi 1919-1945 , vakti

fjallað um Þuríði Sigurðardóttur og

baugi í nýrri tónlist hverju sinni.

mikla athygli í sumardagskránni,

hljómsveit Ragnars Bjarnasonar, og

Tónlistin er líka félagi og skemmtun

en lítið sem ekkert hefur áður verið

hljómsveit Svavars Gests og gerðir

og fjölmargir þættir miðuðu að því að

fjallað um fyrstu ár djassins á Íslandi

afmælisþættir um Ingibjörgu Þor-

skapa þægilega nærveru með góðri

og ómæld og ómetanleg heimilda-

bergs (85), Noru Brockstedt (90) og

tónlist sem heyrist oft ekki annars

vinna liggur að baki þáttunum. Bjarki

Björn R. Einarsson (90). Einnig var

staðar. Má þar nefna hinn vinsæla

Sveinbjörnsson minntist tónskáldsins

Litla flugan 24. janúar helguð því

þátt Morgunstund með KK þar sem

og fræðimannsins Jóns Þórarins-

að 40 ár voru liðin frá gosinu í Vest-

Kristján Kristjánsson lék tónlist af

sonar í hátíðardagskrá, Sigríður Ella

mannaeyjum í stórum samsettum

ýmsu tagi alla virka morgna, og einnig

Magnúsdóttir rifjaði upp söngferil

þætti með safnefni. Á vormánuðum

þætti Svanhildar Jakobsdóttur, Óska-

sinn í fjögurra þátta röð og 80 ára

var brugðið upp svipmynd af Hamra-

stund, óskalagaþátt hlustenda og

fæðingarafmælis Charles Mingus var

hlíðarkórunum og starfi Þorgerðar

Stefnumót.

minnst með endurflutningi á þáttum

Ingólfsdóttur sem hlaut heiðursverð-

Fjölmarga heimildarþætti um tónlist

Lönu Kolbrúnar Eddudóttur, Í kvöld

laun Íslensku tónlistarverðlaunanna

var einnig að finna í dagskrá Rásar 1

um kaffileytið. Ingibjörg Eyþórs-

2013, og tónskáldsins Þorkels Sigur-

og má þar fyrst nefna tvær viðamiklar

dóttir fjallaði um tónlist og skáld-

björnssonar var bæði minnst í þætti

þáttaraðir; þætti Unu Margrétar Jóns-

skap á lærdómsöld í þættinum Með

Ingibjargar

dóttur um íslenska leikhústónlist á

vísnasöng í jóladagskrá, 100 ára

ludens – hinn leikandi maður, og í

árinum 1750-1950 þar sem hún fjallaði

fæðingarafmælis tónskáldsins Johns

sérstökum Víðsjárþætti sem honum

í 14 þáttum um tónlist við leikrit hér

Cage árið 2012 var minnst bæði í sér-

var helgaður. Ferill hljómsveitar-

á landi, allt frá Herranótt 18. aldar til

stökum Víðsjárþætti og í þætti Elísa-

stjórans og píanóleikarans Magnúsar

opnunar Þjóðleikhússins 1950. Nýjar

betar Indru Ragnarsdóttur, Í lands-

Ingimarssonar var rifjaður upp í þætti

hljóðritanir voru gerðar fyrir þátta-

lagi, í jóladagskrá og Una Margrét

Lönu Kolbrúnar Eddudóttur á áttatíu

röðina og voru sumar hverjar fyrstu

Jónsdóttir lék nýfundna hljóðritun

ára afmælidegi Magnúsar 1. maí, Vík-

hljóðritanir verkanna. Fyrsta þáttaröð

frá revíusýningu árið 1950 í þættinum

ingur Heiðar Ólafsson píanóleikari

Hreins Valdimarssonar og Vernharðs

Þegar Nasa var Bláa stjarnan, á

fjallaði um og lék hljóðritanir með
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völdum píanóleikurum frá fyrri hluta
20. aldar í þætti á uppstigningardag
og Pétur Grétarsson minntist pólska
tónskáldsins Witolds Lutoslavskíjs á
100 ára afmælisári tónskáldsins í sérstökum þætti í maí. Í þættinum Vorblótið í hundrað ár stiklaði Ingibjörg
Eyþórsdóttir á stóru í sögu þessa
byltingarkennda tónverks Stravinskíjs;
tónlistarmannsins Ravis Shankar var
einnig minnst í páskadagskrá og Guðmundur Andri Thorsson fjallaði um
íslensk sönglög í djassbúningi í þættinum Nú vil ég enn í nafni þínu.
Í Víðsjá voru gerðir sérstakir þemaþættir um tónlistarhátíðirnar Sónar,
Iceland Airwaves, Myrka músíkdaga
og Tectonics auk þess sem sérþættir
voru gerðir á Degi tónlistar fyrri alda
21. mars sem EBU stóð fyrir í fyrsta
sinn meðal aðildarstöðva sinna og á
Alþjóðlega jazzdeginum 30. apríl, sem
haldinn er að frumkvæði UNESCO og
nú var haldinn hátíðlegur í fyrsta sinn
hér á landi.
Á árinu 2013 voru liðin 200 ár frá fæðingu tveggja óperutónskálda, þeirra
Giueseppes Verdis og Richards Wagners og var beggja minnst í dagskrá
Rásar 1. Fjölmargar óperur Verdis
voru leiknar, þar á meðal óperan La
Traviata með þeim Diönu Damrau og
Placido Domingo í beinni útsendingu
frá Metrópólitan óperunni í New York
og uppfærsla Íslensku óperunnar á
Il Trovatore eftir Verdi. Valinkunnir
íslenskir söngvarar deildu persónulegri reynslu sinni af verkum Verdis
í þættinum Með Verdi sem Ingveldur
G. Ólafsdóttir sá um í páskadagskrá.
Um hvítasunnuna sáu Arndís Björk
Ásgeirsdóttir og Atli Freyr Steinþórsson um tvo þætti í tilefni af 200 ára

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir stýrir þættinum Segðu mér.
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fæðingarafmæli Richards Wagners.

Að þessu sinni var sent beint út dag-

Listahátíð í Reykjavík og tónlistarhá-

Sá fyrri, Opinberun heimsins, var á

langt frá jólatónleikadegi EBU 16.

tíðinni Reykjavík Midsummer Music.

dagskrá á hvítasunnudag og annan

desember. Framlag Ríkisútvarpsins til

Í júlí og ágúst bauð Rás 1 hlustendum

dag hvítasunnu var fjallað á gaman-

jólatónleikadagsins var útsending frá

sínum að vanda að slást í hóp tón-

saman hátt um Niflungahringinn í

tónleikum Sigríðar Thorlacius söng-

leikagesta á hinum fjölmörgu tón-

þættinum Fjórir hræðilegir stundar-

konu og tríós Kjartans Valdimars-

listarhátíðum sem haldnar eru vítt og

fjórðungar. Að auki var uppfærslu

sonar í Norðurljósasal Hörpu. Þar

breitt um Evrópu á sumrin. Á meðal

Scala-óperunnar á Lohengrin eftir

voru flutt þekkt jólalög í djassbúningi

hátíða sem útvarpað var frá voru

Wagner, þar sem Tómas Tómasson

en tónleikunum var einnig sjónvarpað

Listahátíðin í Björgvin, Schubertiade-

var í einu aðalhlutverkanna, útvarpað

á aðfangadagskvöld.

hátíðin í Schwartenberg, Styriarte-

að kvöldi nýársdags.

Ríkisútvarpið tók í annað sinn þátt í

hátíðin í Graz, Verbierhátíðin í Sviss,

Samstarf Ríkisútvarpsins við Sam-

tveimur tónleikaröðum EBU, annars

tónlistarhátíðin í Salzburg, Ceský

band evrópskra útvarpsstöðva (EBU)

vegar svokallaðri A la carte-tónleika-

Krumlov tónlistarhátíðin í Tékklandi,

er þýðingarmikill þáttur í starfi tón-

röð þar sem aðildarstöðvarnar bjóða

og síðast en ekki síst ein frægasta

listardeildar og hafa hlustendur notið

sína bestu tónleika og hins vegar

tónlistarhátíð heims, Proms, sumar-

þess

í

reglulegum

útsendingum.

Sumartónleikum EBU, sem eru hljóð-

tónlistarhátíð Breska útvarpsins.

Ríkisútvarpið og íslenskir tónlistar-

ritanir

sumartónlistarhátíðum.

Tónleikaröðinni Endurómi úr Evrópu

menn hafa með þessu samstarfi verið

Þess má geta að mikil samkeppni ríkir

var útvarpað kl. 19-20 þrjá daga vik-

virkir þátttakendur í frjóu samfélagi

meðal aðildarstöðvanna um að koma

unnar. Þar var flutt tónlist af ýmsu

evrópsks tónlistarlífs því hljóðrit-

tónleikum sínum að. Í „A la carte“

tagi frá tónleikum og tónlistarhá-

anir Ríkisútvarpsins standa öðrum

varð fyrir valinu tónleikaupptaka

tíðum víðs vegar um Evrópu. Ópera

evrópskum útvarpsstöðvum til boða auk

Ríkisútvarpsins frá tónleikum Sinfón-

mánaðarins var á dagskrá einu sinni

þess sem Ríkisútvarpið hefur tekið

íuhljómsveitar Íslands 22. nóvember

í mánuði, á fimmtudagskvöldum.

þátt í alþjóðlegum samsendingum til

í Hörpu þar sem frumflutt var m.a.

Þar voru leiknar nýjar tónleika-

milljóna hlustenda um allan heim,

hljómsveitarverkið

Höfuðskepnur

hljóðritanir frá helstu óperuhúsum

til dæmis á árlegum tónleikadögum

eftir Hauk Tómasson og í Sumar-

Evrópu. Mikið samstarf er einnig við

EBU.

tónleikaröðinni voru hljóðritanir frá

tónlistardeildir Ríkisútvarpsstöðva á
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Norðurlöndunum og við Eystrasalt.

sunnudagsþættinum Úr tónlistarlíf-

Evu

Stöðvarnar skiptast á hljóðritunum

inu þar sem leiknar eru tónleikahljóð-

tónleikahljóðritanir frá Þjóðlagahá-

frá djasstónleikum og standa sam-

ritanir frá því sem hæst ber í tónlistar-

tíðinni á Siglufirði og Reykjavík Folk

eiginlega að tónleikaröð sem boðin

lífinu. Á meðal tónleika sem útvarpað

Festival, tónleika frá Tónlistarhátíð

er EBU, Nordic-Baltic Concert Series,

var frá á tímabilinu má, auk þess sem

unga fólksins, tónleika úr tónleika-

þar sem hver stöð leggur til eina tón-

þegar hefur verið minnst á, nefna

röðinni Tónsnillingar morgundagsins

leika. Í ár var þemað kórtónlist og var

tónleika Fílharmóníusveitar Berlínar í

í Salnum og frá tónlistarhátíðunum

framlag Ríkisútvarpsins hljóðritun frá

Hörpu í beinni útsendingu 20. nóvem-

í Skálholti og Reykholti og tón-

opnunartónleikum Norræna kirkju-

ber, einleikstónleika Víkings Heiðars

listarhátíðunum Við Djúpið á Ísafirði

tónlistarmótsins í Hallgrímskirkju.

Ólafssonar píanóleikara til minn-

og

Einn mikilvægasti liðurinn í starfi

ingar um kanadíska píanóleikarann

í Hörpu. Einnig var útvarpað frá

tónlistardeildarinnar og Ríkisútvarps-

Glenn Gould, tónleika verðlaunahafa

Myrkum músíkdögum, tónlistarhátíð

ins alls er hljóðritun á tónlist. Með

Busoni-píanókeppninnar

Hörpu,

Tónskáldafélags Íslands, sem var sett

beinum útsendingum frá tónleikum

ljóðatónleika Kristins Sigmundssonar

með tónleikum sem fram fóru í beinni

Sinfóníuhljómsveitar Íslands gegnir

og Víkings Heiðars Ólafssonar og frá

útsendingu úr Útvarpshúsinu og líka

Rás 1 lykilhlutverki við miðlun tón-

minningartónleikum

frá Tectonics, samtímatónlistarhátíð

listar til allra landsmanna.

Árnadóttur. Einnig má nefna tónleika

Sinfóníuhljómsveitar

Útsendingar

frá

viðburðum

í

Önnu

Pálínu

Þórarinsdóttur

Reykjavík

fiðluleikara,

Midsummer

Íslands

Music

sem

eins

úr tónleikaröðinni Tíbrá og tónleika

haldin var í apríl.

og sýningum Íslensku óperunnar,

Kammersveitar Reykjavíkur, Kammer-

Ríkisútvarpið stendur fyrir upptökum

Jazzhátíð og Listahátíð í Reykjavík

músíkklúbbsins, Kaleidoscope einleikara-

í hljóðstofu sem hafa verið skraut-

eru einnig mikilvægir þættir dagskrár-

sveitarinnar og kveðjutónleika Tríós

fjaðrir í hátíðardagskránni, sérstak-

innar sem og vikulegar útsendingar í

Reykjavíkur. Einnig debút-tónleika

lega um jól og páska, en vegna niðurskurðar hefur mun minna verið um
slíkar hljóðritanir síðustu ár. Á meðal
fastra liða er jólalag Ríkisútvarpsins
sem pantað er árlega hjá íslensku tónskáldi. Jólalag ársins 2012 var Jólaljósin blika eftir Hauk Tómasson í
flutningi Hamrahlíðarkórsins. Undanfarin ár hefur skapast sú hefð að flytja
lagið einnig í sjónvarpinu um hátíðirnar.
Af öðrum upptökum sem Ríkisútvarpið stóð fyrir og útvarpað var
í hátíðardagskrá eru hljóðritun á
barokktónlist eftir Corelli, Bodinus,
Leclair og Telemann með kammerhópnum Nordic Affect, hljóðritun
á

klarinettukonsert

Hafliða

Hall-

grímssonar sem Einar Jóhannesson
lék með Sinfóníuhljómsveit Íslands
og útvarpað var á nýársdag og tvær
Umsjónarmenn Sjónmáls stilla sér upp utan við Perluna.

hljóðritanir með ungu tónlistarfólki,
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Brynhildur Björnsdóttir og Kristín Eva Þórhallsdóttir stjórna Leynifélaginu.

annars vegar verðlaunahöfum EPTA-

en að vanda var þó aðaláherslan á að

aldrinum 12-16 ára og var tilraun til að

píanókeppninnar og hins vegar hljóm-

börn fengju að heyra raddir annarra

bjóða unglingum sem höfðu vanist því

sveitinni Gaukshreiðrinu sem skipuð

barna og heyra í jafningjum á jafn-

að hlusta á gott útvarp við sitt hæfi

er ungum hljóðfæraleikurum úr Tón-

ingjagrundvelli. Umsjónarmenn og

í Leynifélaginu efni sem væri meira

listarskóla FÍH.

fundarstjórar voru sem fyrr Bryn-

við þeirra hæfi. Áherslan var á kvik-

hildur Björnsdóttir og Kristín Eva

myndir, tónlist, félagslíf, menningu og

BARNA- OG UNGLINGAÞÆTTIR

Þórhallsdóttir, sem sinntu ýmsum

áhugamál þessa aldurshóps. Þennan

Haustið 2012 var ráðist í niðurskurð

jaðarstörfum fyrir Leynifélagið eins

fyrsta

á barnaefni í útvarpinu. Leynifélagið,

og að halda fjölmiðlanámskeið fyrir

þáttarins tveir, Ugla Collins og Valtýr

sem hafði frá hausti 2007 frumflutt

ungar blaða- og útvarpskonur á

Örn Kjartansson, en ritstjórar voru

fjóra fundi í viku yfir vetrarmánuðina

vegum

og

Brynhildur Björnsdóttir og Kristín

en verið með tvo frumflutta og tvo

sækja ráðstefnuna Nordisk Börne

Eva Þórhallsdóttir. Þátturinn hófst í

endurflutta yfir sumarið, skyldi halda

Media Festival í Ebeltoft í Danmörku

októberbyrjun og hefur verið í loftinu

sumarfundafyrirkomulaginu

síðan.

Barnamenningarhátíðar

áfram

í lok maí þar sem þær kynntu efni

yfir veturinn. Þrátt fyrir þetta sinnti

af Leynifélagsfundum og mynduðu

Leynifélagið barnamenningu vel og

tengsl við norræna kollega.

rækilega með umfjöllun um bækur,

Útvarpsþátturinn Hvað er málið? hóf

tónlist og leiklist auk þess að fjalla

göngu sína haustið 2012. Þátturinn

um vísindi og tækni og miðla fróðleik

er ætlaður börnum og unglingum á
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Almennt um Rás 2
Rás 2 stendur sterk sem útvarp allra
landsmanna og sem fyrr var íslensk
tónlist í öndvegi á tímabilinu. Á þeim
þremur áratugum sem Rás 2 hefur
starfað hefur hún gegnt veigamiklu
hlutverki við að kynna ungt íslenskt
tónlistarfólk og margir hafa stigið
sín fyrstu skref á tónlistarbrautinni í
samstarfi við Rás 2. Þetta setur þær
kvaðir á starfsmenn Rásarinnar að
þeir séu opnir fyrir ólíkum tónlistarstefnum og óþekktu tónlistarfólki og
gefi sér góðan tíma til að hlusta á nýja
íslenska tónlist. Rásin á einnig gott

Andri Freyr og Gunna Dís koma sér í gírinn á virkum morgni.

samstarf við eldri og reyndari tónlistarmenn og hljómsveitir.

DAGLEGIR ÞÆTTIR

margir umsjónarmenn komu við sögu

Hlutfall íslenskrar tónlistar á Rás 2

Morgunútvarpið á Rás 2 var sem fyrr

í Morgunútvarpinu en Guðmundur

hefur hægt og sígandi á undanförnum

kl. 6.45–9 alla virka daga og Síðdegis-

Pálsson og Þórður Helgi Þórðarson

árum náð 50% af allri tónlist sem

útvarpið kl. 16–18. Í þessum þáttum

voru meðal þeirra þaulsætnustu. Guð-

leikin er á stöðinni og meðal sam-

er farið yfir fréttir og rýnt í mikil-

finnur Sigurvinsson og Linda Blöndal

starfsverkefna má nefna að Rás 2

vægustu og skemmtilegustu þjóð-

stjórnuðu Síðdegisútvarpinu á fyrri

bæði hljóðritaði og sendi beint út frá

málin. Í hverri viku er fjallað ítarlega

hluta tímabilsins en Guðrún Gunnars-

fjölda tónlistarviðburða, auk þess sem

um fréttir af innlendum og erlendum

dóttir og Gunnar Hansson tóku við

heimildarþáttaröðin Árið er... íslensk

vettvangi með fréttamönnum RÚV

af Lindu vorið 2013. Undanfarin ár

dægurlagasaga í tali og tónum fór í

heima og erlendis. Einnig er fjallað

hefur fréttastofa haft yfirumsjón með

loftið í maímánuði í tilefni af 30 ára

um menningu, vísindi og íþróttir. All-

báðum þáttunum en sú breyting varð

afmæli Rásar 2.
Aukið vægi samfélagsmiðla á netinu
krefst þess að starfsmenn búi til grípandi þáttafærslur á rúv.is eða í hlaðvarpi RÚV og deili þeim á miðlum á
borð við Facebook, YouTube, Twitter
og víðar. Því má segja að starf dagskrárgerðarmannsins

hafi

breyst

töluvert undanfarin ár. Það er ekki
lengur nóg að koma vel undirbúinn
til leiks og að útsendingin sé góð, því
eftirvinnslan skiptir ekki síður máli
fyrir þann gífurlega fjölda hlustenda
sem kýs að hlusta eða skoða eftir að
útsendingartíma lýkur.
Ólafur Páll Gunnarsson hefur stýrt Rokklandi frá árinu 1995.
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viðtalið og flóamarkaðinn. Fjölmargir
tónlistarmenn tóku lagið í beinni
útsendingu úr Stúdíói 1.
Poppland var á dagskrá kl. 12.45–16
alla virka daga í umsjá Matthíasar
Más Magnússonar og Ólafs Páls
Gunnarssonar. Meðal dagskrárliða í
Popplandi voru plata vikunnar, kvikmyndaumfjöllun, nýjasta tækni og
vísindi, einu sinni var og vikulegur lifandi flutningur tónlistarmanna í Stúdíói 12. Fyrstu þrjá föstudagana í desember 2012 voru aðventutónleikarnir
Beint úr brúnni í Efstaleiti. Íslenskir
tónlistarmenn léku og sungu jólalög
fyrir landsmenn í beinni útsendingu
og tónleikunum var jafnframt sjónvarpað beint á vefnum. Í Popplandi,
Guðrún Gunnarsdóttir, Guðfinnur Sigurvinsson og Linda Blöndal í Síðdegisútvarpinu.

sem hefur verið óslitið á dagskrá frá
árinu 1998, eru líka sagðar fréttir úr

á rekstrarárinu að Síðdegisútvarpið

Útvarpsþátturinn Virkir morgnar var

tónlistarlífinu sem hvergi annars

færðist aftur beint undir Rás 2 í upp-

á dagskrá alla virka daga kl. 9–12.20.

staðar koma fram í dagskrá RÚV og

hafi árs 2013 og Morgunútvarpið í

Umsjónarmennirnir,

þeim er deilt jafnóðum á vefnum.

byrjun september. Þá lengdist frétta-

Viðarsson og Guðrún Dís Emilsdóttir,

Alla virka daga er dagskrá Rásar 2

skýringaþátturinn Spegillinn og sam-

hafa slegið í gegn með sínu líflega og

að degi til í beinni útsendingu. Það

einaðist kvöldfréttatímanum milli kl.

frjálslega fasi og hlustun á þessum

tryggir meðal annars að rjúfa má

18 og 19. Sem fyrr var svo flestum

tíma jókst á tímabilinu, eins og á síð-

dagskrá fyrirvaralaust ef koma þarf

fréttatímum útvarpað samhliða á Rás

asta tímabili. Meðal fastra dagskrár-

áríðandi skilaboðum til þjóðarinnar.

