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1 Ávarp formanns
Kæru félagar!
Enn eitt árið er liðið og að baki er 20 ára afmælisár Hinsegin daga í Reykjavík. Við lögðum upp
með að fagna þessum tímamótum rækilega og gera hátíðina enn sýnilegri en áður. Þá vildum
við að sjálfsögðu einnig minnast þess að 50 ár voru liðin frá Stonewall uppreisninni og líta yfir
farin veg en um leið ræða stöðu dagsins í dag og varpa ljósi á nýjar áskoranir í baráttunni. Á
þeim tíu dögum sem Hinsegin dagar stóðu yfir árið 2019 tel ég að okkur hafi tekist þetta.
Viðburðir á dagskrá hátíðarinnar hafa aldrei verið fleiri. Umfjöllun um Hinsegin daga og málefni
hinsegin fólks var mikil og góð. Reykjavík var einfaldlega bálhýr stóran hluta ágústmánaðar og
þegar lengsta gleðigangan til þessa, með fleiri atriðum en nokkru sinni, liðaðist um miðbæinn
var ekki þverfótað fyrir regnbogum, ást og gleði enda skein sól í heiði og fuglarnir sungu. Satt að
segja fæ ég ennþá gæsahúð þegar ég hugsa um þennan fallega dag, nú tæpu hálfu ári síðar.
Það hefur margt breyst frá árinu 2013 þegar ég tók fyrst sæti í stjórn Hinsegin daga. Viðburðum
á dagskrá hátíðarinnar hefur fjölgað ár frá ári. Aðsókn á fræðsluviðburði Hinsegin daga hefur
aukist til muna. Fjölmiðlar sýna fjölbreyttum viðburðum hátíðarinnar aukinn áhuga. Kaupfélag
Hinsegin daga hefur vaxið og þróast og er í dag Pride verslun á heimsmælikvarða. Þá hefur
velta félagsins margfaldast og þannig mætti áfram telja. Allt þetta og svo miklu meira til hefði
verið með öllu ómögulegt ef ekki væri fyrir þann fjölbreytta og öfluga hóp sjálfboðaliða sem
koma að Hinsegin dögum á hverju ári. Það er öllum þeim sem gefa klukkustundir, daga, vikur og
mánuði af sínum dýrmæta tíma í þágu málstaðarins að þakka að Hinsegin dagar eru í dag
fjölsóttasta, litríkasta og skemmtilegasta en um leið mikilvægasta hátíðin á Íslandi. Öllu þessu
frábæra fólki þakka ég af öllu hjarta fyrir gott samstarf og djúpa vináttu.
En þó að hátíðin sé undirbúin og framkvæmd af sjálfboðaliðum þarf peninga til að láta allt ganga
upp. Það kostar jú sitt að setja upp ættarmót, tónleika, dragsýningar, risasvið, loka götum og
svo framvegis. Á undanförnum árum hefur samstarf Hinsegin daga og Reykjavíkurborgar
styrkst, sem meðal annars endurspeglast í að Hinsegin dagar voru nýlega í annað sinn valdir
ein af borgarhátíðum Reykjavíkur. Það tryggir hátíðinni fjárstuðning sem er afar mikilvægur fyrir
rekstrargrundvöll hennar. Fyrir þennan stuðning borgarinnar er ég afar þakklátur. Þá eiga
Hinsegin dagar í góðu samstarfi við fjölda fyrirtækja sem styðja félagið með ýmsum leiðum,
þessum aðilum, sem nánar verður fjallað um síðar, kann ég bestu þakkir fyrir stuðninginn,
ánægjuleg samskipti og gott samstarf á síðustu árum.
Eftir sjö ár í stjórn, þar af fimm sem gjaldkeri og tvö sem formaður, er tímabært að láta staðar
numið í bili og hleypa nýjum aðilum að borðinu. Ég viðurkenni að ég lít glaður um öxl, stoltur af
þeim árangri sem við höfum náð saman á síðustu árum en ekki síður þakklátur fyrir að hafa
fengið að starfa fyrir félagið okkar allra og fyrir allt það sem störf á vettvangi Hinsegin daga hafa
kennt mér. Að þeirri reynslu mun ég búa það sem eftir er og þakka fyrir af heilum hug. Nýjum
formanni og nýrri stjórn óska ég alls hins besta!
Hýrar kveðjur,
Gunnlaugur Bragi Björnsson
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2 Aðalfundur
Aðalfundur, sem fer með æðsta ákvörðunarvald félagsins, skal haldinn innan tímabils frá
1. febrúar til 31. mars ár hvert. Fimmtudaginn 7. febrúar 2019 kl. 17:30 var aðalfundur Hinsegin
daga í Reykjavík haldinn í húsnæði Samtakanna ‘78 að Suðurgötu 3. Fundurinn skipaði Daníel
E Arnarsson fundarstjóra og Ragnar Veigar Guðmundsson fundarritara.
Gunnlaugur Bragi Björnsson, formaður, kynnti skýrslu stjórnar. Karen Ósk Magnúsdóttir,
gjaldkeri, lagði fram og kynnti áritaðan ársreikning fyrir árið 2018 sem fundurinn samþykkti. Því
næst kynnti gjaldkeri fjárhagsáætlun ársins 2019.
Fyrir fundinum lág tillaga að breytingu á samþykktum félagsins þess efnis að meðstjórnendum
yrði fjölgað úr tveimur í fjóra og stjórn félagsins þannig stækkuð úr fimm stjórnarmönnum í sjö.
Aðalfundur samþykkti tillöguna og ákvað einnig að strax yrði kosið samkvæmt breyttum lögum.
Sjö gild framboð bárust innan tilskilins framboðsfrests og var því sjálfkjörið í öll sjö embætti
stjórnar.