1 og Rás 2.

liða má nefna mánudagsdrottningar-

Þetta öryggishlutverk taka starfs-

Andri

Freyr

menn Rásar 2 mjög alvarlega og eiga
gott samstarf við fréttastofu. Íþróttaviðburðum voru einnig gerð góð skil
með lýsingum í útvarpi, jafnt á mikilvægum landsleikjum sem innlendum
kappleikjum hvers konar. Virka daga
byggðist dagskráin að degi til á framlagi tíu fastra starfsmanna. Kvöld- og
helgardagskrá var að stórum hluta
unnin af utanhússfólki sem tekur að
sér einstaka dagskrárliði.

Bjarni Hinriksson og Hulda Helgadóttir slá á létta strengi.
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KVÖLD- OG HELGARÞÆTTIR

straumar og stefnur í íslenskri tónlist

í Viðskiptablaðinu hafði Hallgrímur

Guðmundur Pálsson og Þórður Helgi

frá 1983, upphafsári Rásar 2, voru til

Oddsson m.a. þetta að segja:

Þórðarson tóku við af Margréti Blöndal

umfjöllunar og eitt ár tekið fyrir í einu í

og Felix Bergssyni á laugardags-

útvarpsþáttaröðinni Árið er... Íslensk

Þættirnir Árið er eru einhverjar

morgnum kl. 9–12.20 þegar útvarps-

dægurlagasaga í tali og tónum, auk

mikilvægustu menningarheimildir

þátturinn Pálsson og Litli leysti

þess sem drepið var á helstu dægur-

sem Ríkisútvarpið hefur nokkurn

Bergsson & Blöndal af hólmi. Meðal

mál samtímans hverju sinni. Rykið

tímann tekið saman. Þeir munu

fastra liða á tímabilinu voru einsmell-

var dustað af gömlum upptökum úr

eldast vel í skjalasafni RÚV. Við hin

ungurinn og sagan á bak við lagið, auk

safni Rásar 2 og flutt ný viðtöl við tón-

ættum öll að sækja þá á iTunes og

þess sem ýmsar undarlegar en stór-

listarmenn og aðra sem mundu gamla

hlusta á á nokkurra ára fresti.

skemmtilegar keppnir fóru reglulega

daga. Þættirnir mæltust mjög vel fyrir

fram í beinni útsendingu.

hjá landsmönnum og í fjölmiðlapistli

Helgarvaktin með Heiðu Ólafsdóttur
og Ævari Þór Benediktssyni var á
dagskrá eftir hádegi á laugardögum
til áramóta en í byrjun árs 2013 tók
Þvottahúsið við undir stjórn Gunnlaugs Helgasonar og Gretu Mjallar
Samúelsdóttur. Sumarið 2013 voru
vaktaskipti í Þvottahúsinu þegar
Margrét Blöndal og Sólmundur Hólm
mættu til starfa. Þau fylgdust m.a. með
för Áhafnarinnar á Húna um landið.
Nýr klukkustundar langur þáttur,
Grínistar

hringborðsins,

undir

stjórn Þorsteins Guðmundssonar hóf
göngu sína í upphafi árs 2013 og var
fyrst á dagskrá eftir hádegi á laugardögum. Með umsjónarmanni voru
ávallt tveir hárbeittir atvinnugrínistar
af hinni íslensku grínistareglu sem
réðust með háði að fáránleika tilverunnar og sendu eitraðar gleðiörvar út
í þjóðfélagið. Vinsældalisti Rásar 2
var á dagskrá á laugardögum kl. 16–18
í umsjá Sighvats Jónssonar til aprílloka 2013 en færði sig um set yfir á
sunnudagskvöld frá 5. maí.
Í tilefni af 30 ára afmæli Rásar 2
var boðið upp á vandaða heimildarþáttaröð um íslenska tónlist kl. 16.05
á laugardögum frá 4. maí. Helstu

Guðmundur Pálsson og Þórður Helgi Þórðarson stýrðu þættinum Pálsson og Litli.
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Þáttaröðin Árið er... íslensk dægurlagasaga í tali og tónum vakti verðskuldaða athygli.

Kvartettinn Árið er... samanstóð af

Meðal kvöldþátta má nefna Plötu-

Ásgeirs Eyþórssonar var á miðviku-

Ásgeiri Eyþórssyni, Gunnlaugi Jóns-

skápinn á föstudagskvöldum í umsjá

dagskvöldum og þar var áherslan á

syni, Jónatan Garðarssyni og Sigríði

Gunnlaugs

Halldórs

nýja tónlist, íslenska sem erlenda, auk

Thorlacius og hófst vinnsla þáttanna

Inga Andréssonar og Sigurðar Sverr-

þess sem reglulega heyrðust tónleika-

undir lok árs 2012.

issonar. Þeir eru allir reyndir blaða-

upptökur víðs vegar að úr heiminum.

Útvarpsþátturinn Vikan á Rás 2 var

og útvarpsmenn sem hafa fjallað um

Íþróttaþátturinn

á dagskrá á sunnudagsmorgnum kl.

tónlist í áratugi en sneru sér aftur að

tvisvar í viku í umsjá Þórðar Helga

7–9. Þar fór Atli Þór Ægisson yfir

dagskrárgerð í útvarpi eftir nokkurra

Þórðarsonar, Dodda litla. Þar var

það markverðasta og skemmtilegasta

ára hlé. Matthías Már Magnússon

fylgst með öllum helstu íþróttavið-

úr dagskrá Rásar 2 þá vikuna. Sirrý

spilaði rokk og ról af öllum stærðum

burðum líðandi stundar og íþróttafólk

var á dagskrá frá kl. 9 á sunnudags-

og gerðum í þættinum Luftgítar á

kom í spjall auk þess sem flutt var létt

morgnum og Vilhelm Anton Jónsson

laugardagskvöldum og af og til var

tónlist og lýsingar frá kappleikjum.

stýrði spurninga- og skemmtiþætt-

bein útsending frá Bar 11 í Reykjavík

Popppressa Andreu Jónsdóttur var

inum Nei hættu nú alveg kl. 11–12.

undir yfirskriftinni Lifandi laugar-

á dagskrá á miðvikudagskvöldum kl.

Guðni Már Henningsson stjórnaði

dagskvöld. Þá fóru hljómsveitir yfir

22–24 og Guðni Már Henningsson

útvarpsþættinum Augliti eftir hádegi

sögu sína, liðsmenn sögðu frá áhrifa-

stóð vaktina eftir kl. 19.30 á þriðju-

á sunnudögum og Rokkland Ólafs

völdum og völdu uppáhaldslög sín og

dagskvöldum.

Páls Gunnarssonar var sem fyrr á

enduðu á lifandi tónleikum. Þátturinn

Síðustu tvo klukkutímana á mánu-

sunnudögum eftir fjögurfréttir. Það er

Hið opinbera var í umsjá Ágústs

dags- og fimmtudagskvöldum voru

lífseigasti þátturinn í dagskrá Rásar

Bogasonar sem lagði áherslu á nýja

klukkutíma langir sérhæfðir tónlistar-

2 og hefur verið í loftinu vikulega frá

íslenska tónlist á sunnudagskvöldum.

þættir sem hafa mælst vel fyrir hjá

árinu 1995.

Hlustið og þér munið heyra í umsjá

fjölmörgum hlustendum. Þorsteinn
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Sigfússonar,

Sportrásin

var

Hreggviðsson stjórnaði Streymi á

um helgar ásamt Ásgeiri Eyþórssyni

ekki lengur sendur út í hefðbundinni

mánudagskvöldum kl. 22–23 og tók

og Heiðu Ólafsdóttur. Næturvaktir

dagskrá. Hægt er að nálgast upptökur

á því helsta sem finna mátti á tón-

Guðna Más Henningssonar og Inga

af þáttunum á www.rúv.is og þar kom

listarbloggum. Daníel Ólafsson sá um

Þórs Ingibergssonar styttu hlust-

nýr þáttur inn öll laugardagskvöld á

Haförninn frá 23–24 á mánudags-

endum stundir á föstudags- og laugar-

tímabilinu, auk þess sem þættirnir eru

kvöldum og gerði hip-hop og rapp-

dagskvöldum frá kl. 22 til 2 að nóttu.

í Hlaðvarpinu.

tónlist góð skil. Frá klukkan 22–23 á

Þar sá fólkið í landinu að mestu leyti

fimmtudagskvöldum var Skúrinn á

um lagavalið með innhringingum og

dagskrá í umsjá Gunnars Gunnars-

tölvupóstsendingum.

TÓNLEIKAUPPTÖKUR OG
SAMSTARF VIÐ TÓNLISTARMENN

sonar og Ragnars G. Gunnarssonar.

Skemmtiþátturinn Gestir út um allt

Rás 2 hljóðritaði fjölmarga tónleika

Þeir sóttu heim ungar og efnilegar

var í beinni útsendingu frá menn-

á tímabilinu og var í samstarfi við

íslenskar hljómsveitir eða buðu þeim

ingarhúsinu Hofi á Akureyri síðasta

fjölda íslenskra tónlistarmanna og

í Útvarpshúsið að taka upp nýtt óút-

sunnudag í mánuði frá september

hljómsveita, jafnt á höfuðborgar-

gefið efni. Meðal hljómsveita sem

2012 til maí 2013 þegar hann fór í

svæðinu sem á ferðum margra þeirra

stigið hafa sín fyrstu skref í Skúrnum

ótímabundið frí. Umsjónarmennirnir

um landið.

má nefna Of Monsters & Men, 1860

Margrét Blöndal og Felix Bergsson

Stórtónleikar Rásar 2 á Menningar-

og Kaleo. Sigvaldi Ástríðarson spilaði

tóku á móti gestum ásamt dúettinum

nótt, Tónaflóð, voru einn allra stærsti

þungarokk á fimmtudagskvöldum kl.

Hannesi og Helga og hljómsveit Hjör-

viðburður ársins. Tónaflóð Rásar

23–24 í þættinum Dordingli.

leifs Jónssonar. Frábærir listamenn

2 var haldið við Arnarhól í sam-

Eftir miðnætti fjóra daga vikunnar

komu í heimsókn og áhorfendur fylltu

starfi við Reykjavíkurborg, Hljóð-X

var á dagskrá klukkutíma langur tón-

salinn í Hofi og tóku virkan þátt í

og Vodafone. Þar komu fram Kaleo,

listarþáttur, Inn í nóttina, með ljúfri

gleðinni.

Ásgeir Trausti, Hjaltalín og Sálin hans

og þægilegri tónlist í umsjá Huldu G.

Party Zone er fyrsti þátturinn í sögu

Jóns míns. Mikill mannfjöldi safnað-

Geirsdóttur. Hulda brúaði líka bilið í

RÚV sem eingöngu er sendur út á net-

ist saman á Arnarhóli og naut tóna-

stuttum tónlistarþáttum, Milli frétta,

inu en dansþáttur þjóðarinnar er nú

flóðsins, auk þess sem góð hlustun
mældist á Rás 2 eins og endranær á
Menningarnótt.

Tónleikarnir

voru

einnig sýndir í beinni útsendingu í
sjónvarpinu á RÚV og RÚV HD.
Tónleikaupptökurnar voru fjölmargar
og fjölbreyttar. Þar má nefna árlega
jólatónleika Baggalúts og útgáfutónleika Jónasar Sigurðssonar og
Lúðrasveitar Þorlákshafnar í Þorlákshöfn, að ógleymdri tónlistarhátíðinni Iceland Airwaves 2012 þar
sem tónleikar yfir þrjátíu flytjenda
voru hljóðritaðir. Þar á meðal voru
tónleikar Sigur Rósar í Laugardalshöll en meðal annarra listamanna má
nefna The Vaccines, I Break Horses,
DIIV, Mo Kenney, Ewert & The Two
Ásgeir Trausti lék á Íslensku tónlistarverðlaununum.

Dragons, Patrick Wolf, Hanne Kolstö,
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Vintage Caravan, Valdimar og Botnleðja); Beint úr brúnni (Björgvin Halldórsson, Brother Grass og Valdimar)
og útgáfutónleika Nick Cave & The
Bad Seeds í Admiralspalast í Berlín.
Meðal annarra tónleika og tónlistarviðburða sem Rás 2 studdi við eða
hljóðritaði má nefna spjalltónleikaröðina Af fingrum fram (KK, Magnús
Eiríksson, Helgi Björnsson, Diddú,
Andrea Gylfadóttir o.fl.); tónleika
bandarísku hljómsveitarinnar Band
Of Horses í Hörpu; 60 ára afmælistónleika Egils Ólafssonar í Fríkirkjunni;

Björgvin Halldórsson söng á jólatónleikunum Beint úr Brúnni.

Eistnaflug

minningartónleika
Rangleklods,

Gus

Gus,

í

Neskaupstað;
um

Bergþóru

Mammút,

Bubbi Morthens, Valdimar, Mono

Árnadóttur í Hofi á Akureyri; útgáfu-

Apparat Organ Quartet, Lay Low,

Town, Ojba Rasta, Ragga Gísla &

tónleika Retro Stefson í Hjálmakletti

Skúla Sverrisson, Láru Rúnars, Elízu

Fjallabræður o.fl.); Bræðsluna 2013 á

í Borgarnesi; Wacken Metal Battle

Newman, Bigga Hilmars o.fl.

Borgarfirði eystra (John Grant, Ásgeir

hljómsveitakeppnina; Reykjavík Folk

Beinar útsendingar frá tónleikum og

Trausti, Mannakorn, Magni Ásgeirs-

Festival (Snorri Helgason, Þokkabót,

tónlistarviðburðum

áberandi

son og Bjartmar Guðlaugsson); Hátt

Elín Ey, Árstíðir, Valgeir Guðjóns-

á árinu. Þar á meðal úrslit Músík-

voru

í Höllinni (Hjálmar, Ásgeir Trausti,

son, Pétur Ben, Benni Hemm Hemm,

tilrauna 2013 þar sem hljómsveitin

Valdimar,

og

Magnús & Jóhann o.fl.); Jólaswing

Vök bar sigur úr býtum; Aldrei fór ég

Kiriyama Family); Luftgítar - Lifandi

Stórsveitar Reykjavíkur í Hörpu með

suður, um páskana (Mugison, Langi

laugardagskvöld

Pétur

Diddú, Gáttaþefi, Kristjönu Stefáns-

Seli og Skuggarnir, Ylja, Prinspóló,

Ben,

Sólstafir,

dóttur og Helga Björnssyni; Sónarhá-

Moses

200.000

Hightower

(Skálmöld,
naglbítar,

tíðina í Hörpu; 30 ára afmælistónleika
Garden Party með Mezzoforte á Græna
hattinum á Akureyri; tónleika Stórsveitar Samúels Jóns Samúelssonar
í

Hörpu;

útgáfutónleika

Ásgeirs

Trausta í Félagsheimilinu á Hvammstanga; útitónleika Of Monsters & Men
í Garðabæ og fleiri.
Tónleikaupptökur

Rásar

2

hafa

tvöfaldast að umfangi frá því fyrir
örfáum árum. Þetta „eigið efni“ Rásar 2
nam um 2,9 prósentum af útsendingartímanum í fyrra.

Margrét Blöndal og Sólmundur Hólm.
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þá fylgdust Rás 2 og RÚV vel með för
Áhafnarinnar á Húna um landið sumarið 2013 þar sem Slysavarnarfélagið
Landsbjörg og RÚV réðust í sumarævintýri í sjávarbyggðum Íslands.
Húni II sigldi umhverfis landið og
Áhöfnin, skipuð þeim Jónasi Sig, Láru
Rúnars, Mugison, Ómari Guðjónssyni,
Guðna Finnssyni og Arnari Gíslasyni,
rokkaði í hverri höfn til styrktar
Landsbjörg.
Jólalagakeppni Rásar 2 var á sínum
stað fyrir jólin 2012. Hljómsveitin

Ingvar Hreinsson tæknimaður.

White Signal bar sigur úr býtum

NÝSKÖPUN, KEPPNI
OG SAMSTARF

vettvangur fyrir ungt tónlistarfólk og

annað árið í röð en sveitin er skipuð

Rás 2 gegnir þýðingarmiklu hlutverki

kornungu og efnilegu tónlistarfólki.

Rás 2 hefur verið samstarfsaðili Ice-

við að koma þessum hópi á framfæri.

Að vanda völdu hlustendur og starfs-

land Airwaves frá upphafi og hljóð-

Útvarpsþátturinn Skúrinn var í góðu

menn Rásar 2 bestu íslensku og

ritað um 500 tónleika á hátíðinni frá

sambandi við keppendur, fyrir og eftir

erlendu plötur ársins 2012 og hlust-

því hún var fyrst haldin. Upptökunum

keppnina.

endur Rásar 2 völdu Björtustu vonina

hefur verið útvarpað í heild eða að

Samstarf Rásar 2 og sjónvarpsins var

á Íslensku tónlistarverðlaununum.

hluta í tónleikaþáttum í kvölddag-

töluvert. Lögin í Söngvakeppninni

Um 85% af dagskrá Rásar 2 eru í beinni

skrá Rásar 2 undanfarin ár auk þess

2013 voru kynnt á Rás 2 áður en þau

útsendingu frá kl. 6.45 til miðnættis

sem stök lög frá þessum tónleikum

voru flutt í sjónvarpinu. Þá voru fyrstu

og Rás 2 er auðvitað ekki aðeins

sem öðrum eru skemmtilegt krydd í

viðureignirnar í spurningaþættinum

tónlistarútvarp. Til einföldunar má

hina ýmsu þætti. Völdum upptökum

Gettu betur sendar út á Rás 2 en í

segja að Rás 2 sé tónlistar-, frétta- og

hefur Rásin dreift til aðildarstöðva

sjónvarpinu frá og með átta liða úrslit-

íþróttaútvarp þar sem samfélagsmál,

Sambands evrópskra útvarpsstöðva

unum. Söfnunarátakið Á allra vörum

upplýsinga- og öryggishlutverk leika

(EBU) og þannig miðlað íslenskri

hófst á Rás 2 að morgni dags og var

stórt hlutverk.

tónlist til milljóna útvarpshlustenda

fylgt eftir í sjónvarpinu um kvöldið og

víða um heiminn. Í ágúst 2013 voru
tónleikar tíu hljómsveita/listamanna
sem Rás 2 hljóðritaði á Airwaves 2012
boðnir aðildarstöðvum EBU.
Músíktilraunir eru fastur liður í starfsemi Rásar 2. Þær voru sendar út
beint eins og ár hvert frá árinu 1992.
Að þessu sinni sigraði hljómsveitin
Vök, en árið 2010 bar hljómsveitin
Of Monsters And Men sigur úr býtum
og sú sveit er nú ein af vinsælustu
hljómsveitunum

í

dægurlagaheim-

inum. Músíktilraunir eru mikilvægur

Starfsmenn RÚV á Akureyri slaka á í góða veðrinu.
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Nýútgefinni

dagskrárstefnu

RÚV

lent efni hafði þar algjöran forgang,

og er nú orðið meira en erlent efni eða

2012-2016 var fylgt í fyrsta sinn á

jöfnum höndum framleiðsla á vegum

52,3%. Markaðshlutdeild sjónvarps var

rekstrartímabilinu. Markmiðið var,

RÚV og kaup á völdu efni frá sjálf-

að meðaltali 63,6% á kjörútsendingar-

dagskrárstefnunni

tíma sem er aukning um 0,9% á milli ára.

að

stæðum framleiðendum. Þessi aukna

bjóða landsmönnum á öllum aldri upp

samkvæmt,

áhersla á innlent efni hefur haft í för

á upplýsandi, fræðandi og skemmti-

með sér að hlutfall innlendrar dag-

Sérstök áhersla hefur verið lögð á að

legt sjónvarpsefni á vönduðu íslensku

skrár á kjörtíma, sýningartímanum

auka framboð á frumgerðu leiknu efni

máli. Fjölbreytt og metnaðarfullt inn-

klukkan 19-23, heldur áfram að aukast

og kom fyrsti vísir að þeirri markvissu
vinnu fyrir augu sjónvarpsáhorfenda
á tímabilinu, nánar tiltekið um páska
2013, þegar sýnd var sjónvarpsmynd
í tveimur hlutum, Fiskar á þurru
landi, eftir Óskar Jónasson, byggð
á leikriti Árna Ibsen. Von er á fleiri
leiknum sjónvarpsverkum á komandi
misserum sem sum hver eru fullkláruð eða hafin vinnsla við.
Þótt megináhersla sé jafnan á vetrardagskrá kappkostar RÚV sem aldrei
fyrr að bjóða upp á metnaðarfulla
dagskrá árið um kring. Sumarið 2013
var þannig boðið upp á umfangsmikinn menningar- og skemmtiviðburð
sem á sér enga hliðstæðu, hvorki í
íslensku tónlistarlífi né sjónvarpi,
tónleikaferðalag

hljómsveitarinnar

Áhafnarinnar á Húna sem sigldi
umhverfis landið á hinum sögufræga
báti Húna II. Sýnt var frá hinu viðburðaríka og vel heppnaða ferðalagi á
RÚV, bæði með beinum útsendingum
og sérstökum þáttum. Þá voru á dagskrá sumarsins tveir stórir íþróttaviðburðir, EM kvenna í knattspyrnu og
Álfukeppnin í knattspyrnu.
Samstarf

og

viðskipti

við

sjálf-

stæða framleiðendur var gæfusamt
á árinu og fjöldi vandaðra þáttaraða,
heimildarmynda,

stuttmynda

og

kvikmynda frumsýndur í vetrardagskránni. Bar þar hæst Fiska á þurru
landi, en einnig vakti mikla athygli
Sjónvarpsmyndin Fiskar á þurru landi var sýnd um páskana.
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fjallað var á aðgengilegan og nýstárlegan hátt, með viðtölum og leiknum
atriðum, um nokkrar af helstu Íslendingasögunum.
Gamalkunnir þættir áttu sinn fasta
sess í dagskránni. Þá var enn frekari áhersla lögð á að sýna beint frá
og standa fyrir upptökum á ýmsum
merkisviðburðum, einkum menningartengdum, bæði í myndveri RÚV og
annars staðar. Með því skerpir RÚV
á hlutverki sínu sem samfélagsspegill
og samkomuhús þjóðarinnar.
Dagskráin var lengd um jól og páska
og aðra hátíðisdaga. Framboð á barna-

Steinn Ármann Magnússon við upptökur á Stundinni okkar.

og unglingaefni jókst á milli ára. Auk

upp úr, örþáttinn Hraðfréttir sem á

í samræmi við nýja dagskrárstefnu

fastra liða eins og Stundarinnar

sér rætur á netinu.

og auknar vinsældir á evrópsku efni,

okkar og Geymslunnar var áfram

Disneystundin hvarf af skjánum á

einkum frá Bretlandi og Norðurlönd-

lögð áhersla á að sýna vandað erlent

sunnudagsmorgnum eftir að hafa

unum.

talsett barnaefni fyrir börn undir átta

verið fastur liður frá haustinu 2003.

ára aldri. Til viðbótar var í fyrsta sinn

Norrænt og evrópskt efni fékk veiga-

Almenn stefna og markmið

boðið upp á þátt sem einkum er ætl-

meiri sess í dagskrá á kostnað efnis

Fjöldi íslenskra heimildarmynda og

aður ungu fólki, frá unglingsaldri og

frá Bandaríkjunum og var það bæði

-þátta var frumsýndur í vetrardagskrá RÚV á tímabilinu auk þess sem
ný íslensk sjónvarpsmynd í tveimur
hlutum, Fiskar á þurru landi, var
frumsýnd um páskana. Einnig voru
frumsýndar íslenskar stuttmyndir og
kvikmyndir í fullri lengd og sýnt beint
frá og staðið að upptökum á ýmsum
viðburðum, bæði í myndveri RÚV og
annars staðar. Gamalkunnir þættir
áttu sinn fasta sess í dagskránni,
til

dæmis

Kiljan,

Djöflaeyjan,

Silfur Egils, Stundin okkar, Alla
leið, Söngvakeppnin, Söngvakeppni
evrópskra

sjónvarpsstöðva,

Útsvar

og Gettu betur. Þá voru m.a. sýndar
nýjar þáttaraðir af Andra á flandri,
Ísþjóðinni, Hljómskálanum og Dans
dans dans.
Líkt og fyrri ár var ákveðið að hafa
Sírnir H. Einarsson hönnuður og Eiríkur Ingi Böðvarsson dagskrárgerðarmaður.

lengda dagskrá um jól og páska og
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aðra hátíðisdaga. Í því felst meðal
annars að lengja dagskrá kvöldið
fyrir frídag og hefja sýningar snemma
morguns á frídögum.
Framboð á barna- og unglingaefni
jókst á milli ára og var nú um 12,5%
af heildarútsendingartíma RÚV. Auk
fastra liða eins og Stundarinnar
okkar og Geymslunnar var sem fyrr
lögð áhersla á að sýna vandað erlent
talsett barnaefni fyrir börn undir átta
ára aldri. Disneystundin hvarf af
skjánum á sunnudagsmorgnum. Hún

Bragi Þór Hinriksson leikstjóri við tökur á stuttmyndinni Heilabrotinn.

hafði verið fastur liður frá haustinu
2003 en samningar tókust ekki við

SKIPTING DAGSKRÁREFNIS RÚV Á REKSTRARÁRINU

Disney Media Distribution. Í staðinn
var gerður samingur við Viacom International LTD sem framleiðir efni fyrir
Nickelodeon sjónvarpstöðvarnar um
allan heim.
Flokkun efnis
Útsendingartími í sjónvarpi á rekstrarárinu var samtals 4.249 klst. sem er
fækkun um 31 klst. á milli ára. Þó ber
að taka tillit til þess að nokkuð mikið
af íþróttaefni var sent út á aukarás.
Að meðaltali voru sendar út 11,7 klst.
á dag í sjónvarpi.
Sjónvarpsdagskráin er flokkuð eftir
uppruna og tegund samkvæmt skilgreiningu Sambands evrópskra sjónvarpsstöðva (EBU). Sýningar á innlendu efni námu 43% og dróst það
saman um tæp 3% á milli ára. Erlent
efni var 57% af heildardagskrá. Samsvarandi tölur fyrir kjörtíma voru
52,3% fyrir innlent efni og 47,7% fyrir
erlent efni.

Evrópskt efni var í hávegum
haft á rekstrarárinu.
Að íslensku efni meðtöldu
nam það 76,3% af útsendu
efni og hefur aukist lítillega,
eða um 3% á milli ára.
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Megnið af dagskrá, rúmlega 76,4%,
var af evrópskum uppruna, tæplega
21% frá Bandaríkjunum (ríflega 4%
minna en árið áður) og 2,7% frá öðrum
löndum.
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arsveitirnar, fjögurra þátta röð um
björgunarsveitir
ins Landsbjargar.

SlysavarnarfélagsÍ þáttunum var

veitt innsýn í líf og störf björgunarsveitarfólks í innsta hring stórra og
umfangsmikilla björgunaraðgerða á
tímabilinu 2007-2012. Sagafilm gerði
þættina, leikstjóri var Magnús Viðar
Sigurðsson og framleiðandi Margrét
Jónasdóttir.
Í nóvember og desember 2012 voru
sýndir fimm forvitnilegir og fjölbreyttir fræðsluþættir undir heitinu
Völundur – nýsköpun í iðnaði. Eins
og nafnið gefur til kynna fjölluðu þættirnir um nýsköpun og þróunarstarf í
íslenskum iðnaði og leitað var fanga
Fannar Sveinsson, Hermann Gunnarsson og Benedikt Valsson.

hjá sextán fyrirtækjum í afar ólíkum

Nýjar þáttaraðir

landsmönnum að grilla allar tegundir

iðngreinum, allt frá kaffi- og ullar-

Haustið 2012 hóf göngu sína ný þátta-

af mat á einfaldan og skemmtilegan

iðnaði til tölvu- og véltæknigreina.

röð sem bar nafnið Á tali við Hemma

hátt. Stórveldið framleiddi þættina og

Umsjónarmaður var Ari Trausti Guð-

Gunn, sem er augljós tilvísun í hina

um dagskrárgerð sá Kristófer Dignus.

mundsson og um dagskrárgerð sá

geysivinsælu þáttaröð Á tali með

Í nóvember var sýndur flokkur heimildar-

Valdimar Leifsson. Framleiðandi var

Hemma Gunn sem var árum saman

þátta sem kallaðist Íslensku björgun-

Lífsmynd ehf.

á dagskrá RÚV. Í þáttunum, sem voru
tólf talsins, voru rifjuð upp ógleymanleg atriði og augnablik úr gömlu þáttunum með góðum gestum og hinum
eina sanna Hemma Gunn. Þættirnir
voru sýndir á föstudagskvöldum.
Umsjónarmaður var Þórhallur Gunnarsson og dagskrárgerð var í höndum
Egils Eðvarðssonar.
Haustið

2012

slógu

Hraðfréttir

rækilega í gegn í Kastljósi. Þar fara
með ritstjórn þeir Benedikt Valsson
og Fannar Sveinsson. Þættirnir eru
sýndir í Kastljósi á föstudögum og
endursýndir á laugardagskvöldum.
Hrefna Sætran grillar heita matreiðsluþættir sem sýndir voru í september og október 2012. Hrefna Rósa
Sætran

matreiðslumeistari

kenndi

Leikmynd þáttanna Á tali við Hemma Gunn.
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Áhöfnin á Húna.

Í mars 2013 var frumsýnd vönduð

á þriðjudagskvöldum, var farið yfir

jónssyni, Guðna Finnssyni og Arnari

heimildarþáttaröð, Ferðalok, úr smiðju

það helsta sem garðeigendum gæti

Gíslasyni.

fjöllistahópsins Vesturports. Í sex

gagnast að vita og kunna í tengslum

þar af fjórir í beinni útsendingu, frá

þáttum, sem sýndir voru á sunnudags-

við garðyrkju og gróðursetningu.

tónleikahaldi og skemmtidagskrá við

kvöldum, var fjallað um Íslendinga-

Upptökum stjórnaði Björn Emilsson.

bryggjur bæjanna.

sögurnar og sannleiksgildi þeirra

Framleiðsla á næstu þáttaröð er hafin.

framleiddir fimm þættir sem sýndu

frá sjónarhóli fornleifafræði og bók-

Áhöfnin á Húna var samstarfsverk-

lífið um borð og ferðalagið um landið.

mennta. Hugmyndasmiður og hand-

efni RÚV, Landsbjargar og framleiðslu-

Umsjónarmenn fyrir hönd RÚV voru

ritshöfundur þáttanna var Vala Garð-

fyrirtækisins Stórveldisins. Siglt var

Felix Bergsson og Margrét Blöndal og

arsdóttir fornleifafræðingur, en leik-

umhverfis landið á HÚNA II í júlímán-

Stórveldið framleiddi.

stjórn var í höndum Ragnars Hans-

uði 2013 og landsmönnum boðið á

sonar og Björns Hlyns Haraldssonar.

tónleika í hverri höfn. Áhöfnin á Húna

Vorið 2013 hófust sýningar á nýjum

var sérvalinn hópur tónlistarmanna

ÍSLENSKAR BÍÓMYNDIR
OG STUTTMYNDIR

garðyrkjuþáttum, Í garðinum með

undir stjórn Jóns Þórs Þorleifssonar

Bíómyndir

Gurrý, í umsjón Guðríðar Helga-

sem samanstóð af þeim Mugison,

Fimm íslenskar kvikmyndir voru

dóttur. Í sex þáttum, sem voru sýndir

Jónasi Sig, Láru Rúnars, Ómari Guð-

frumsýndar á rekstrarárinu. Á annan
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Sýndir voru níu þættir,

Auk þess voru
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Stuttmyndir
Frumsýndar

voru

stuttmyndirnar

Útrás Reykjavík eftir Ísold Uggadóttur, Ástarsaga eftir Ásu Helgu
Hjörleifsdóttur, Lítill geimfari eftir
Ara Ergis Alexander og Fáðu já! í leikstjórn Þórdísar Elvu Þorvaldsdóttur
í samvinnu við Pál Óskar Hjálmtýsson og Brynhildi Björnsdóttur. Sú
síðastnefnda var sýnd í tengslum við
umræðuþátt í Kastljósi um mörkin
milli ofbeldis og kynlífs, sem sérstaklega var ætlaður ungu fólki.
Auk þess voru sýndar verðlaunamyndir
útskriftarnema við Kvikmyndaskóla
Íslands á miðvikudagskvöldum undir
liðnum

Verðlaunamyndir

Kvik-

myndaskóla Íslands. Sýningar hófust

Egill Eðvarðsson dagskrárgerðarmaður.

í júlí og héldu áfram fram á næsta
veg í leikstjórn Hafsteins Gunnars

apríl, Með allt á hreinu 17. júní og svo

og Embla í leikstjórn Hrafns Gunn-

var kvikmyndin Desember endursýnd

laugssonar voru sýndar í september.

rétt fyrir jól 2012.

rekstrarár.

Þær voru báðar hluti af bíósumrinu
2012 og Sigríður Pétursdóttir ræddi
við leikstjóra myndanna áður en þær
voru sýndar. Kvikmyndin Órói í leikstjórn Baldvins Z var sýnd annan dag
jóla og föstudaginn langa var Eldfjall
eftir Rúnar Rúnarsson frumsýnd.
Voksne mennesker, kvikmynd leikstjórans Dags Kára, var frumsýnd í
lok ágúst 2013.
Fjölmargar

íslenskar

kvikmyndir

voru líka endursýndar á rekstrarárinu, bæði á sunnudagskvöldum sem
hluti af Íslenska bíósumrinu 2013
(Svo á jörðu sem á himni, Brim,
Brúðguminn, Skytturnar, Kaldaljós,
Blóðbönd, Börn, Foreldrar, Astrópía,
Veðramót og Sveitabrúðkaup) og við
sérstök tilefni, t.d. Englar alheimsins, Bíódagar og Regína um páskana,
Stella í framboði á kosningakvöldi í

Aron Bergmann Magnússon og Úlfur Grönvold glaðir á góðri stundu.
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Umsjónarmenn Kastljóss.

Sumardagskrá

Samfélagsumfjöllun og málefni

strax ákveðið að endursýna hann á

Í sumardagskránni voru sem fyrr

líðandi stundar

besta tíma á laugardagskvöldum.

segir frumsýndar tvær nýjar þátta-

Haustið 2012 voru gerðar breytingar

Kastljós var nokkuð áberandi á árinu

raðir; Áhöfnin á Húna og Í garðinum

á efni og útsendingum Kastljóss, m.a.

og hafði sem fyrr mikil áhrif á frétta-

með Gurrý auk þess sem teknir voru

í sparnaðarskyni. Lifandi tónlistar-

og þjóðmálaumræðu í landinu með

til sýninga vefþættirnir Gunnar á

flutningur var felldur út úr þáttunum

umfjöllun um margvísleg mál. Í upp-

völlum sem nýmiðladeild framleiddi

og útsendingardögum fækkað úr

hafi árs 2013 var fjallað um um barna-

og frumsýndir voru á vef RÚV. Einnig

fimm í fjóra svo Kastljós var sent út

níðinginn Karl Vigni Þorsteinsson og

voru í sumardagskrá framleiddar

alla virka daga nema föstudaga. Það

fleiri skyld mál sem vöktu geysilega

og sýndar nýjar þáttaraðir af Með

var þó fært aftur í fyrra horf í febrúar

eftirtekt. Í framhaldi af umfjölluninni

okkar augum, Fjársjóði framtíðar,

2013 en umfang föstudagsþáttar var

þurfti að auka fjárframlög til lögreglu

Andralandi og Íslendingum. Þá var

minnkað og einfaldað til muna til að

og barnahúss þar sem kærum vegna

Íslenskt bíósumar aftur á dagskrá og

halda kostnaði í lágmarki. Nýr dag-

kynferðisbrota fjölgaði gríðarlega og

endursýndar íslenskar kvikmyndir á

skrárliður, Hraðfréttir, hóf göngu

má rekja það beint til umfjöllunar-

sunnudögum. Auk þess voru sýndar

sína í Kastljósi í október 2012. Þar

innar. Þá var fjallað í Kastljósi um

verðlaunamyndir frá Kvikmyndaskóla

fóru þeir Benedikt Valsson og Fannar

skattasniðgöngu

Íslands á miðvikudagskvöldum. Kast-

Sveinsson yfir atburði liðinnar viku

tækja, en í umfjöllun kom m.a. fram

ljós fór í langt sumarfrí og á sama tíma

með sínu sérstaka fréttanefi og á

að Norðurál og Alcoa flytja út stóran

í dagskránni var endursýnt gamalt og

miklum hraða.

Þessi dagskrárliður

hluta hagnaðar síns í formi vaxta til að

gott íslenskt efni í bland við frumsýnt efni.

lagðist vel í áhorfendur og því var

komast hjá skattlagningu hérlendis.
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Kastljós hlaut Edduverðlaunin sem

svipuðum toga, Sunnudagsmorgunn,

beinni útsendingu úr Eldborgarsal

frétta- og viðtalsþáttur ársins 2012 og

í umsjón Gísla Marteins Baldurssonar

Hörpu. Áhorfendur gátu keypt miða

blaðamannaverðlaun fyrir viðtal árs-

tók við haustið 2013.

á hóflegu verði og enn ódýrari miða

ins 2012. Ritstjóri Kastljóss var Sigmar

Að venju var ávarp forsætisráðherra,

á lokaæfinguna fyrr um daginn. Var

Guðmundsson og umsjónarmenn auk

Jóhönnu Sigurðardóttur, sýnt á gaml-

þar sérstaklega höfðað til barnafjöl-

hans voru þau Helgi Seljan, Jóhannes

ársdag og ávarp forseta Íslands, Ólafs

skyldna og þeirra sem vildu heldur

Kr. Kristjánsson, Margrét Erla Maack,

Ragnars Grímssonar, á nýársdag.

horfa á keppnina um kvöldið með fjöl-

Brynja Þorgeirsdóttir og Ragnhildur
Steinunn Jónsdóttir.

skyldu og vinum. Þessi tilraun gafst

Dagskrárgerð

Söngvakeppnin og Eurovision

mjög vel og reyndist í leiðinni mjög

önnuðust Egill Eðvarðsson, Benedikt

Söngvakeppnin 2013 var á sínum

góð æfing fyrir bæði listamenn og

Ketilsson og Sigurður Jakobsson og

stað í upphafi árs en ákveðið var að

upptökuteymi RÚV undir stjórn Helga

framkvæmdastjórn var í höndum

breyta nafninu úr Söngvakeppni Sjón-

Jóhannessonar. Keppnin var í fyrsta

Salóme Þorkelsdóttur.

varpsins þar sem „Sjónvarpið“ er ekki

sinn send út í háskerpu.

Líkt og undanfarin ár var Silfur Egils í

lengur notað. Að þessu sinni voru

Eins og áður höfðu atkvæði dóm-

beinni útsendingu í hádeginu á sunnu-

12 ný íslensk lög eftir 15 höfunda í

nefndar helmingsvægi á móti síma-

dögum yfir veturinn. Umsjónarmaður

undankeppninni.

Fyrirkomulagið

kosningu á úrslitakvöldinu en þegar

var sem fyrr Egill Helgason og um dag-

var með örlítið breyttu sniði og voru

stigin höfðu verið talin voru tvö

skrárgerð sá Ragnheiður Thorsteins-

ýmsar nýjungar: Undanúrslitakvöldin

stigahæstu lögin látin heyja einvígi.

son. Í þættinum var farið yfir málefni

tvö fóru fram sömu helgi, föstudag-

Lögin voru flutt aftur og síðan var

líðandi stundar, þjóðmál og fréttamál,

inn 25. og laugardaginn 26. janúar, í

kosið um það í hreinni símakosningu

og rætt við erlenda sem innlenda sér-

beinni útsendingu úr sjónvarpssal.

hvort lagið yrði framlag Íslands í

fræðinga á ýmsum sviðum. Þátturinn

Sex lög kepptu hvort kvöld og í hvort

Söngvakeppni evrópskra sjónvarps-

hefur verið vettvangur fyrir pólitíska

sinn völdu áhorfendur þrjú lög sem

stöðva. Lagið sem bar sigur úr býtum

umræðu og upplýsingagjöf í mörg ár

komust í úrslit. Sérstök dómnefnd

var „Ég á líf“ í flutningi Eyþórs Inga

en ákveðið var að gera hlé á sýningum

valdi eitt lag til viðbótar og því voru

Gunnlaugssonar, lag og texti voru

þáttanna frá og með haustinu 2013,

sjö lög á úrslitakvöldinu laugardag-

eftir Örlyg Smára og Pétur Örn Guð-

í bili að minnsta kosti. Nýr þáttur af

inn 2. febrúar. Úrslitin voru sýnd í

mundsson.

SKIPTING Á ÚTSENDU EFNI EFTIR SVÆÐUM

SKIPTING Á ÚTSENDU EFNI EFTIR FLOKKUM

Evrópa 76,3%
Leikið efni
31,5%

Önnur lönd Evrópu
25,6%

Ísland
43,0%

Norðurlöndin án Íslands
7,6%

Bandaríkin
21,0%

Utan Evrópu og
Bandaríkjanna
2,8%

Skemmtiefni
5,0%

Listir, menning
og vísindi
17,5%

Auglýsingar, stúfar,
uppfyllingarefni o.ﬂ.
8,8%
Barna- og
unglingaefni
12,5%

Íþróttir
8,5%
Fréttir og
fréttatengt efni
16,2%
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Svavar Knútur og Hreindís Ylva.

Unnur Eggertsdóttir flytur lagið Ég syng.

Eyþór Ingi sigraði í Söngvakeppninni 2013.

Kynnar

voru

umfjöllun um keppnina og bakgrunn

Guðrún Dís Emilsdóttir og Þórhallur

laganna, flytjendanna og landanna

Gunnarsson, en Hraðfréttateymið,

sem tóku þátt í keppninni. Spáð var í

Benedikt Valsson og Fannar Sveinsson,

hvaða lög kæmust í lokakeppnina og

sá um upphitun fyrir úrslitaþættina

til aðstoðar voru félagar í aðdáenda-

þrjá. Fyrir undanúrslitin gerðu þeir

klúbbnum FÁSES, sem voru gestir í

15 mínútna þætti sem nefndust Hrað-

sjónvarpssal og fóru í einhverjum til-

fréttarúta Söngvakeppninnar. Þar

vikum með oddaatkvæði þegar spáð

röktu þeir sögu Söngvakeppninnar

var um hvort lag kæmist áfram.

og ræddu við fyrri keppendur á sinn

Söngvakeppni evrópskra sjónvarps-

einstaka hátt. Á úrslitakvöldinu sáu þeir

stöðva 2013 var haldin í Malmö í

kvöldi í keppnisvikunni. Jafnframt

um að andinn væri góður í græna her-

Svíþjóð. Undankeppni fór fram 14.

var fjallað um keppnina á vef RÚV, í

berginu þar sem keppendur biðu.

og 16. maí og úrslitin 18. maí. Ísland

Kastljósi, á Rás 2 og í fréttum.

Þættirnir Alla leið voru að venju

keppti í síðari undanriðli og komst

Föstudagskvöldið fyrir lokakeppnina

sýndir Í aðdraganda Söngvakeppni

í úrslit. Framlag Íslands endaði í 17.

var hitað upp með því að sýna Sögu

og að

sæti. Felix Bergsson lýsti keppninni

Eurovision, tónleikaupptöku þar sem

þessu sinni voru þeir Felix Bergsson

beint frá Malmö og María Sigrún Hilm-

Friðrik Ómar, Regína Ósk og Selma

og Eurovision-sérfræðingurinn Reynir

arsdóttir las upp niðurstöður stiga-

Björnsdóttir komu fram í Eldborgar-

Þór Eggertsson við stjórnvölinn. Auk

gjafar Íslendinga. Ítarlega var fjallað

sal Hörpu og fluttu nokkrar af helstu

þeirra komu tveir nýir gestir í hvern

um keppnina í miðlum RÚV, m.a. í

perlunum úr sögu Söngvakeppni evr-

þátt. Þættirnir voru fimm og lögð var

Leiðinni til Malmö, þáttum sem voru

ópskra sjónvarpsstöðva ásamt fjölda

áhersla á vandaða og metnaðarfulla

sýndir á mánudags- og miðvikudags-

dansara og hljóðfæraleikara.

evrópska
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Spurningaþættir

nefna beina útsendingu frá stórtón-

frá myndveri Sagafilm á Korputorgi.

Útsvar, spurningakeppni milli sveit-

leikum Rásar 2, Tónaflóði, á Menning-

Undankeppnir og úrslit Söngvakeppn-

arfélaganna, hóf sinn sjötta vetur í

arnótt en þess má geta að þar var um

innar 2013 voru í beinni útsendingu

sjónvarpi haustið 2012. Í þetta sinn

að ræða fyrstu beinu útsendinguna í

á RÚV í janúar og febrúar og RÚV tók

voru spyrlar og umsjónarmenn þau

háskerpu (HD). Útsendingu stjórnaði

þátt í beinni útsendingu frá Söngva-

Sigmar Guðmundsson og Brynja Þor-

Eggert Gunnarsson.

keppni evrópskra sjónvarpsstöðva.

geirsdóttir og spurningahöfundur var

Á haustmánuðum 2012 var önnur

Sýnt

Ólafur Bjarni Guðnason. Þátturinn

þáttaröð Dans dans dans sýnd í

Íslensku

var á dagskrá á föstudagskvöldum frá

beinni útsendingu á RÚV í samstarfi

febrúar. Hátíðin fór fram í Silfurbergi

september og fram í febrúar en gert

við Sagafilm. Þættirnir voru á dagskrá

í Hörpu og útsendingu stjórnaði

var hlé á meðan Gettu betur fór fram.

á laugardagskvöldum og sent var út

Helgi Jóhannesson.

var

beint

frá

afhendingu

tónlistarverðlaunanna

í

Að því loknu hélt Útsvar áfram fram
í maí. Lið Fjarðabyggðar stóð uppi
sem sigurvegari eftir geysispennandi
viðureign við lið Reykjavíkur í úrslitaþættinum.
Gettu betur, spurningakeppni framhaldsskólanna, var á dagskrá á föstudagskvöldum frá og með 8. febrúar
2013. Sjö þættir voru að venju sýndir
í sjónvarpinu að undangenginni forkeppni á Rás 2. Spurningahöfundar
voru Þórhildur Ólafsdóttir og Atli
Freyr Steinþórsson og spyrill var
Edda Hermannsdóttir. Dagskrárgerð
annaðist Elín Sveinsdóttir sem tók

Sigurlið MR í Gettu betur.

við keflinu af Andrési Indriðasyni
og Helga Jóhannessyni. Undanúrslit
og úrslit voru sýnd í beinni útsendingu frá Háskólabíói og færð yfir á
laugardaga vegna tilfærslna á öðrum
stöðum í dagskránni. Lið Menntaskólans í Reykjavík sigraði andstæðinga
sína úr Menntaskólanum við Hamrahlíð í úrslitaþættinum.
Beinar útsendingar frá menningarog samfélagsviðburðum
Mikill metnaður hefur á undanförnum
árum verið lagður í að sýna beint frá
ýmsum viðburðum tengdum menningu og dægurmálum. Í ár var þar

Lið Fjarðabyggðar sigraði í Útsvari.

engin breyting á og sem dæmi má
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unni Jónsdóttur, Harpa – úr draumi
í veruleika um byggingu tónlistar- og
ráðstefnuhússins Hörpu, Fjallkonan
hrópar á vægð, sem og myndirnar
Stofnfruman

og

leyndardómar

hennar, Blikkið, Spóinn var að vella,
Norð-Vestur – björgunarsaga frá
Flateyri, Lífið í Þjóðminjasafninu,
Hvellur, Stansað, dansað, öskrað,
Sundið, Súðbyrðingur – saga báts
og Útlendingur heima – uppgjör við
eldgos.
Í september voru sýndir tveir heimildarþættir um íslenska lífeyrissjóðskerfið, Líf og sjóðir, eftir Gunnar Sigurðsson og Herbert Sveinbjörnsson.
Einnig voru sýndir þrír stakir fræðsluþættir eftir Pál Kristin Pálsson og

Felix Bergsson og Reynir Þór Eggertsson stýrðu þættinum Alla leið.

Ólaf Sölva Pálsson. Göngum saman
Söngkeppni Samfés fór fram í mars

launaafhendingin fór fram í Þjóðleik-

– brjóstanna vegna var sýndur

og í tengslum við gerð sérstaks þáttar

húsinu og stjórn útsendingar annaðist

í október og fjallaði um samtökin

um keppnina var tilraunaútsending á

Egill Eðvarðsson eftir góðan undir-

Göngum saman og stuðning þeirra

vef RÚV sem mæltist vel fyrir. Það

búning og samstarf við fulltrúa Grím-

við rannsóknir á brjóstakrabbameini.

var einfaldara framleiðsluform en við

unnar og leikhúsanna.

Þátturinn Manni sjálfum að kenna

beina útsendingu fyrir sjónvarp en hér

Að venju var Hátíðarstund á Austur-

var gerður í samstarfi við Krabba-

var reynt að sinna áhorfendum með

velli

forsætisráðherra,

meinsfélag Reykjavíkur og Samtök

öðru sniði og útsendingu á öðrum

Jóhönnu Sigurðardóttur, að morgni

lungnasjúklinga og fjallaði um eðli

miðli RÚV. Stefnt er að frekari sam-

17. júní í beinni útsendingu.

lungnasjúkdóma af völdum reykinga.

vinnu á þessu sviði við nýmiðladeild

Á árinu var ákveðið að dagskrár-

Í þættinum Það sem ekki sést – að lifa

og vef RÚV. Útsendingarstjórn og dag-

deild tæki við umsjón með og

með gigt fjölluðu gigtarsérfræðingar

skrárgerð annaðist Eggert Gunnarsson.

útsendingu

um einkenni gigtar og meðferðarúr-

Söngkeppni framhaldsskólanna var í

á Íslandsmótinu í atskák.

Ein-

ræði og sjúklingar sögðu frá baráttu

beinni útsendingu á RÚV í aprílmán-

vígið fór fram 25. maí í myndveri

sinni við sjúkdóminn. Seinni tveir

uði og í þetta sinn fór keppnin fram

RÚV og stjórn útsendingar var í

þættirnir voru á dagskrá RÚV í maí.

á Akureyri. Dagskrárgerð og útsend-

höndum Jóns Egils Bergþórssonar.

Ari

og

ávarp

frá

úrslitaeinvíginu

ing voru í höndum Sagafilm líkt og

Trausti

Guðmundsson

jarð-

eðlisfræðingur leiddi áhorfendur um

árið áður og kynnar í keppninni voru

Heimildarmyndir og -þættir

Reykjanesið, yngsta og hrjóstrugasta

(Hraðfréttamennirnir) Benedikt Vals-

Fjöldi

heimildarmynda

hluta Íslands þar sem þó leynast mörg

son og Fannar Sveinsson.

og -þátta var sýndur á árinu, bæði

náttúruundur og fjölskrúðugt mann-

Í júní var Gríman 2013 í beinni

frá sjálfstæðum framleiðendum og

líf, í þáttunum Reykjanes – upplifun

útsendingu en hátíðin var síðast sýnd

í eigin framleiðslu. Í hópi aðkeyptra

við bæjardyrnar. Þættirnir voru þrír

á RÚV árið 2009. Því var skiljanlega

mynda voru Edduverðlaunamyndin

og voru sýndir á þriðjudögum í ágúst.

vel tekið í leiklistarheiminum. Verð-

Hrafnhildur eftir Ragnhildi Stein-

Um dagskrárgerð sá Valdimar Leifsson.
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Aðrir fræðsluþættir sem sýndir voru

var unnin í samvinnu við Imma ehf. og

Eggert Gunnarsson gerði um íslenskar

sumarið 2013 voru Fjallkonan eftir

fjallaði, eins og nafnið gefur til kynna,

kjarnakonur sem hvor um sig hefur

Guðberg Davíðsson um fornleifafund

um

Sinfóníuhljómsveitar

sinnt merkilegum verkefnum á sínu

á Vestdalsheiði 2004, List og land-

Íslands í ný húsakynni og starfsemina

sviði. Sá fyrri hét Rósa Gísladóttir –

búnaður eftir Árna Gunnarsson um

þar. Myndin var sýnd í desember.

allir vegir liggja til Rómar og fjallaði

handverkshátíðina á Hrafnagili á 20

Einn

sjónvarpsmaður

um Rósu Gísladóttur myndlistarkonu

ára afmæli hennar sumarið 2012 og

landsins, Hermann Gunnarsson, lést

og sýningu á verkum hennar í Róm.

Þjóðlagahátíðin á Siglufirði 2012

4. júní 2013. Hermann markaði spor

Sá síðari hét Ása Björk Ólafsdóttir –

eftir Kolbrúnu Jarlsdóttur.

í sögu RÚV, ekki síst með þáttunum

prestur á eyjunni grænu og fjallaði

Eigin framleiðsla á heimildarmyndum

Á tali með Hemma Gunn sem sýndir

hann um Ásu Björk Ólafsdóttur prest

og -þáttum skipar einnig stóran sess

voru í áraraðir. Því þótti auðsýnt að

sem fluttist til Írlands og sinnir prests-

í starfsemi RÚV.

flutning

ástsælasti

Heimildarmyndin

RÚV minntist hans með einhverju

störfum þar.

Guðrún, sem María Sigrún Hilmars-

móti og úr varð að gerður var sér-

Ráðist var í gerð heimildarþáttar um

dóttir

og

Guðmundur

Bergkvist

stakur heimildarþáttur um líf og störf

Volcano sirkúshátíð sem haldin var í

gerðu, fjallaði um alheimsfegurðar-

Hermanns

Egils

Vatnsmýrinni í Reykjavík sumarið 2013.

drottninguna Guðrúnu Bjarnadóttur

Eðvarðssonar. Í þættinum, sem bar

Fjallað var um stefnumót ýmissa sirkús-

og var sýnd í jóladagskránni. Um jólin

nafnið Hemmi Gunn – minning um

listahópa sem komu saman á hátíðinni

var einnig sýndur heimildarþátturinn

mann, minntust vinir, fjölskylda og

og skemmtu gestum. Umsjónarmaður

Þegar tíminn hverfur, í umsjón

samferðamenn Hermanns og sýndar

var Margrét Erla Maack og um dag-

Helga Jóhannessonar og Arndísar

voru svipmyndir frá litríkri ævi hans.

skrárgerð sá Benedikt Ketilsson.

Bjarkar Ásgeirsdóttur, og fjallaði um

Að auki var útför hans tekin upp og

Andrés

Önnu Þorvaldsdóttur sem hlaut tón-

brot úr henni sýnd í þættinum dag-

farin ár unnið að heimildarþáttaröð

skáldaverðlaun

inn sem hann var borinn til grafar, 28.

um þekkta Íslendinga sem hafa sett

júní.

mark sitt á íslenskt samfélag á liðnum

Á árinu voru sýndir tveir þættir sem

árum og áratugum. Þar leitar Andrés

árið 2012.

Norðurlandaráðs

Sinfóníuhljómsveitin á

tímamótum – fyrsta árið í Hörpu

í

dagskrárstjórn

Indriðason

hefur

undan-

Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir og Jóhanna María Sigmundsdóttir þingmaður við upptökur á Ísþjóðinni.
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Íslenski dansflokkurinn tóku saman
höndum undir heitinu Dansar í Eldborg og fluttu saman tvö af frægustu
danstónverkum

Stravinskys,

Vor-

blótið og Petrúsku, í Eldborgarsal
Hörpu. Hins vegar var tónlistarviðburður frá lokadegi Listahátíðar 2013
þar sem ein fremsta kóloratúr-söngkona heims, Diana Damrau, fór nýjar
leiðir í ljóðatónleikaforminu ásamt
hörpuleikaranum Xavier de Maistre.
Tónlist
Fjöldinn allur af tónlistarviðburðum
og tónlistartengdu efni var til sýningar
hjá RÚV veturinn 2012–2013. Áður

Áramótamót Hljómskálans.

hefur verið minnst á beina útsendingu
í ríkulegt safn RÚV og nýtir úr því

sýndur þátturinn 1+1=3 – Margfeld-

frá Íslensku tónlistarverðlaununum

ómetanlegt eldra myndefni og gögn

isáhrif í samstarfi þar sem fjallað var

í febrúar, Söngkeppni framhalds-

í dagskrárgerðina. Á þessu rekstrarári

um myndlist og samstarf myndlistar-

skólanna í apríl og Tónaflóði á Menn-

var þáttaröðinni gefið nafnið Íslend-

manna á Listahátíð 2012. Umsjón með

ingarnótt, auk útsendingar á vefnum

ingar og voru þættirnir sýndir á

þættinum hafði Markús Þór Andrés-

og þáttagerðar í tengslum við Söng-

sunnudögum í sumardagskrá. Til

son og Ragnheiður Thorsteinsson

keppni Samfés í apríl. Í mars var sýnd

umfjöllunar voru meðal annars þau

annaðist dagskrárgerð. Tveir stórvið-

upptaka frá uppskeruhátíð tónlistar-

Þorvaldur

Bessi

burðir á Listahátíð 2013 voru teknir

skólanna, Nótunni 2012, þar sem

Bjarnason, Stefán Íslandi, Svava

upp í maí og verða sýndir á komandi

úrvalsnemendur úr tónlistarskólunum

Jakobsdóttir og Árni Ibsen.

vetri. Annars vegar danstónverk þar

komu fram og veittar voru viðurkenn-

sem Sinfóníuhljómsveit Íslands og

ingar fyrir árangur ungmenna í tón-

Þorsteinsson,

Listahátíð
Líkt og fyrri ár átti RÚV gott samstarf
við Listahátíð í Reykjavík og bæði
voru sýndar upptökur frá Listahátíð
2012 og staðið að upptökum á nýju
efni frá Listahátíð 2013. Þá var einnig
að venju sýndur kynningarþáttur
um dagskrá komandi Listahátíðar í
byrjun maí 2013 undir stjórn Helga
Jóhannessonar og í umsjón Þóru Arnórsdóttur. Í maí var sýnd upptaka frá
tónleikum spænsku söngkonunnar
Buiku sem haldnir voru í Hörpu á
Listahátíð

2012.

Upptöku

stjórn-

aði Helgi Jóhannesson. Í janúar var
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Tónlist skipaði stóran sess í jóladagskránni líkt og svo oft áður. Þann
17. desember var sýnt frá 25 ára
útgáfuafmæli tónlistarmannsins Rúnars Þórs sem haldnir voru í Salnum.
Upptökustjórn var í höndum Björns
Emilssonar. Útgáfutónleikar Friðriks
Ómars, Utan hringsins, í Hörpu, voru
á dagskrá 19. desember og sýndur
var fyrri hluti tónleika Karlakórsins
Þrasta á jóladag. 22. desember var
sýnt frá Norrænni jólaveislu sem DR
framleiddi í samstarfi við aðrar ríkisstöðvar á Norðurlöndunum og í þættinum Um dulinn farveg, sem sýndur
var 30. desember, flutti Gunnar
Kvaran sex saraböndur eftir Bach
og sagði frá hugleiðingum sínum
Sigurður Óli Jensson málari.

um þær. Um dagskrárgerð sá Björn

listarnámi. Upptöku stjórnaði Björn

yfir rekstrarárið. Einnig voru teknir

Emilsson. Á aðfangadag var sýnt frá

Emilsson. Í apríl fór fram upptaka

upp í myndveri RÚV tónleikar með

Jólatónleikum Rásar 1, sem haldnir

á Nótunni 2013 sem bíður sýninga á

Íslandsvininum

sem

voru í Hörpu skömmu áður. Á tón-

næsta rekstrarári. Í lok september

sýndir voru í mars, og svo tónleikar

leikunum söng Sigríður Thorlacius

var sýndur Haustfagnaður Hljóm-

Jakobs Frímanns Magnússonar Stuð-

íslensk og erlend jólalög við undirleik

skálans þar sem leikin voru lög sem

manns með meiru. Egill Eðvarðsson

djasstríós Kjartans Valdemarssonar,

voru sérstaklega samin fyrir Hljóm-

gerði sérstakan þátt, Frímann flug-

Valdimars Kolbeins Sigurjónssonar

skálaþætti liðins vetrar. Þátturinn

kappa, í tilefni af sextugsafmæli Jak-

og Scotts McLemore. Björn Emilsson

Söngfuglar var á dagskrá í nóvember

obs og var hann sýndur í maí. Í júní

stýrði upptöku. Hljómskálinn sló

en þar fluttu Jana María Guðmunds-

var svo á dagskrá þáttur um tónleika

upp tónlistarveislu í sjónvarpssal eins

dóttir og Ívar Helgason lög sem þekkt

Jethro Tull í Hörpu 2012 þar sem

og árið áður, Áramótamóti Hljóm-

voru í flutningi Ingibjargar Þorbergs

hljómsveitin flutti verk sitt Thick as

skálans 30. desember. Þar komu

og Alfreðs Clausen á árum áðum.

a Brick 1&2. Ólafur Páll Gunnarsson

fram valinkunnir tónlistarmenn sem

Upptakan fór fram í Salnum í Kópa-

útvarpsmaður ræddi við Ian Anders-

kvöddu saman gamla árið með söng

vogi undir stjórn Björns Emilssonar. Í

son í þættinum en um dagskrárgerð

og hljóðfæraslætti. Á nýársdag var

þættinum Söngvaskáld fluttu þekktir

sá Björn Emilsson. Tónlistarþættir

sýnd upptaka úr Eldborgarsal Hörpu

tónlistarmenn tónlist sína fyrir áhorf-

Hljómskálans í umsjón Sigtryggs

þar sem þeir Kristinn Sigmundsson

endur í sjónvarpssal.

Meðal þeirra

Baldurssonar ásamt Braga Valdi-

söngvari og Víkingur Heiðar Ólafsson

sem fram komu voru Stefán Hilmars-

mar Skúlasyni og Guðmundi Kristni

píanóleikari fluttu Vetrarferðina eftir

son, Helgi Björnsson, Svavar Knútur,

Jónssyni héldu áfram, með þriðju

Franz Schubert. Helgi Jóhannesson

Ragnheiður Gröndal og Lay Low.

þáttaröðinni. Þættirnir voru sýndir á

stjórnaði upptöku.

Þættirnir, sem framleiddir voru undir

fimmtudagskvöldum í nóvember og

stjórn Jóns Egils Bergþórssonar, voru

desember og framleiðandi var sem

níu talsins og var sýningu þeirra dreift

fyrr Stjörnusambandsstöðin.

John

Grant,
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Ýmsir þættir
Fastir þættir í dagskránni héldu áfram
og eru flestir áhorfendum kunnir.
Menningarþátturinn Djöflaeyjan hóf
annað starfsár sitt í september og var
þátturinn á dagskrá á þriðjudögum
líkt og árið áður. Ritstjóri var sem
fyrr Þórhallur Sigurðsson en aðrir
umsjónarmenn voru Sigríður Pétursdóttir, Goddur og Vera Sölvadóttir.
Um dagskrárgerð sá Guðmundur Atli
Pétursson.
Ísþjóðin, í umsjón Ragnhildar Steinunnar Jónsdóttur, sneri aftur á skjáinn í september. Í nýju þáttaröðinni
voru átta þættir. Fyrstu þrír þættirnir

Konurnar á bakvið tjöldin.

voru á dagskrá í september og október en seinni fimm þættirnir í febrúar

Kiljan hélt áfram sjötta árið í röð, og

maður þáttarins frá upphafi, Sigurður

og mars. Meðal viðmælenda í nýju

var á dagskrá á miðvikudögum frá

H. Richter, ákvað að láta af störfum

þáttaröðinni voru liðsmenn hljóm-

október fram í maí. Umsjónarmaður

og við keflinu tóku meistaranemar í

sveitarinnar Of Monsters and Men,

var sem fyrr Egill Helgason og Ragn-

frétta- og blaðamennsku við HÍ sem

Ólympíufarinn Kári Steinn Karlsson

heiður Thorsteinsson sá um dagskrárgerð.

unnu að framleiðslu þáttarins undir

og skemmtikrafturinn Ari Eldjárn.

Líkt og fyrri ár var Hönnunarkeppni

leiðsögn kennara síns, Valgerðar

Dagskrárgerð var í höndum Eiríks

véla- og iðnaðarverkfræðinema við

Önnu Jóhannsdóttur, og Karls Sig-

Inga Böðvarssonar.

Háskóla Íslands tekin upp. Umsjónar-

tryggssonar

Tónleikar Johns Grant í sjónvarpssal.
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hjá RÚV. Þulur var Ragnhildur Thorla-

Önnur þáttaröð af Fjársjóði fram-

Skúli Steinar Pétursson og Steinunn

cius fréttamaður. Keppnin var sýnd í

tíðar var á dagskrá á þriðjudögum

Ása Þorvaldsdóttir skoðuðu samfé-

aprílmánuði 2013.

sumarið 2013, en fyrri þættir voru

lagið á líðandi stundu eins og þeim

Aftansöngur jóla var sýndur að

sýndir á RÚV síðla hausts 2011 og

kom það fyrir sjónir. Markmið þátt-

kvöldi aðfangadags. Biskup Íslands,

vöktu mikla athygli. Þá voru þættirnir

anna var að sýna samfélagið í sinni

Agnes M. Sigurðardóttir, predikaði

þrír, en að þessu sinni voru þeir sex.

breiðustu og sönnustu mynd og að

og þjónaði fyrir altari í Dómkirkjunni.

Markmiðið var sem fyrr að veita inn-

leyfa öllum röddum landsmanna að

Upptöku stjórnaði Björn Emilsson.

sýn í fjölbreytt rannsóknastarf sem

heyrast. Elín Sveinsdóttir sá um dag-

Báðar þáttaraðir Andra Freys Viðars-

vísindamenn á öllum fræðasviðum

skrárgerð en þættirnir voru fram-

sonar, Andri á flandri og Andraland,

Háskóla Íslands sinna við afar ólíkar

leiddir í samstarfi við Þroskahjálp.

sneru aftur á skjáinn. Andri flandraði

aðstæður og er þeim fylgt eftir við

Í lok september var sýndur þátturinn

í sex nýjum þáttum um Íslendinga-

rannsóknir á ferð og flugi víða um

Skjaldborg 2012, hátíð íslenskra

byggðir í Vesturheimi, skoðaði þar

land. Dagskrárgerð og upptökustjórn

heimildarmynda. Hátíðin var haldin

áhugaverða staði og spjallaði við

annaðist Jón Örn Guðbjartsson, en

á Patreksfirði í sjötta sinn um hvíta-

skemmtilegt og skrýtið fólk. Með í för

þættirnir voru framleiddir af Kukli í

sunnuna. Í þættinum var rætt við

var tónlistarmaðurinn KK. Þættirnir

samstarfi við Háskóla Íslands.

kvikmyndagerðarmenn, sýnd brot úr

voru sýndir á fimmtudagskvöldum í

Þriðja sumarið í röð fengu landsmenn

nokkrum af þeim fimmtán íslensku

október og nóvember. Í Andralandi

að gleðjast og fræðast með umsjónar-

myndum sem frumsýndar voru og

II hélt Andri áfram að skoða króka og

mönnum þáttanna Með okkar augum

rætt við aðstandendur hátíðarinnar

kima Reykjavíkur og kynna sér fjöl-

á þriðjudagskvöldum. Þættirnir voru

fyrr og nú. Dagskrárgerð var í höndum

breytt líf borgarbúa. Þættirnir voru

sex og hófust í byrjun júlí, Andri Freyr

Herberts Sveinbjörnssonar en Edison

fimm og sýndir á fimmtudagskvöldum

Hilmarsson, Bjarni Haraldur Sigfús-

lifandi ljósmyndir framleiddu.

í maí og júní 2013. Þáttaraðirnar voru

son, Eiður Sigurðarson, Katrín Guð-

Í ljósi vinsælda fyrri þátta Dans dans

framleiddar af Stórveldinu og dag-

rún Tryggvadóttir, Richard Örnuson,

dans var ákveðið að sýna átta nýja

skrárgerð var í höndum Kristófers
Dignusar.
Hljómskálinn kom aftur í upprifjunarþætti og nýrri þáttaröð. Í Haustfagnaði Hljómskálans, sem sýndur var í
september, voru rifjuð upp og spiluð
þau lög sem samin voru sérstaklega
fyrir Hljómskálaþættina árið áður.
Þriðja þáttaröðin var á dagskrá á
fimmtudagskvöldum í nóvember og
desember. Umsjónarmaður var eins
og áður Sigtryggur Baldursson og
honum til halds og trausts voru Guðmundur Kristinn Jónsson og Bragi
Valdimar Skúlason. Farið var um
víðan völl og fleiri þekktir tónlistarmenn fengnir til að vinna nýtt efni fyrir
þættina. Þættirnir voru fjórir og fram-

Sæmundur Sigurðsson tæknistjóri og Helgi Jóhannesson útsendingastjóri.

leiddir af Stjörnusambandsstöðinni.
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Áhöfnin á Húna tók lagið í söfnunarþætti fyrir Landsbjörg.

þætti á laugardagskvöldum haustið

Garðarsson,

2012. Fyrirkomulag var svipað og

Magnús Geir Þórðarson og Óskar

Hrefna Sætran grillar hétu nýir

árið áður og veitt voru peningaverð-

Jónasson.

matreiðsluþættir sem sýndir voru á

Benedikt

Erlingsson,

laun fyrir þrjú efstu sætin: Ein og
hálf milljón fyrir fyrsta sætið, sex
hundruð þúsund fyrir annað sætið
og þrjú hundruð þúsund fyrir þriðja
sætið. Dansprufur fóru fram í Hörpu
28. og 29. september. Valin voru sex
atriði í fjóra undanúrslitaþætti, samtals 24 atriði. Tvö atriði komust áfram
úr hverjum undanúrslitaþætti, annað
valið af þjóðinni, hitt af dómnefnd. Í
fjórða og síðasta undanúrslitaþættinum var svo tilkynnt um tvö atriði
sem dómnefndin valdi. Í milliriðli
kepptu tíu atriði um sex laus sæti í
úrslitunum, sem fram fóru í beinni
útsendingu frá Korputorgi. Dómnefnd
var eins og fyrr skipuð þeim Katrínu
Hall, Karen Björk Björgvinsdóttur og
Gunnari Helgasyni sem fengu til sín
gestadómara í hverjum þætti. Þeir
voru Selma Björnsdóttir, Gísli Örn
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fimmtudögum í september og október

þeim þætti þar sem þessi stuttu atriði

Á páskadag og annan í páskum var

2012. Í þáttunum sýndi matreiðslu-

mynda heila sögu sem síðan er sett

sýnd ný íslensk sjónvarpsmynd í

meistarinn

Sætran

saman við efni úr safni sjónvarpsins.

tveimur hlutum, Fiskar á þurru

hvernig hægt er að grilla allar tegundir

Þættirnir fengu nafnið Geymslan

landi, sem byggð var á samnefndu

af mat á einfaldan og skemmtilegan

og leikarar og handritshöfundar voru

leikriti eftir Árna Ibsen. Sagan segir

hátt. Í lok hvers þáttar bragðaði Andri

Kristín Eva Þórhallsdóttir og Bryn-

frá Gumma og Gúu sem koma á gisti-

Freyr Viðarsson dagskrárgerðarmaður

hildur Björnsdóttir en upptökustjóri

heimili í sjávarplássi þar sem hrist er

á kræsingunum og í síðasta þættinum

var Eggert Gunnarsson. Þátturinn var

upp í tilveru þeirra. Handritið skrifuðu

var samstarfskonu hans, Guðrúnu Dís

á dagskrá á miðvikudögum að vetr-

Sjón og Óskar Jónasson, sem einnig

Emilsdóttur, boðið með. Stórveldið

inum og um sumarið tóku við endur-

var leikstjóri. Leikendur voru Hilmar

ehf. framleiddi þættina og um dag-

sýningar sem ekki sér fyrir endann

Guðjónsson, Sara Margrét Nordahl,

skrárgerð sá Kristófer Dignus.

á. Geymslan hefur notið töluverðra

Ólafía Hrönn Jónsdóttir og Davíð

Í nýrri syrpu af Framandi og freist-

vinsælda, til dæmis í VOD-kerfum og

Guðbrandsson, en framleiðandi var

andi hélt Yesmin Olsson áfram að

á vefnum, ekki síður en í útsendingu.

Sagafilm.

kenna

Hrefna

áhorfendum

Rósa

framandi

og

Hulli er teiknimyndaflokkur úr smiðju

freistandi matreiðslu líkt og í fyrri

Leikið efni

Hugleiks Dagssonar sem frumsýndur

þáttum. Þættirnir voru að hluta til

Áramótaskaupið var nú í fjórða sinn

var í ágúst 2013. Þættirnir voru átta

teknir upp á Seyðisfirði og á æsku-

í leikstjórn Gunnars B. Guðmunds-

og sögðu frá listamanni á niðurleið og

stöðvum Yesmin í Svíþjóð þar sem

sonar og í framleiðslustjórn Ágústs

skrautlegum vinahópi hans í Reykja-

hún eldaði með vinum og ættingjum

Haukssonar.

Handritshöfundar auk

vík. Aðalpersónan, Hulli, er teiknuð

undir berum himni. Fyrsti þáttur af

Gunnars voru þau Anna Svava Knúts-

útgáfa af Hugleiki sjálfum, sem sá um

níu var sýndur 27. desember og var

dóttir, Gunnar Helgason, Halldór

leikstjórn, teikningar og talsetningu

helgaður hátíðarmat. Þættirnir voru

Baldursson,

Hjálmarsson

fyrir aðalpersónuna. Atriði í þáttunum

á dagskrá á fimmtudögum og fram-

og Sævar Sigurgeirsson. Eftir frum-

voru ekki talin við hæfi barna og

leiddir af Bókaútgáfunni Brekku ehf.

sýningu á gamlárskvöld var Áramóta-

voru þeir því sýndir klukkan hálftíu á

Hjálmar

skaupið endursýnt fyrstu helgina í

fimmtudagskvöldum. Framleiðendur

Barnaefni

janúar, á laugardagskvöldi og í hádeg-

voru Baltasar Kormákur, Magnús Sig-

Skotta hélt áfram að skemmta börn-

inu á sunnudegi.

urðsson og Sigurjón Kjartansson.

unum í Stundinni okkar á sunnudögum. Þátturinn hóf sitt fertugasta
og sjöunda starfsár í byrjun október.
Umsjónarmaður var Margrét Sverrisdóttir sem skrifaði einnig handrit
ásamt Oddi Bjarna Þorkelssyni en
dagskrárgerð annaðist Eggert Gunnarsson.
Brynhildur Björnsdóttir, Kristín Eva
Þórhallsdóttir og Eggert Gunnarsson hafa frá hausti 2010 haft umsjón
með stuttum atriðum sem ætlað var
að fleyga og skýra morgunsjónvarp
á

laugardögum

og

sunnudögum.

Atriðin þróuðust smám saman og
haustið 2012 var ákveðið að gera úr

Andri Freyr Viðarsson leitar uppi fjölbreytt mannlíf í þættinum Andralandi.
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Einleikurinn Afinn eftir Bjarna Hauk
Þórsson, sem sýndur var á Litla sviði
Borgarleikhússins, var tekinn upp
fyrir sjónvarp og sýndur á RÚV 20.
maí. Í verkinu lék Sigurður Sigurjónsson afa sem segir áhorfendum frá
flóknum verkefnum nútíma-afa. Þeir
eru á besta aldri, í góðri stöðu, búnir
að ala upp börnin og geta loksins notið
lífsins eftir brauðstritið. En verkefnin
eru ýmis og erfið: tvískipt gleraugu,
flóknar fjarstýringar, Viagra-töflur og
síðast en ekki síst barnabörnin. Leikstjórn var í höndum Bjarna Hauks
Þórssonar en upptökustjóri var Björn
Emilsson.
Edduverðlaunin
Edduverðlaunahátíðin

2013

var

haldin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 16. febrúar og sýnd í beinni
útsendingu í opinni dagskrá á Stöð 2.

Starri Sigurðsson myndatökumaður.

Tólf þættir sem sýndir voru á RÚV

Á jóladag og annan í jólum frumsýndi

þrátt fyrir að vera ólíkar persónur og

voru tilnefndir í þetta sinn og unnu

RÚV upptöku í tveimur hlutum af leik-

virðast ekki eiga margt sameiginlegt,

til verðlauna í þremur af fjórum

húsuppsetningu Þjóðleikhússins af

kunna að snúa bökum saman þegar

flokkum. Þar af voru átta þættir

Íslandsklukkunni eftir Halldór Lax-

á reynir eins og sannir vinir gera.

sem RÚV framleiddi en fjórir voru

ness. Sýningin var frumsýnd á sviði

Leikstjóri verksins var Þórhallur Sig-

frá

vorið 2012 í tilefni af afmæli Þjóðleik-

urðsson, leikendur voru Baldur Trausti

Allir þættirnir sem tilnefndir voru í

hússins og fékk frábærar viðtökur

Hreinsson og Friðrik Friðriksson, en upp-

flokki menningar- og lífsstílsþátta,

áhorfenda og gagnrýnenda. Sýningin

tökustjórn annaðist Eggert Gunnarsson.

Djöflaeyjan, Hljómskálinn, Kiljan,

sjálfstæðum

fékk 11 tilnefningar til Grímunnar,
meðal annars sem sýning ársins, og
fern Grímuverðlaun. Um leikstjórn og
leikgerð sá Benedikt Erlingsson, en
upptökustjóri var Jón Karl Helgason.
Á nýársdag 2013 var sýnd upptaka
af

barnasýningu

Þjóðleikhússins,

Litla skrímslið og stóra skrímslið
eftir Áslaugu Jónsdóttur, sem byggð
var á fyrstu þremur bókunum um
skrímslin eftir Áslaugu, Kalle Güettler
og Rakel Helmsdal. Leikritið fjallar
um tvö svört og loðin skrímsli sem,
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augum og Tónspor,

voru sýndar á RÚV, Amma Lo-fi:

Höllina (Borgen 3), Brúna (Broen)

voru sýndir á RÚV. Verðlaunin féllu

Kjallaraspólur Sigríðar Níelsdóttur,

og Lilyhammer.

Hljómskálanum í skaut.

Kastljós

Hreint hjarta, Íslensku björgunar-

var frétta- og viðtalsþáttur ársins en

sveitirnar, Sundið og Hrafnhildur –

Landinn var einnig tilnefndur í þeim

heimildarmynd um kynleiðréttingu

Meðaláhorf

Hlutdeild

flokki. Fjórir af þeim fimm einstak-

en sú síðastnefnda, sem Ragnhildur

Glæpurinn

22%

75%

lingum sem tilnefndir voru sem sjón-

Steinunn Jónsdóttir leikstýrði og

Höllin

25%

67%

framleiddi, hlaut Edduna sem heim-

Brúin

24%

58%

Lilyhammer

18%

59%

Með

okkar

varpsmaður ársins starfa á RÚV. Það
voru þeir Andri Freyr Viðarsson, Gísli

ildarmynd ársins.

Einarsson, Jóhannes Kr. Kristjánsson
og Sigmar Guðmundsson en enginn

Erlent efni

Hlutfall norræns efnis annars en

þeirra hreppti hnossið að þessu sinni.

Sýningar á erlendu efni námu 57% af

íslensks í dagskránni var 7,6% af

Þá var Áramótaskaupið 2012 til-

heildarútsendingartíma á rekstrar-

útsendri dagskrá. Auk ofangreindra

nefnt í flokki leikins sjónvarpsefnis,

árinu 2012-2013. Ef rýnt er nánar í

þátta má nefna þætti á borð við

Stundin okkar í flokki barnaefnis og

þessar tölur kemur fram að evrópskt

Basl er búskapur (Bonderøven), Á

Andraland, Dans Dans Dans 2 og

efni hefur aukist um 6% á milli ára.

götunni (Karl Johan), Önnu matur

Hraðfréttir í flokki skemmtiþátta.

Ekkert lát hefur verið á vinsældum

(AnneMad), Dráparinn (Den som

Allar þær myndir sem tilnefndar voru

leikins norræns efnis. Þar má helst

dræber) og Wallander. Einnig hefur

í flokknum heimildarmynd ársins

nefna Glæpinn (Forbrydelsen III),

framboð á heimildarmyndaefni frá

Frá upptökum á sjónvarpsmyndinni Fiskar á þurru landi sem sýnd var um páskana.
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öðrum

norrænum

ríkissjónvarps-

stöðvum aukist vegna öflugrar samvinnu í gegnum Nordvision og með tilkomu Nordif3. Íslendingar horfa mest
Norðurlandabúa á leikið norrænt efni.
Breskt sjónvarpsefni var, líkt og fyrri
ár, fyrirferðarmikið í dagskránni.
Á rekstrarárinu nam það 17,1% af
heildardagskránni, og er það aukning
um 2,4% á milli ára. Heimildarmyndir
úr smiðju BBC, sem og leikið breskt
efni, verður sífellt vinsælla í dagskrá
RÚV. Heimildarmyndirnar á mánudagskvöldum hafa fest sig í sessi sem
heilög stund á mörgum heimilum þar
sem öll fjölskyldan getur sest niður
og horft á fræðandi þætti, talsetta

Íslandsmótið í atskák var á dagskrá í maí.

og textaða í bland. Má þar t.d. nefna
Sporbraut jarðar (Orbit Extra Ordin-

í Efstaleitinu hafi logað dagana á eftir

er hins vegar ekki á markaðs- og

ary Journey), Brasilía með Michael

þar sem fólk mótmælti þessum ótíma-

dreifingarsvæði Netflix og gat því, eitt

Palin (Brazil: Michael Palin), Örkin

bæru örlögum hans. Nýir þættir eins

fárra landa, keypt sýningarrétt í sjón-

hans Attenboroughs (Attenboroughs

og Ljósmóðirin (Call the Midwife) og

varpi.

Ark), Attenborough – 60 ár í nátt-

Paradís (Paradise) vöktu strax mikla

RÚV sendi út beint frá afhendingu

úrunni (Attenborough – 60 years in

athygli. Á haustmánuðum 2012 var

Óskarsverðlaunanna í Los Angeles

the Wild) og Aldamótabörn (Child of

svo lokaserían af Njósnadeildinni

25. febrúar. Freyr Gígja Gunnarsson

our Times). Einnig vöktu heimildar-

(Spooks) sýnd og kvaddi hún þar með

fréttamaður stóð vaktina alla nóttina

myndirnar Líkamsrækt í jakkafötum

eftir tíu ár á skjánum.

og lýsti því sem fram fór. Vakti þetta

(Horizon: The truth about Exercise)

Sýningar á bandarísku efni námu

verðskuldaða athygli, en mörg ár eru

og

Borðið, fastið og lifið lengur

tæplega 21% af útsendri dagskrá

síðan RÚV hefur sýnt frá hátíðinni.

(Horizon: Eat, Fast and Live longer)

og hefur það dregist saman um 4%

Samið hefur verið við Disney um sýn-

mikla athygli og komu af stað mikilli

frá síðasta rekstrarári. Þættir eins

ingarréttinn næstu tvö árin.

umræðu um vægi líkamsræktar og

og Glæpahneigð (Criminal Minds),

Miðvikudagskvöldin hafa sótt í sig

megrunar og um mataræði þjóðar-

Hefnd (Revenge), Castle, Læknamið-

veðrið á undanförnum árum þar

innar í heild.

stöðin (Private Practice) og Spila-

sem kapp hefur verið lagt á að sýna

Gamalkunnir vinir eru ávallt vinsælir,

borg (House of Cards) nutu mestra

vandaðar og margverðlaunaðar heim-

Barnaby ræður gátuna (Midsomer

vinsælda. RÚV var eitt fárra landa í

ildarmyndir eftir tíufréttir. Má þar

Murders), Lewis, Ævintýri Merlíns

Norður-Evrópu sem sýndi þættina

til dæmis nefna Gasland, Óskars-

(Merlin) og ekki má gleyma þriðju

Spilaborg (House of Cards) í hefð-

verðlaunamyndina Myndir af sorpi

þáttaröðinni af Downton Abbey, þar

bundinni sjónvarpsdagskrá. Þættirnir

(Waste Land), Tsjernóbyl að eilífu

sem ein aðalpersónan féll skyndilega

eru framleiddir af Netflix þar sem

(Tchernobyl 4ever) og Rolling Stones

frá í lokaþættinum. Margir urðu undr-

viðhafðar eru aðrar dreifingarleiðir

(Rolling Stones: Crossfire Hurric-

andi og reiðir yfir örlögum Matthews

og hefðbundinn sýningarréttur til

ane).

Crawleys og má segja að skiptiborðið

sjónvarpsstöðva ekki í boði. Ísland

með sýningum á erlendum heimildar-
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myndum. Í nóvember var það Breska

Í aðdraganda jóla var, þrátt fyrir

síðu á vef RÚV.

innrásin, þá voru sýndar heimildar-

þröngan fjárhag, tekin ákvörðun um

Áfram var lögð áheyrsla á að sýna

myndir á borð við Pink Floyd og Wish

að talsetja norrænt jóladagatal eins

vandað erlent talsett barnaefni fyrir

you were Here (Pink Floyd: The Story

og gert hafði verið undanfarin þrjú

börn undir átta ára aldri og má segja

of Wish You Were Here), Töfrandi

ár við góðan orðstír. Tvær norskar

að RÚV sé leiðandi í talsetningu á

óvissuferð (Arena: Magical Mystery

þáttaraðir, Vöffluhjarta (Vaffelhjerte)

erlendu barnaefni hér á landi bæði í

Tour, revisited) í tilefni af 50 ára

og Turnverðirnir (Tårnagenterne &

gæðum og fjölda talsettra mínútna.

starfsafmæli Bítlanna og Monty Python

den mystiske Julegaven) voru sýndar

Disneystundin hvarf af skjánum á

– næstum satt (Monty Python: almost

í desember og samhliða voru endur-

sunnudagsmorgnum vegna þess að

the truth).

Desembermánuður var

sýnd norsk og íslensk jóladagatöl. Það

samningar tókust ekki við Disney

helgaður alþjóðlega átaksverkefninu

norska hét Jól í Snædal (Jul i Svin-

Media Distribution en hún hafði verið

Af hverju fátækt? (Why Poverty) í

gen) frá árinu 2010 en hið íslenska

fastur liður frá haustinu 2003. Í staðinn

samstarfi við Rás 2. Þetta var alþjóð-

var gamalt jóladagatal eftir Þorvald

var gerður samingur við Viacom Inter-

legt átak til að vekja fólk til vitundar

Þorsteinsson, Hvar er Völundur?,

national LTD sem framleiðir efni fyrir

um fátækt í heiminum.

í umsjón hinna geðþekku Gunna

Nickelodeon sjónvarpsstöðvarnar um

og Felix. Allt var þetta jólaefni sett

heim allan. Frá þeim voru keyptar

Barnefni – erlent

saman í sérstakan jóladagskrárpakka

þáttaraðirnar Kúlugúbbarnir (The

Framboð á sjónvarpsefni fyrir börn

fyrir börnin frá fyrsta desember og

Bubble Guppies), Úmísúmí (Team

og unglinga hélst nánast óbreytt á

fram að jólum. Allt efnið var einnig

Umizoomi) og Kung Fu Panda.

milli ára, og var um 14% af heildarút-

aðgengilegt á VOD-kerfum símafyrir-

sendingartíma RÚV.

tækjanna og á sérstakri jóladagatals-

Sigrún Elíasdóttir, Inga Lind Vigfúsdóttir og Ragna Fossberg.
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Umfang

verkefna

nýmiðladeildar

eykst með hverju ári. Hlutur snjalltækja vex mest enda fjölgar sífellt
þeim notendum sem sækja þjónustu
RÚV í gegnum spjaldtölvur og snjallsíma. Umtalsverð vinna fór í að
tryggja stuðning við slík tæki á árinu
og voru kerfin sem sinna upptöku
og umbreytingu skráa yfir á margskonar staðla styrkt í tvígang. Engu að
síður er mikil vinna framundan enda
má segja að internet um borð- og fartölvur lúti um margt öðrum lögmálum
en internet um snjalltæki. Sífellt
flóknara verður að styðja öll þau tæki
sem almenningur notar og krafan um
sérsniðnar lausnir verður háværari.
Í þessu samhengi var farið í greiningar- og forgangsvinnu þar sem
stuðst var við notkunartölur, upplýsingar um skiptingu heimsókna eftir
tækjum, upplýsingar úr könnunum
Gallups á því hvaða þjóðfélagshópar
nota RÚV.is og fleira. Niðurstöður

Gunnar á völlum.

þeirrar greiningar eru grunnurinn
sem þróun framboðs RÚV fyrir net og

birt myndskeið að tjaldabaki og síðast

sumarsins og af viðbrögðum að dæma

snjalltæki byggir á.

en ekki síst var sett upp tímabundin

tókst að ná til þjóðfélagshóps sem

Umferð um vefinn jókst um 2,8%, sem

Eurovision-útvarpsstöð sem einungis

hefur lítið notað RÚV undanfarin ár,

verður að teljast viðunandi. Áberandi

var á netinu. Vinnan sem lögð var í

þ.e. ungs fólks.

er að Íslendingar erlendis sækja í

þessa síðu skilaði sér í mikilli umferð

Bæði Gunnar á völlum og Euro-

síauknum mæli í RÚV.is. Lætur nærri

og er hvatning til að sníða fleiri sér-

vision-síðan með netútvarpinu bera

að umferð frá erlendum IP-tölum sé

síður fyrir sambærilega viðburði.

glöggt vitni um það hve mikilvægt

nærri

heildarumferð-

Um sumarið var í fyrsta sinn framleitt

er að RÚV.is þróist í þá átt að verða

innar um vefinn. Margir hlusta á

dagskrárefni sérstaklega fyrir RÚV.is

sjálfstæður fjölmiðill en ekki einungis

útvarpsútsendingar um vefinn og

þegar vefþættirnir Gunnar á völlum

endurvarp og endurvinnsla efnis úr

horfa á sjónvarpsfréttir.

hófu göngu sína. Þættirnir voru ódýrir

sjónvarpi og útvarpi.

Ýmis sérverkefni tókust afar vel á

stuttþættir sem lutu öðrum lögmálum

Aðgangur að efni útvarps og sjónvarps

árinu. Má þar sem dæmi nefna sérsíðu

en hefðbundið sjónvarpsefni í vinnslu

er þó eftir sem áður bæði mikilvægur

tileinkaða Söngvakeppninni 2013 og

og framsetningu.

Árangurinn var

og stór þáttur í þjónustunni sem

Söngvakeppni evrópskra sjónvarps-

mjög góður: heimsóknir á síðuna

nýmiðladeild veitir. Viðmót barnasíð-

stöðva. Þar voru framreidd íslensku

www.rúv.is/Gunnar

margar,

unnar var endurhannað í því augna-

lögin og myndir af keppendum, fylgst

þátturinn var síðar samsýndur í sjón-

miði að auðvelda börnum að nálgast

með ferð íslenska hópsins til Malmö,

varpi og varð vinsælasti dagskrárliður

barnaefni, t.d. Stundina okkar og
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er það spjaldtölvuvænt. Stefnt er að

spurnum og vangaveltum almenn-

en fólki var ekki fjölgað á deildinni.

því að auka þjónustu RÚV við börn í

ings. Frétta- og dagskrárgerðarfólk

Þótt verkefni deildarinnar verði sífellt

nýmiðlum á komandi misserum.

nýtir sér möguleika til aukinnar

stærri og umfangsmeiri í samræmi

Nýmiðladeildin

og

gagnvirkni og beins sambands við

við kröfur nútímans og tækniþróun,

þétt að því að auðvelda aðgengi að

vinnur

almenning í gegnum samfélagsmiðla.

starfa einungis fjórir á nýmiðladeild.

efni RÚV og hefur m.a. unnið með

Nýmiðladeildin

vinnureglur

Ljóst er að eigi RÚV að standa undir

Blindrafélaginu og Birki Gunnarssyni

RÚV og hélt nokkur námskeið um

kröfum almennings og kvöðum laga

aðgengissérfræðingi að því verkefni.

notkun samfélagsmiðla, bæði gildrur

verður að gefa í á komandi misserum.

Á árinu var innleidd ný og afar full-

og árangursríkar aðferðir fyrir starfs-

komin vefþula frá pólska fyrirtækinu

menn.

RÚV.IS

Ivona. Með því að smella á hnapp sem

Þjálfun af því tagi hefur aukist umtals-

Samkvæmt samræmdri vefmælingu

tengdur er hverri einustu færslu sem

vert enda vart til sá starfsmaður RÚV

Modernusar voru einstakir notendur

birt er á RÚV.is má heyra rödd Unnar

sem ekki kemur með einhverjum

að meðaltali 137.086 á viku.

Aspar Stefánsdóttur leikkonu lesa

hætti að vinnslu efnis fyrir RÚV.is.

Í Sarpinum voru á árinu aðgengilegar

textann. Unnur ljær vefþulunni rödd

Sem dæmi um önnur námskeið sem

samtals 24.972 upptökur eða 68,4

sína. Þessi þjónusta varð þegar í stað

nýmiðladeildin stóð fyrir voru nám-

upptökur á dag, bæði úr útvarpi og

mjög vinsæl. Við þróun nýrra lausna

skeið í skrifum fyrir vefinn og frá-

sjónvarpi, nærri 500 mynd- og hljóð-

er ávallt haft samráð við aðgengis-

gangur þátta fyrir hlaðvarp.

skrár á viku.

sérfræðinga og reynt að tryggja eftir

Síðsumars var fjárfest í umsjónarkerfi

Sjónvarpsupptökur

fremsta megni að allir Íslendingar hafi

fyrir ljósmyndir frá norska fyrir-

hljóðupptökur af Rás 1 8.817 og Rás 2

jafnt aðgengi að efnisframboði RÚV.

tækinu Fotoware og innleiðing þess

4.959. Þar sem dagskrárliðir eru mis-

Sjónvarps- og útvarpsefni var í upp-

hafin í samvinnu við safnadeild. Til

langir er erfitt að áætla fjölda klukku-

hafi

aðgengilegt

stendur að allar ljósmyndir sem RÚV

stunda nema gróflega. Meðallengd

í Sarpinum í mánuð en á árinu var

kaupir af erlendum fréttaveitum, sem

sjónvarpsdagskrárliða er um hálf

þetta tímabil lengt í 90 daga, þó með

teknar eru á vegum RÚV og til eru í

klukkustund og því hægt að áætla að

undantekningum þegar samningar

safni RÚV verði færðar inn í rafrænt

5.600 klukkustundir af sjónvarpsefni

við

einkum

umsjónarkerfi. Þannig verður loks

hafi verið aðgengilegar. Dagskrárliðir

erlends sjónvarpsefnis, kveða á um

haldið utan um þessa auðlind auk

Rásar 1 eru flestir klukkustund að

annað. Þá heyrir til undantekninga að

þess sem vinnslan verður einfaldari

lengd og því má ætla að 8.817 klukku-

samningar banni útsendingu á RÚV.is

í alla staði. Stefnt er að því að ljós-

stundir hafi verið aðgengilegar af efni

en slíkt var algengt fyrst eftir endur-

myndabanki RÚV, sem fengið hefur

Rásarinnar. Dagskrárliðir Rásar 2 eru

hönnun RÚV.is árið 2011. RÚV býður

nafnið Skyggna, verði tekinn í notkun

flestir í lengri kantinum, eða tvær

með þessu aðgang að efni sínu lengur

snemma árs 2014.

klukkustundir og því má gróflega

en þeir almannaþjónustumiðlar sem

Sigurbjörn Óskarsson, sem stýrði

áætla að 9.000 klukkustundir af dag-

oftast eru nefndir til samanburðar,

deildinni frá stofnun hennar 2011 lét

skrá Rásar 2 hafi verið aðgengilegar.

svo sem stöðvar í Skandinavíu og á

af störfum snemma árs 2013 ásamt

Öll eigin framleiðsla RÚV er aðgengi-

Bretlandi. Útvarpsefni í hlaðvarpinu,

þeim forritara sem lengst hafði unnið

leg í Sarpi í 90 daga, efni frá öðrum

sem almenningur getur halað niður, er

á deildinni. Í stað Sigurbjörns kom

framleiðendum skemur. Útvarpsefni

aðgengilegt í ár frá útsendingardegi.

Ingólfur Bjarni Sigfússon, sem gegnt

í hlaðvarpi er aðgengilegt í ár frá

Hlutverk samfélagsmiðla er vaxandi

hafði starfi varafréttastjóra og m.a.

útsendingardegi.

hjá

Vefumsjónarmaður

borið ábyrgð á nýmiðlum á meðan

hefur umsjón með fjölda samfélags-

það verkefni var á ábyrgð fréttastof-

síðna fyrir RÚV og svarar þar fyrir-

unnar einnar. Nýr forritari var ráðinn

rekstrarársins

framleiðendur

nýmiðlum.

jafnt

efnis,

útbjó

voru

11.199,
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Fjöldi manns stendur að kosningavöku RÚV.

Stærsta einstaka verkefni Fréttastofu

vettvangi, hagkerfinu, stjórnmálum,

ins. Samkvæmt skoðanakönnun sem

RÚV á starfsárinu voru kosningar til

menningu og atvinnulífinu, og vekja

MMR birti í nóvember 2012 treystu

Alþingis vorið 2013. Kosningavetur

um leið athygli á bjartari hliðum sam-

75,3% þjóðarinnar fréttastofunni, sem

krefst á öllum fréttastofum sér-

félagsins. Á þessu fimmta starfsári

ber enn höfuð og herðar yfir aðra

stakrar árvekni og áherslu á vandaða

eftir sameiningu fréttastofa útvarps og

fréttamiðla landsins að þessu leyti.

umfjöllun um stjórnmál og þau mál-

sjónvarps gafst einnig tækifæri til að

Meðal þeirra atburða sem fréttastofa

efni sem efst eru á baugi í aðdrag-

endurskipuleggja að nokkru leyti inn-

beindi sjónum að á starfsárinu voru

anda kosninganna. Starfsmenn frétta-

viði starfseminnar og færa í nútíma-

þjóðaratkvæðagreiðslan um tillögur

stofunnar stóðu auk þess að vanda

legra horf, styrkja suma þætti hennar

stjórnlagaráðs um frumvarp að nýrri

frammi fyrir þeirri áskorun að flytja

og flytja aðra til annarra deilda fyrir-

stjórnarskrá, sem fram fór í október,

þjóðinni áreiðanlegar fréttir af átaka-

tækisins. Fréttastofan nýtur áfram

forsetakosningar í Bandaríkjunum í

málum á innlendum og erlendum

mests trausts allra fréttamiðla lands-

nóvember, dómur EFTA-dómstólsins
í Icesavemálinu í janúar og alþingiskosningarnar í lok apríl.
Þá voru fréttir af heilbrigðiskerfinu,
kynferðisbrotamálum,

skýrslu

um

Íbúðalánasjóð, stríðinu í Sýrlandi og
vályndum veðrum bæði innanlands
og utan áberandi. Þó er óhætt að fullyrða að stjórnmálaumfjöllunin hafi
vegið langþyngst í umfjöllun fréttastofunnar á árinu.
Alþingiskosningarnar 2013
Kosningaumfjöllun RÚV var hleypt af
Kosningavakan frá hinni hliðinni.

stokkunum 2. apríl. Frá upphafi var
ákveðið að veita öllum framboðum

54

R Í K I S Ú T VA R P I Ð O H F.

fyrst að nefna fréttaskýringaþáttinn
Spegilinn, sem lengdist og tók yfir
kvöldfréttir í útvarpi kl. 18. Arnar
Páll Hauksson varð ritstjóri hins nýja
Spegils.
Frétta- og þjóðlífsþátturinn Landinn varð hluti af dægurmáladeild
fréttastofunnar í október. Þar voru
fyrir á fleti Morgunútvarpið, Síðdegisútvarpið og Í vikulokin. Tveir
síðarnefndu þættirnir voru færðir frá
fréttastofunni í upphafi ársins 2013,
og þá um haustið fór Morgunútvarpið
sömu leið. Eftir þennan flutning má
segja að fréttastofan einbeiti sér að
Björgvin Kolbeinsson myndar framkvæmdir við Vaðlaheiðargöng.

kjarnastarfsemi sinni – fréttum og
íþróttaumfjöllun í útvarpi, sjónvarpi

jafnan aðgang að umfjölluninni, að

fjölmennasta þættinum – og að ekki

og á vefnum. Landinn er þó enn

því tilskildu að framboð uppfylltu lög-

gæfist færi á dýpri umræðum færri

órjúfanlegur hluti af þjónustu frétta-

bundnar kröfur um framboðslista og

þátttakenda. Gallup-könnun sem gerð

stofunnar undir ritstjórn Gísla Einars-

meðmælendur. Þegar upp var staðið

var eftir kosningarnar benti þó til þess

sonar. Þátturinn hefur átt góðu gengi

voru framboðin fimmtán.

að 82% áhorfenda hefðu verið ánægð

að fagna og mælst einn vinsælasti

RÚV sýndi fjóra þætti þar sem leið-

með umfjöllunina og 77% teldu RÚV

sjónvarpsþáttur þjóðarinnar.

togar framboða mættust í beinni

hafa gætt hlutleysis.

Merkileg tímamót urðu í sögu frétta-

sjónvarpsútsendingu, annars vegar

stofunnar 13. mars, þegar byrjað var

þeirra sem buðu fram á landsvísu

Innra starf fréttastofunnar

að texta fréttatíma á 888-síðu Texta-

og hins vegar þeirra sem fóru fram í

Miklar breytingar urðu á innviðum

varpsins. Þar með gátu allir kallað

fimm eða færri kjördæmum. Þá voru

fréttastofunnar á starfsárinu. Þar ber

fram texta í fréttatímunum kl. 19. Öll

sendir út sex umræðuþættir og fréttaskýringar í sjónvarpi um þau málefni
sem talin voru mest aðkallandi fyrir
kosningarnar, og sex kjördæmaþættir
í útvarpi og á vefnum. Loks voru tekin
sjónvarpsviðtöl við leiðtoga allra
framboðanna. Alls nam kosningaumfjöllunin

24

klukkustundum

sem

sendar voru út á tímabilinu 2.-26.
apríl. Þá er ótalin almenn umfjöllun
um aðdraganda kosninganna í fréttum
og sjálfa kosningavökuna.
Umfjöllunin var í upphafi gagnrýnd
fyrir að of margir tækju þátt í hverjum

Bríet Konráðsdóttir útsendingastjóri undirbýr sig í myndstjórn.

umræðuþætti – fjórtán tóku þátt í

55

ÁRSSKÝRSLA

F R É T TA Þ J Ó N U S TA

umfjöllun fréttastofunnar í aðdraganda alþingiskosninganna var samtímatextuð með þessum hætti. RÚV
átti frumkvæði að átakinu, eftir að
samtökin Heyrnarhjálp hvöttu stofnunina til dáða. Ljóst er þó að enn er
mikið verk óunnið í textun annarra
fréttatíma og dagskrárliða RÚV, en
mjór er mikils vísir.
Landinn um allt land
Frétta- og þjóðlífsþátturinn Landinn,
sem unninn er á Fréttastofu RÚV, naut
sem fyrr mikilla vinsælda á þriðja sýningartímabilinu, frá hausti 2012 fram
á sumar 2013. Lögð er áhersla á að

Landainnslag undirbúið.

fá efni sem víðast að af landinu og
að hafa fjölbreytni sem mesta. Lands-

Kvennalandsliðið í knattspyrnu náði

sæti á HM í knattspyrnu. Öllu þessu

menn hafa sannarlega tekið þessari

besta árangri sínum til þessa og

fékk þjóðin að fylgjast með í opinni

blöndu vel.

Á tímabilinu voru 185

komst í átta liða úrslit á EM. Ísland er

dagskrá á RÚV og undir það síðasta

innslög í Landanum og skiptust þau

einna fremst meðal þjóða í umfjöllun

í háskerpu.

þannig eftir landshlutum:

um kvennalandslið og fylgdist öll

RÚV sýndi einnig heimsmeistara-

þjóðin með gengi „stelpnanna okkar“

mótið í frjálsum íþróttum í beinni

og gladdist yfir árangrinum.

útsendingu auk þess sem fylgst var
með hlaupakonunni Anítu Hinriks-

Landshluti

Fjöldi innslaga

Vesturland

20

Vestfir›ir

15

Við gátum líka glaðst yfir gengi

Su›urnes

12

íslenska karlalandsliðsins í knatt-

dóttur hasla sér völl á meðal þeirra

Höfu›borgarsvæ›i›

25

spyrnu og lengi verður í minnum haft

bestu. RÚV hefur tryggt sér sýningar-

Su›urland

40

að því tókst að komast í umspil um

rétt að öllum stóru frjálsíþróttamót-

Austurland

21

Nor›urland eystra

24

Nor›urland vestra

16

Ósta›sett og útlönd
SAMTALS

12
185

Íþróttir
Ekki er hægt að segja að íþróttadeildin
hafi legið í dvala á þessu rekstrarári.
Álfukeppnin

og

Evrópukeppni

kvenna í knattspyrnu voru stærstu
erlendu viðburðirnir í dagskrá RÚV,
Þessi mót verða sífellt umfangsmeiri
og vinsældir þeirra aukast jafnt og
þétt.
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Skólabörn í vettvangsferð máta fréttasettið.

unum fram til ársins 2019 og vonandi

á RÚV. Í úrslitakeppninni voru fjöl-

í dagskránni. Í fyrsta skipti í langan

fáum við að fylgjast með Anítu og

margir leikir á dagskrá en með til-

tíma var sýnt frá áhaldafimleikum

öðrum íslenskum íþróttamönnum á

komu RÚV íþrótta gat Ríkisútvarpið

á Íslandi. Þetta tókst með miklu og

þeim vettvangi í náinni framtíð.

sinnt úrslitakeppninni af myndugleik

góðu samstarfi við Fimleikasamband

Meistaradeildin

hestaíþróttum

og voru beinar útsendingar frá öllum

Íslands sem skipulagði ásamt RÚV

var á dagskrá síðasliðinn vetur og

í

umferðum úrslitakeppninnar, bæði

sérstakan viðburð fyrir sjónvarp, svo-

Íslandsmótið í hestaíþróttum var

hjá körlum og konum.

kallað fimleikaeinvígi. Aðrar útsend-

sýnt í beinni útsendingu. Hestaárinu

Til viðbótar voru beinar útsendingar

ingar sem vert er að nefna eru bikar-

lauk með sérstökum fréttaþáttum um

frá

íþróttagreinum.

úrslitin í körfubolta og blaki, Íslands-

Heimsmeistaramót íslenska hests-

Landsleikir Íslands í körfubolta voru í

mótið í badminton og útsendingar

ins þar sem öllum keppnisdögum

beinni útsendingu á RÚV íþróttum og

frá dansi, fimleikum og lyftingum á

voru gerð góð skil.

hópfimleikarnir áttu áfram sinn sess

Reykjavíkurleikunum.

hinum

ýmsu

Þriðjudagar voru þriðja árið í röð að
hluta til íþróttadagar á RÚV. Þá voru
meðal annars á dagskrá 360 gráður,
Skólahreysti,

Íþróttaannáll

og

Golfið, auk stakra þátta sem fjölluðu
á sértækari hátt um ýmis íþróttamót
og viðburði.
Handboltinn átti líka sinn sess á RÚV.
Allan veturinn voru beinar útsendingar frá Íslandsmótinu. Úrslitin í bikarkeppninni voru í fyrsta sinni með
svokölluðu „final four“ fyrirkomulagi,
þar sem undanúrslit og úrslit eru leikin

Þórir Ingvarsson útsendingastjóri.

sömu helgina, allt í beinni útsendingu
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Nýi útsendingarbíllinn ásamt tækjabílnum.

TÆKNIREKSTUR

varðveislu, en að auki verður efnið

töku- og útsendingarbíl fyrir sjón-

Miðval og hljóðver útvarps

mun aðgengilegra til frekari nota en

varp. Í upptökubílnum er ekki pláss

Í október 2012 var tekið í notkun

áður var.

fyrir fylgibúnað s.s. kapla og mynda-

svokallað miðval fyrir útvarpsrekstur

Unnið er að viðbótareiningu við

vélar og því fylgdi honum tækja- og

RÚV. Nýja miðvalið er stafrænt og

Kistuna fyrir sjónvarpsefni, sem mun

flutningabíll. Bílarnir voru keyptir árs

leysir af hólmi hliðrænt miðval sem

gefa greiðan aðgang að stafrænum

gamlir frá Ítalíu. Upptökubíllinn getur

sett var upp þegar útvarpið flutti í

myndskeiðum

dagskrárgerð

tekið upp sjónvarpsefni í háskerpu og

Efstaleiti 1987. Nýja miðvalið er eins-

sjónvarps. Eldra sjónvarpsefni verður

hljóð er hægt að vinna í svokölluðum

konar hjarta- og æðakerfi útvarpsins

svo yfirfært á stafrænt form inn í

5.1. staðli.

og er m.a. forsenda þess að hægt sé

Kistuna til varðveislu.

Kaupin eru liður í háskerpuáætlun

fyrir

að skipta um gömul og slitin hljóð-

RÚV, en með tilkomu bílsins verður

borð í hljóðverum þess. Nú hefur

Endurnýjun

tækjabúnaður í þremur hljóðverum

útsendingarbíl (OB) RÚV

viðburðum í háskerpu þar sem aukin

verið endurnýjaður á grunni lítið not-

Vorið 2013 voru fest kaup á upp-

myndgæði njóta sín vel. Bílnum

á

upptöku-

og

unnt að senda beint út frá ýmsum

aðra tækja frá TV2 í Danmörku. Gert
er ráð fyrir fleiri áföngum í endurnýjuninni á næsta ári.
Safnakerfi útvarps og sjónvarps
Í október var tekin í notkun stafræn
geymsla eða safnakerfi, Kistan, fyrir
útvarpsefni. Þar með er langtímageymslu útvarpsefnis hætt í útvarpskerfinu DIRA! og safnahluti þess
orðinn sjálfstæð eining. Með tilkomu
safnakerfisins er mögulegt að færa
gamalt útvarpsefni í stafrænt form til
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sömu útbreiðslu. Hvort þessara kerfa
kemur til með að flytja eina sjónvarpsdagskrá fyrir RÚV, sem heita RÚV1 og
RÚV2. RÚV1 verður fyrstu árin í hefðbundinni upplausn (SD) og verður
síðar uppfærð í háskerpu (HD). RÚV2
verður frá upphafi í háskerpu.
Á innleiðingartímanum verður landinu skipt í sex framkvæmdasvæði
og verður þeim raðað niður í tímaröð. Nokkru eftir að stafræn dreifing verður tekin upp á hverju svæði
verður gamla dreifikerfið lagt niður.
Runólfur Þorláksson, Mark Eldred og Hjörtur Svavarsson.

Gert er ráð fyrir að lokun á svæði 1

fylgdu ekki myndavélar en í ágúst

Dreifikerfi sjónvarps

verði í september 2013 og á svæði 6 í

voru keyptar fyrir hann tíu mynda-

Samningur við Vodafone til 15 ára um

janúar 2015. Stafræn dreifing verður

vélar. Nýi bíllinn leysir af hólmi 27 ára

stafræna sjónvarpsdreifingu RÚV var

því að fullu komin í loftið um ára-

gamlan upptökubíl, sem kom nýr til

undirritaður 27. mars 2013 eftir útboð

mótin 2014-2015.

landsins árið 1986 og var þá útbúinn

á evrópska efnahagssvæðinu. Voda-

Samningurinn við Vodafone inni-

þremur myndavélum. Fyrstu verk-

fone flytur tvær sjónvarpsdagskrár

heldur einnig rekstur á FM- og lang-

efni hans voru kosningar og listahátíð

um eigið sjónvarpsdreifikerfi fyrir

bylgjudreifikerfum útvarpsins.

þá um vorið en þau stærstu það ár

RÚV til um 99,8% heimila landsins í

Með yfirtöku Vodafone á rekstri

voru útsendingar frá 200 ára kaup-

þessum áfanga.

dreifikerfa RÚV lýkur löngu sam-

staðarafmæli Reykjavíkur og útsend-

Vodafone á eftir að bæta við núver-

starfstímabili RÚV við Mílu, áður

ingar tengdar leiðtogafundi Reagans

andi DVB-T dreifikerfi sitt um 70

Landsímann. Er starfsmönnum Mílu

og Gorbatsjovs. Gamla bílnum hefur

sendum ásamt því að byggja nýtt

þakkað áratuga gott starf við skipulag,

verið haldið vel við en hann er orðinn

DVB-T2 kerfi við hliðina á því, með

uppbyggingu og rekstur kerfanna allra.

úreltur þrátt fyrir ýmsar endurnýjanir
og breytingar í gegnum árin. Á síðasta
ári voru verkefni hans 105, þ.e. um
tvö á viku.
Lagfæringar á FM dreifikerfum
útvarpsins
Á árinu voru gerðir rammasamningar
til allt að fimm ára um kaup á 2-8 KW
sendum til endurnýjunar á stærstu
sendum dreifikerfisins. Þeir elstu eru
rúmlega 30 ára gamlir. Verkefnið er
nokkuð viðamikið og verður unnið í
áföngum, sá fyrsti á næsta ári. Að því
loknu batna móttökuskilyrði víða um

Pétur Pétursson smiður á leikmyndaverkstæði.

land til muna.
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SAFNAMÁL
Safnadeild

er

sameiginleg

kaup á nýjum myndabanka sem hefur

þar sem tæknimaður hefur vinnustöð.

fyrir

hlotið nafnið Skyggna og á að halda

Einnig er vinnuaðstaða fulltrúa vegna

útvarp, sjónvarp og netið. Hlutverk

utan um ljósmyndir í eigu og umsjá

aðfanga sjónvarps á 1. hæð. Bóka-

hennar er að safna, varðveita og miðla

RÚV. Útlán safnefnis dróst saman á

safnið er hluti safnkostsins og því er

dagskrárefni RÚV og styðja við starf-

tímabilinu, enda eykst aðgengi að efni

ætlað að styrkja RÚV við að sinna

semina með fjölbreyttum safnkosti og

á stafrænu formi í Kistu.

hlutverki sínu og ná settum mark-

skjalastjórn. Hlutverkið er hvergi skil-

Safnadeild er fyrst og fremst þjónustu-

miðum. Notendarými safnsins á ann-

greint sérstaklega í lögum en Ríkisút-

deild fyrir starfsemi RÚV en safnið er

arri hæð fékk nýjan svip á tímabilinu

varpinu ber lagaleg skylda til að varð-

einnig opið almenningi. Meginverk-

og fá gestir aukið rými.

veita hljóðritanir, filmur, myndefni

efni deildarinnar er að auðvelda not-

Safnadeild tekur virkan þátt í samstarfi

og aðrar sögulegar minjar sem hafa

endum aðgengi að safnefni, varðveita

safnastjóra útvarps- og sjónvarps-

menningarlegt og sögulegt gildi fyrir

gamalt efni, afla nýrra gagna og skipu-

stöðva á Norðurlöndunum. Markmið

íslenska þjóð. Útvarpsefni og tónlist

leggja og dreifa efni og upplýsingum.

samstarfsins er m.a. að samræma

eru að mestu varðveitt í safnagrunn-

Lögð er áhersla á að skráning efnis

upplýsingar og samnýta þær. Hópur

inum Kistu. Sjónvarpsefni er geymt

sé rétt frá byrjun og hefst hún því hjá

starfsmanna frá söfnunum vinnur að

á DVC-pro spólum og skráð í safna-

dagskrárgerðarfólki.

því að staðla skráningu upplýsinga

grunninn Garm. 140 sjónvarpsþáttum

Safnastjóri

(MetaData) m.a. til þess að auðvelda

var skilað á stafrænu formi. Þeir bíða

bera ábyrgð á því fé sem varið er til

yfirfærslu í Kistu. Annað sjónvarps-

rekstrar deildarinnar. Geymslur fyrir

efni er afhent á DVC-pro spólum og

bókasafn, sjónvarps- og útvarpsefni

skráð í Garm. Á tímabilinu voru fest

eru á 1. hæð. Þar er einnig stúdíó 7

og

aðstoðarsafnastjóri

samnýtingu.

Hreinn Valdimarsson sýnir áhugasömum gestum hvernig hann hreinsar gamlar upptökur úr safninu.
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JAFNRÉTTIS- OG
MANNAUÐSMÁL

utan um starfsmannamál frá ráðningu

Mannauðsstefna

að starfsmenn og stjórnendur hafa

Allir starfsmenn RÚV áttu þess kost

nú aðgang að eyðublaði fyrir starfs-

að taka þátt í stefnumótun sem stóð

mannasamtöl og hægt er að skrá

yfir í ríflega eitt ár. Um 70% starfs-

upplýsingar um menntun, fyrri störf

manna tóku virkan þátt í vinnunni,

og aðra þekkingu eins og tungumála-

ýmist með þátttöku í könnunum eða

kunnáttu.

til starfsloka. Sem dæmi má nefna

á fundum sem haldnir voru um verkefnið. Í þessari vinnu var m.a. mótuð

Vinnustaðagreining

metnaðarfull mannauðsstefna til næstu

Á hverju ári er vinnustaðagreining

fjögurra ára.

lögð fyrir alla starfsmenn. Núna var
könnunin lögð fyrir í annað sinn og

Fræðsludagskrá

náði til 324 starfsmanna. Alls bárust

Boðið var upp á fræðsludagskrá fyrir

246 svör og var svarhlutfallið því

starfsfólk á haust- og vorönn. Nám-

75,9%.

skeiðin voru vel sótt en um 150 skrán-

bornar saman við árið á undan má sjá

ingar voru á þau tíu námskeið sem í

að af 19 þáttum hækkuðu 15 milli ára.

boði voru báðar annirnar.

Mest hækkuðu þættirnir „stjórnun og

Þegar

niðurstöðurnar

eru

forysta“ og „fræðsla og þjálfun“.
Fræðslusjóður
Stofnaður var fræðslusjóður sem

Nokkrar lykiltölur

ætlað er að styrkja félagsmenn

Starfsmenn með meira en þriggja ára

Starfsmannafélags

Ríkisútvarpsins

starfsreynslu voru 76% á tímabilinu 1.

og félagsmenn Fræðagarðs – félags

september 2012 til 31. ágúst 2013, en

háskólamanna, Stéttarfélags bóka-

24% höfðu starfað skemur en þrjú ár

safns-

hjá Ríkisútvarpinu.

og

upplýsingafræðinga

og

Kjarafélags viðskipta- og hagfræðinga
til sí- og endurmenntunar. Sjóður-

Meðalstarfsaldur hjá RÚV er 11,4 ár

inn var stofnaður á grunni eldra

og meðallífaldur er 45,8 ár. Þegar

fyrirkomulags um greiðslur til endur-

meðaltal starfsaldurs og lífaldurs

menntunar. Á árinu voru veittir 15

karla og kvenna er skoðað kemur í

styrkir til sjóðsfélaga sem nýttir voru

ljós að munurinn er ekki mikill, en

til að sækja námskeið, ráðstefnur,

meðalstarfsaldur karla er 12,4 ár og

málþing og faglega skipulagðar heim-

meðallífaldur þeirra er 45,6 ár. Meðal-

sóknir og kynnisferðir innanlands

starfsaldur kvenna er 10,7 ár og með-

sem utan.

allífaldur 46,1 ár.
Konur eru 38% starfsmanna eða 108

Mannauðskerfi

og karlar eru 62% eða 173.

STARFSALDUR HJÁ RÚV

+3 ár

76%

0-3 ár

24%

KYNJASKIPTING STARFSMANNA

karlar
62%

konur
38%

Mannauðshluti launakerfisins var innleiddur en það er upplýsingakerfi sem
aðstoðar stjórnendur við að halda
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Útsýnið frá Útvarpshúsinu.

Nær allir starfsmenn eru í stéttar-

framsögn og stafsetningu fyrir starfs-

fjórir íslenskufræðingar í hlutastarfi

félögum. Flestir eru í Félagi frétta-

menn haustið 2012, bæði í Úvarps-

við yfirlestur síðdegis- og kvöldfrétta

manna, Fræðagarði, RSÍ og Starfs-

húsinu og fyrir starfsmenn RÚV á

á fréttastofu og heldur ráðunauturinn

mannafélagi Ríkisútvarpsins. Alls eru

Akureyri. Námskeiðin voru vel sótt.

utan um störf þeirra. Málfarsráðu-

starfsmenn RÚV í 13 stéttarfélögum.

Ráðunauturinn vann náið með frétta-

nautur sinnti jafnframt almennri mál-

Nokkur

háskóla-

stofu og sá um yfirlestur hádegis-

farsráðgjöf, m.a. með ábendingum til

félögum en 58% starfsmanna RÚV eru

frétta og málfarsráðgjöf og hélt auk

starfsmanna og deilda og yfirlestri

háskólamenntuð.

þess stutta vikulega málfarsfundi með

útvarps- og sjónvarpshandrita og vef-

fjöldi

tilheyrir

fréttamönnum og lengri en aðeins

efnis auk þess að taka við kvörtunum

MÁLFAR

stopulli

og

Málfarsráðunautur hélt námskeið í

mönnum. Auk málfarsráðunautar eru

fundi

með

íþróttafrétta-

ábendingum

frá

hlustendum.

Málfarsráðunautur er fulltrúi RÚV
í Íslenskri málnefnd og situr í stjórn
málnefndarinnar.
Í mars hófst samtímatextun sjónvarpsfrétta og heldur málfarsráðunautur
utan um þá starfsemi í samstarfi við
Ingvar Hreinsson tæknimann, Sigríði
Hagalín Björnsdóttur varafréttastjóra
og Önnu Hinriksdóttur yfirþýðanda.
Þrír nemar í íslensku við Háskóla
Íslands voru ráðnir textarar og senda
þeir út texta með kvöldfréttum sjónvarps á hverjum degi.
Í júní hóf göngu sína á Rás 1 útvarpsþátturinn Orð af orði, fræðandi og

Meistarataktar í 360 gráðum.
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efnis á RÚV sem birt er í Textavarpinu á síðu 888. Fréttir kl. 19 eru ávallt
textaðar og rittúlkur er kallaður til
að túlka lengri viðtöl og annað efni
sem sýnt er í beinni útsendingu. Öll
umfjöllun fréttastofu í aðdraganda
kosninga, sem og útsending á kosninganótt, var textuð og rittúlkuð.
Táknmálstúlkar túlkuðu leiðtogaviðræður við lok kosningabaráttunnar.
Allt íslenskt sjónvarpsefni sem er
unnið fyrirfram var sem fyrr textað
á síðu 888.
Sigurður Ó.L. Bragason hönnuður og Elvar Guðmundsson kynningarfulltrúi.

Sjónvarpsfréttir á táknmáli voru dag-

um íslenskt mál og önnur tungumál í

hafa aðgang að fréttum og upplýs-

lega eins og verið hefur. Allir lands-

umsjón málfarsráðunautar.

ingum á vef RÚV, í Textavarpinu og

menn hafa aðgang að fréttum og upp-

í þriðjukynslóðar farsímum en auk

lýsingum á vef RÚV, í textavarpinu og

AÐGENGI HEYRNAR- OG
SJÓNSKERTRA

þess hafa heyrnarskertir aðgang að

í snjallsímum. Sjónskertir geta fylgst

upplýsingasíðum um málefni sem

með vef RÚV með aðstoð vefþulu

Þjónusta við heyrnarlausa og heyrnar-

tengjast þeim.

og fengið myndlýsingar með kvik-

skerta er í stöðugri endurskoðun. Á

Í nýjum lögum um Ríkisútvarpið sem

myndum í sjónvarpi.

tímabilinu var textun á síðu 888 í

tóku gildi í mars 2013 eru ákvæði um

textavarpinu aukin um 35% eða úr 303

aðgengi heyrnarskertra að fjölmiðla-

FJÖLÞJÓÐLEGT SAMFÉLAG

klst. í 408 klst. af frumfluttu íslensku

þjónustu í almannaþágu, með textun,

RÚV leggur metnað sinn í að gera

dagskrárefni. Sem fyrr flytur RÚV

táknmálstúlkun eða öðrum leiðum. Á

fjölþjóðlegu samfélagi á Íslandi góð

heyrnarlausum daglega sjónvarps-

sama tíma og lögin tóku gildi hófst

skil og á um það verkefni samstarf

fréttir á táknmáli. Allir landsmenn

samtímatextun frétta og fréttatengds

við Fjölmenningarsetrið. Reynt er
eftir megni að sinna þörfum íbúa
frá öðrum löndum, t.d. með fréttum
og upplýsingum á erlendum tungumálum. Áfram var í Textavarpinu
boðið upp á fréttir á pólsku og serbókróatísku.

MARKAÐS- OG KYNNINGARMÁL
Vinsælasta sjónvarpsefnið
Áramótaskaupið var enn og aftur vinsælasti dagskrárliðurinn á rekstrarárinu, en meðaláhorfið mældist 82,5%
við frumsýningu þess á gamlárskvöld.
Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsBjarni Guðmundsson færir Vilmari Pedersen þakklætisvott við starfslok Vilmars,
með þeim á myndinni er Hannes Jóhannsson.

stöðva var í öðru sæti og Söngvakeppnin 2013 í því þriðja.
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Ö N N U R S TA R F S E M I
MYNDIN SÝNIR HLUTDEILD RÁSAR 1 OG RÁSAR 2
Í HEILDARHLUSTUN ÞESSARA ÚTVARPSSTÖÐVA

MYNDIN SÝNIR HLUTDEILD RÚV Í HEILDARÁHORFI
ÞESSARA SJÓNVARPSSTÖÐVA

RÚV 55,2%

0,4%
0,4%
2,3%

RÚV íþróttir
Popp Tíví
Stöð 2 Krakkar/Gull

Rás 1

K100,5 1,6%

16,4%

Rás 2 34,8%

X-ið 2,1%

Stöð 2 Bíó 3,4%

FM 95,7 5,7%
Skjár einn 9,1%
Gullbylgjan 2,6%
Rondó 0,2%

Léttbylgjan 2,9%

Stöð 2 28,1%

Bylgjan 33,7%

Kosningavaka RÚV í tengslum við

Þróun hlustunar

miðla í nóvember. Af þeim frétta-

Alþingiskosningarnar

Hlutdeild Rásar 1 og Rásar 2 í heildar-

miðlum sem spurt var um báru svar-

mikið áhorf sem og beinar útsend-

hlustun

verið

endur afgerandi mest traust til Frétta-

ingar frá landsleikjum í handbolta og

nálægt 50% síðustu ár og engin breyt-

stofu RÚV. Af þeim sem tóku afstöðu

fótbolta. Af hefðbundnum dagskrár-

ing varð á því á síðasta rekstrarári.

sögðust 75,3% bera mikið traust til

fékk

einnig

landsmanna

hefur

liðum voru Útsvar, Á tali við Hemma

Fréttastofu RÚV. Hún nýtur því áfram

Gunn, Landinn og Gettu betur með

Traust

sérstöðu hvað traust almennings

þeim vinsælustu.

MMR kannaði traust almennings til

áhrærir og hefur það verið að aukast í

helstu sjónvarps-, prent- og netfrétta-

síðustu könnunum.

Vinsælasta útvarpsefnið
Líkt og undanfarin ár var vinsælasta útvarpsefnið útsending Rásar 1
frá guðsþjónustu í Dómkirkjunni á
aðfangadagskvöld. Beinar útsendingar
frá HM í handbolta í janúar fengu
mesta hlustun Rásar 2 á rekstrarárinu.
Þróun áhorfs
Áhorf á RÚV var nánast óbreytt frá
fyrra ári, en bæði þessi rekstrarár eru
með þeim bestu frá því að rafrænar
mælingar Capacent hófust. Aukarásin
RÚV íþróttir kom inn í mælingarnar
á árinu, en rásin var meðal annars
notuð til að senda út leiki frá Álfukeppninni í fótbolta og ýmsum innlendum íþróttaviðburðum.
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Ingólfur Bjarni Sigfússon og Gunnar Sigurðarson.
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Kynningar
Mikið og gott starf var unnið í kynningarmálum á rekstrarárinu. Kynningarstiklur voru svo til jafnmargar á
milli ára en þær voru þó að meðaltali
mun styttri.
Kynnisferðir
Um 50 hópar frá skólum, fyrirtækjum
og stofnunum heimsóttu RÚV á árinu
og kynntu sér starfsemina. Áhugi á
þessum heimsóknum hefur aukist frá
ári til árs.
Auglýsingar

Huginn og Muninn.

Lítilsháttar samdráttur varð á þessum
vettvangi. Það dró úr heildarmagni

verkið vera mikilvægasta hlutverk

í almannaþágu til þess að greiða niður

auglýsinga í miðlum RÚV á árinu en

RÚV.

kostnað vegna annarrar starfsemi. Af

meðalverð þeirra hækkaði á sama
tíma.
Viðhorfskönnun

þessum sökum er sérstaklega haldið
Almenn sátt virðist vera meðal þjóð-

utan um tekjur og gjöld af annarri

arinnar um auglýsingar og kostun í

starfsemi,

miðlum RÚV.

kostun, útgáfustarfsemi o.fl., og þess

Capacent gerði viðamikla viðhorfs-

eins

og

auglýsingum,

gætt að tekjur standi undir viðbótar-

könnun fyrir RÚV í ágústmánuði þar

85% af þeim sem tóku afstöðu eru

kostnaði. Hér vegur langþyngst sala

sem úrtakið var 1.450 manns og svar-

óánægð með þá ákvörðun stjórnvalda

á auglýsingum og kostun. Tekjur af

hlutfallið 58%. Niðurstöðurnar voru

að nota hluta af útvarpsskattinum í

þeirri starfsemi eru sérstaklega til-

almennt séð mjög jákvæðar fyrir RÚV.

annað en rekstur RÚV.

greindar í skýringu 4 í ársreikningnum
og þar er einnig að finna kostnað við

Helstu niðurstöður:

ÝMIS MÁLEFNI

Rúmlega 70% þjóðarinnar telja RÚV

Mikilvægur liður í starfsemi RÚV er

vera mikilvægasta fjölmiðilinn sem er

að gera dagskrána sem aðgengileg-

Íslensk tónlist var að venju fyrir-

4% aukning frá 2011.

asta fyrir almenning. Í þeim tilgangi

ferðarmikil í miðlum RÚV. Hennar er

auglýsingadeild.

eru valdir hlutar úr dagskránni birtir

hins vegar ekki sérstaklega getið í árs-

Flestir landsmenn leita helst til RÚV

á vefnum, í VOD-þjónustum og einnig

skýrslunni þar sem hún er í flestum

eftir fréttum og fréttatengdu efni.

eru gefnir út hljóð- og mynddiskar. Þá

tilfellum hluti af annarri dagskrárgerð

er í auknum mæli farið að bjóða upp

og flokkast þá þar með. Þess má þó

84% af þeim sem tóku afstöðu eru

á útsendingu á netinu beint, samhliða

geta að um helmingur tónlistar á Rás 2

jákvæð gagnvart RÚV.

sjónvarpsútsendingu eða eingöngu

er innlendur.

á netinu. Með þessu móti getur fólk
Flestir landsmenn telja fréttahlut-

sótt sér efni og notið þess þegar því

Stjórn RÚV fundar mánaðarlega.

verkið vera mikilvægasta hlutverk

hentar.

Þar eru málefni félagsins rædd, farið

RÚV.
Þeim fjölgar þó sem telja öryggishlut-

yfir hagtölur sem lúta að rekstri og
Ríkisútvarpinu er óheimilt að nota

útvarpsstjóri gerir grein fyrir helstu

fjármuni frá rekstri fjölmiðlaþjónustu

atriðum í starfsemi félagsins.
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LYKILTÖLUR TENGDAR DAGSKRÁ
Rekstrarárið
1.9.’12-31.8.’13

Rekstrarárið
1.9.’11-31.8.’12

Rekstrarárið
1.9.’10-31.8.’11

Rekstrarárið
1.9.’09-31.8.’10

Viðmið í þjónustusamningi 24.5.’11

SJÓNVARP
Útsent innlent efni
Útsent erlent efni

1.827 klst.

2.185 klst.

2.267 klst.

-

2.307 klst.

2.205 klst.

2.204 klst.

-

4.270 klst.

4.390 klst.

4.471 klst.

3.650klst.

11,6 klst.

11,7 klst.

12 klst.

12,2 klst.

10 klst.

Innlent efni

43,0%

46,0%

49,8%

50,7%

-

Erlent efni

57,0%

54,0%

50,2%

49,3%

-

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Innlent efni á kjörtíma

52,3%

56,1%

53,3%

51,2%

Erlent efni á kjörtíma

47,7%

43,9%

46,7%

48,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

43,0%

46,0%

49,8%

50,7%

-

7,6%

8,4%

6,7%

7,5%

5%

Norðurlönd alls

50,6%

54,4%

56,5%

58,2%

-

Önnur Evrópulönd

25,8%

18,7%

17,7%

14,0%

-

76,4%

73,1%

74,2%

72,2%

-

22,5%

26,4%

25,1%

27,0%

-

1,1%

0,5%

0,7%

0,8%

-

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

34,5%***

34,8%

30,8%

34,4%

-

5,5%

10,0%

9,6%

10,5%

-

19,2%

15,8%

17,0%

12,8%

-

Heildarútsendingartími
Meðalútsendingartími á dag

Samtals

Samtals

Ísland
Önnur Norðurlönd

Evrópa alls
N-Ameríka (Bandaríkin og Kanada)
Aðrar heimsálfur
Samtals

Leikið efni
Skemmtiefni
Listir, menning og vísindi
Íþróttir

2.422 klst.

1.963 klst.

4.249 klst.*

-

13,8%

12,8%

18,7%

-

Fréttir og fréttatengt efni

17,7%

14,3%

15,7%

12,3%

-

Barna- og unglingaefni

13,7%

11,3%

14,1%

11,3%

-

Samtals

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Barna- og unglingaefni

592 klst.

583 klst.

568 klst.

543 klst.

550 klst.

Samtímatextun sjöfrétta á síðu 888

110 klst.

Textun á síðu 888 (frumsýningar)

298 klst.

303 klst.

248 klst.

184 klst.

-

Textun á síðu 888 (endursýningar)

482 klst.

403 klst.

485 klst.

326 klst.

-

Samtals

890 klst.

706 klst.

733 klst.

510 klst.

Táknmálsfréttir

Alla daga

Alla daga

Alla daga

Alla daga

Alla daga

-

-

-

-

-

311 m.kr.

245 m.kr.

180 m.kr.

98 m.kr.

190 m.kr.

Táknmálstúlkun á fréttum og fréttatengdu efni

Nýsköpun og kaup á dagskrárefni
Talsetning á barnaefni
Kaup á efni af sjálfstæðum framleiðendum

9,4%****

45%**

101 m.kr.
412 m.kr. *****

87 m.kr.

76 m.kr.

80 m.kr.

79 m.kr.

256 m.kr.

178 m.kr.

175 m.kr.

269 m.kr.

*Á aukarásinni voru m.a. stórir íþróttaviðburðir sendir út beint í háskerpu. Samtals voru útsendar um 518 klst. og ef þeim er bætt við útsendingartíma á aðalrásinni var heildarútsendingartími í sjónvarpi 4.767 klst.
**Við lok samningstímans er gert ráð fyrir að hlutfall innlends efnis á kjörtíma verði 65%. ***Leikið efni þar af íslenskt 4%. ****Hlutfallsleg skipting á íþróttum í sjónvarpi var eftirfarandi: handbolti 31%, fótbolti
N|UIXEROWLIUMiOVDUJROIÀPOHLNDUtVKRNNìRJDêUDUtîUyWWDJUHLQDUVVVXQGEODNKHVWDUJOtPDGDQVEDGPLQWRQtîUyWWLUIDWODêUDRJKMyOUHLêDUXPKYHU
DIîMyQXVWXWHNMXP
iULêHêDiWtPDELOLQXPNURJiULêWLOORNDiUV
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RÁS 1

Rauntölur 1.9.'12-31.8'13

Rauntölur 1.9.'11-31.8'12

Rauntölur 1.9.’10-31.8.’11

Rauntölur 1.9.’09-31.8.’10

Samfélags- og dægurmál

924 klst.

799 klst.

910 klst.

925 klst.

Skemmtiefni

226 klst.

264 klst.

244 klst.

264 klst.

Trúmál

117 klst.

107 klst.

104 klst.

103 klst.

Leikið efni

27 klst.

63 klst.

53 klst.

37 klst.

Vísinda- og fræðsluefni

3.135 klst.

3.451 klst.

3.468 klst.

1.929 klst.

Sígild / létt sígild tónlist

2.040 klst.

2.153 klst.

2.138 klst.

3.727 klst.

Dægurtónlist

1.081 klst.

732 klst.

638 klst.

619 klst.

Fréttir og fréttatengt efni

914 klst.

929 klst.

931 klst.

903 klst.

Auglýsingar

282 klst.

274 klst.

261 klst.

241 klst.

14 klst.

12 klst.

13 klst.

12 klst.

8.760 klst.

8.784 klst.

8.760 klst.

8.760 klst.

24 klst.

24 klst.

24 klst.

24 klst.

Samfélags- og dægurmál

599 klst.

607 klst.

845 klst.

885 klst.

Skemmtiefni

427 klst.

325 klst.

376 klst.

258 klst.

Kynningar
SAMTALS
Meðalúts. á sólarhring

RÁS 2*

Trúmál

0 klst.

0 klst.

0 klst.

0 klst.

Leikið efni

0 klst.

0 klst.

0 klst.

0 klst.

Vísinda- og fræðsluefni

11 klst.

10 klst.

11 klst.

8 klst.

Sígild / létt sígild tónlist

0 klst.

0 klst.

0 klst.

0 klst.

Dægurtónlist

5.580 klst.

5.702 klst.

5.289 klst.

5.524 klst.

Fréttir og fréttatengt efni

1.452 klst.

1.444 klst.

1.571 klst.

1.576 klst.

Íþróttir

281 klst.**

281 klst.

258 klst.

133 klst.

Auglýsingar

392 klst.

396 klst.

390 klst.

358 klst.

18 klst.

19 klst.

20 klst.

18 klst.

8.760 klst.

8.784 klst.

8.760 klst.

8.760 klst.

24 klst.

24 klst.

24 klst.

24 klst.

Kynningar
SAMTALS
Meðalúts. á sólarhring
É5iVHUDIÁXWWULWyQOLVWtVOHQVN

+OXWIDOOVOHJVNLSWLQJitîUyWWXPt~WYDUSLYDUHIWLUIDUDQGL)yWEROWLKDQGEROWLN|UIXEROWLRJDQQDê

KYNJAHLUTFALL
Kynjahlutfall viðmælenda í fréttum og fréttatengdum þáttum útvarps og sjónvarps
var 62,9% karlar og 37,1% konur.

RÚV.IS
Samkvæmt samræmdri vefmælingu Modernusar voru einstakir notendur að meðaltali 137.086 á viku en voru rekstrarárið áður 128.210. Í Sarpinum voru á árinu aðgengilegar samtals 24.972 upptökur eða 68,4 upptökur á dag, bæði úr
útvarpi og sjónvarpi, nærri 500 mynd- og hljóðskrár á viku. Sjónvarpsupptökur voru 11.199, hljóðupptökur af Rás 1 voru
8.817 og á Rás 2 voru þær 4.959. Þar sem dagskrárliðir eru mislangir er erfitt að áætla fjölda klukkustunda nema gróflega.
Meðallengd sjónvarpsdagskrárliða er um hálf klukkustund og því hægt að áætla að 5.600 klukkustundir af sjónvarpsefni
hafi verið aðgengilegar. Dagskrárliðir Rásar 1 eru flestir klukkustund að lengd og því má ætla að 8.817 klukkustundir
hafi verið aðgengilegar af efni Rásarinnar. Dagskrárliðir Rásar 2 eru flestir í lengri kantinum, eða tvær klukkustundir
og því má gróflega áætla að 9.000 klukkustundir af dagskrá Rásar 2 hafi verið aðgengilegar. Öll eigin framleiðsla RÚV
er aðgengileg í Sarpi í 90 daga, efni frá öðrum framleiðendum skemur. Útvarpsefni í hlaðvarpi er aðgengilegt í ár frá
útsendingardegi.

DREIFIKERFI
Nær til 99,9% þjóðarinnar.
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KAUP AF SJÁLFSTÆÐUM
FRAMLEIÐENDUM

Fyrir utan talsetningu barnaefnis

Einnig má nefna að auk þess að verja

eru þetta samtals 67 titlar með mis-

311 m.kr. til kaupa á framleiddu efni

Á tímabilinu 1. september 2012 – 31.

mörgum þáttum og lengd þátta er

leigði RÚV ýmis tæki og búnað af

ágúst 2013 varði Ríkisútvarpið alls

breytileg. Alls greiddi RÚV 311 m.kr.

sjálfstæðum

412 m.kr. án vsk. til kaupa á dagskrár-

vegna framangreindra titla. Sumt af

ríflega 10 m.kr. Jafnframt keypti RÚV

efni af sjálfstæðum framleiðendum.

þessu efni er ósýnt og greiðsla fyrir

þjónustu af einstaklingum sem tengj-

Skipting efnis og lengd var eins og sjá

suma þætti getur skipst á fleiri en eitt

ast kvikmyndagerð.

má á meðfylgjandi töflu.

rekstrartímabil. Í talsetningu á barna-

framleiðendum

fyrir

efni var varið 101 m.kr.

Menningar-, fræðslu- og skemmtiþættir

Framleiðandi

Lengd

Framandi og freistandi III (9 þættir)

Bókaútgáfan Brekka ehf.

04:03

Villt og grænt (8 þættir)

Landmark kvikmyndgerð ehf.

03:36

Eldað með Ebbu (8 þættir)

Sagafilm ehf.

03:36

Taste the North Atlantic (8 þættir)

Sagafilm ehf.

03:36

Fagur fiskur II (8 þættir)

Sagafilm ehf.

03:36

Hrefna Sætran grillar (6 þættir)

Stórveldið ehf.

02:42

Saga Eurovision

Rigg ehf.

00:51

Utan hringsins - útgáfutónleikar Friðriks Ómars

Rigg ehf.

00:55

Eivör Pálsdóttir í Hörpu

Sagafilm ehf.

01:15

Söngkeppni framhaldsskólanna 2012

Sagafilm ehf.

01:23

Söngkeppni framhaldsskólanna 2013

Sagafilm ehf.

01:27

Dans dans dans 2012 (8 þættir)

Sagafilm ehf.

12:00

Áramótamót Hljómskálans 2012

Stjörnusambandsstöðin ehf.

00:43

Hljómskálinn III (4 þættir)

Stjörnusambandsstöðin ehf.

01:48

Áhöfnin á Húna (9 þættir)

Stórveldið ehf.

05:35

Ferðastiklur (8 þættir)

Stórveldið ehf.

03:36

Andri á Færeyjaflandri (6 þættir)

Stórveldið ehf.

02:42

Áramótaskaup 2013

Stórveldið ehf.

00:55

Andraland II (5 þættir)

Stórveldið ehf.

02:55

Andri á flandri - Í Vesturheimi (6 þættir)

Stórveldið ehf.

02:42

Með okkar augum III (6 þættir)

Þroskahjálp, landssamtök

02:42

Fólkið í blokkinni (6 þættir)

Pegasus ehf.

02:36

Fiskar á þurru landi (2 þættir)

Sagafilm ehf.

01:12

Hulli (8 þættir)

Sögn ehf.

02:40

Heilabrotinn

Hreyfimyndasmiðjan ehf.

00:17

Fáðu já!

Páll Óskar ehf.

00:20

Stuttmyndadagar í Reykjavík 2012 - 3 myndir:

Kvikmyndafélag Íslands ehf.

Leiknir þættir

Stuttmyndir
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- Mission to Mars

00:14

- Grafir og bein

00:16

- Undying Love

00:11
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Heimildarmyndir og heimildarþættir

Framleiðandi

Lengd

Stansað, dansað, öskrað

Dagfari ehf.

01:16

Hrafnhildur - heimildarmynd um kynleiðréttingu

Drakó films ehf.

01:01

Aska

Edisons lifandi ljósmyndir ehf.

00:54

Fjallkonan hrópar á vægð

Fjallkonan hrópar ehf.

00:54

Hvellur

Ground Control Productions ehf.

01:04

Hreint hjarta

Hark Kvikmyndagerð ehf.

01:02

Fit Hostel

Hugó film ehf.

01:00

Sundið

JKH sjósund ehf.

01:25

Strigi og flauel

Klipp ehf.

00:59

Aldrei fór ég suður 2012

Kukl ehf.

00:38

Spóinn var að vella

Kvik ehf.

00:53

Kvikur sjór

Kvikmynd

00:45

Liljur vallarins

Kvikmynd

00:53

Draumurinn um veginn - Að heiman heim

Kvikmyndaverstöðin ehf.

01:49

Ham - Lifandi dauðir

Markell ehf.

01:24

Pönkið og Fræbbblarnir

Markell ehf.

01:26

Harpa - úr draumi í veruleika

Rekstrarfélagið Ago ehf.

01:11

Útlendingur heima - uppgjör við eldgos

Sigva 73 ehf.

01:07

Óbærilegur léttleiki Laufskálaréttar

Skotta ehf.

00:54

Litir ljóssins

THOR eignarhaldsfélag ehf.

00:42

Baráttan um landið

Undraland Kvikmyndir ehf.

01:03

Lífið í Þjóðminjasafninu

Þjóðminjasafn Íslands

00:49

Ferðalok (6 þættir)

Ferðalok ehf.

02:42

Reykjanesið - upplifun við bæjardyrnar (3 þættir)

Lífsmynd ehf.

01:21

Frosið eldhjarta Íslands (4 þættir)

Lífsmynd ehf.

01:48

Fjallkonan

Ljósop ehf.

00:28

Popp- og rokksaga Íslands (6 þættir)

Markell ehf.

06:00

Nýsköpun - Íslensk vísindi III (8 þættir)

Lífsmynd ehf.

03:36

Íslensku björgunarsveitirnar (4 þættir)

Sagafilm ehf.

02:52

List og landbúnaður

Skotta ehf.

00:24

Sjómannslíf (3 þættir)

Skotta ehf.

01:06

Ófeigur gengur aftur

Ísfilm ehf.

01:28

Frost

Kvikmyndafélag Íslands ehf.

01:19

Mona

Kvikmyndafélag Íslands ehf.

01:30

Hluti af katalog "FÞF"

Friðrik Þór Friðriksson

Þetta reddast

Kvikmyndafélag Íslands ehf.

01:34

Ferðasirkus Önnu Svövu (6 þættir)

Filmus productions ehf.

02:42

Fangar (6 þættir)

Mystery Ísland ehf.

05:00

Ófærð (Trapped) (10 þættir)

Sögn ehf.

09:40

Kvikmyndir

Handritsþróun

Talsetning á barnaefni

Stúdíó Sýrland
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RÚV starfar samkvæmt lögum nr. 38/2011, lögum nr. 23/2013 með
síðari breytingum og þjónustusamningi við mennta- og menningarmálaráðuneytið dagsettum 24. maí 2011.
RÚV starfrækir þrjár útvarpsstöðvar, Rás 1, Rás 2 og Rondó, tvær
sjónvarpsstöðvar, RÚV og RÚV aukarás, textavarp og netmiðil, ruv.is.
Hlutverk RÚV er að uppfylla menningarlegar, þjóðfélagslegar og
lýðræðislegar þarfir í íslensku samfélagi með því að miðla texta,
hljóði og myndum.
RÚV kappkostar að miðla með vönduðum hætti fréttum, upplýsingum, menningarefni, fræðsluefni, skemmtiefni og afþreyingu. Sérstök
áhersla er lögð á að rækta íslenska tungu, sögu og menningu.
RÚV leggur áherslu á að flytja fréttir og fréttatengt efni af sanngirni
og hlutlægni.
RÚV leggur áherslu á að þjóna landsmönnum af natni með því að
afgreiða fljótt og vel erindi sem berast og kanna viðhorf og skoðanir
almennings á veittri þjónustu.
RÚV varðveitir frumflutt dagskrárefni á aðgengilegu formi.
RÚV gegnir öryggishlutverki og tekur þátt í almannavörnum landsins.
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