3 Opnir fundir
Á árinu 2019 var haldinn einn formlegur fundur í samstarfsnefnd Hinsegin daga en nefndin er
öllum opin sem vilja vinna að markmiðum félagsins:
●

Fimmtudaginn 25. júlí boðaði stjórn Hinsegin daga til opins fundar á Suðurgötu 3 undir
yfirskriftinni Vilt þú hjálpa til? / Do you want to volunteer at Pride? Þar tók fulltrúi
Hinsegin daga á móti gestum og gangandi, svaraði spurningum um dagskrá hátíðarinnar
og fór yfir ýmis hlutverk sem skipa þurfti sjálfboðaliða til að sinna. Fundurinn gekk vel og
skilaði hátíðinni öflugum hópi sjálfboðaliða, bæði reynsluboltum og nýjum aðilum sem
tekið var opnum örmum.

Til stóð að halda annan opinn fund (uppgjörsfund) að loknum hátíðahöldum, líkt og fyrri ár, en
vegna anna féll sá fundur niður að þessu sinni.

4 Stjórnskipulag
Aðalfundur Hinsegin daga fer með æðsta ákvörðunarvald félagsins. Á milli aðalfunda er æðsta
vald í málefnum félagsins í höndum stjórnar. Stjórn til stuðnings, ráðgjafar og aðhalds starfar
svo samstarfsnefnd auk ýmissa undirnefnda og hópa sem í umboði stjórnar starfa að ýmsum
verkefnum í aðdraganda árlegra hátíðahalda félagsins.
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4.1 Stjórn Hinsegin daga
Stjórn Hinsegin daga 2019-2020, kjörin á aðalfundi 7. febrúar
2019, var þannig skipuð:
●
●
●
●
●
●
●

Gunnlaugur Bragi Björnsson, formaður
Karen Ósk Magnúsdóttir, gjaldkeri
Ragnar Veigar Guðmundsson, ritari
Ásgeir Helgi Magnússon, meðstjórnandi
Helga Haraldsdóttir, meðstjórnandi
Lilja Ósk Magnúsdóttir, meðstjórnandi
Ragnhildur Sverrisdóttir, meðstjórnandi

Á starfsárinu hélt stjórn þrettán formlega stjórnarfundi og
þriggja daga vinnuhelgi auk funda með stjórn Samtakanna ‘78,
samstarfsnefnd, starfshópum, stofnunum, fyrirtækjum og
fleiri aðilum.

4.2 Samstarfsnefnd
Samkvæmt samþykktum Hinsegin daga starfar samstarfsnefnd með stjórn að verkefnum hvers
árs. Samstarfsnefnd skal vera stjórn til stuðnings og aðhalds, nefndin getur gert tillögur til
stjórnar og skal mynda kjarna í framkvæmdaafli félagsins.
Á vettvangi samstarfsnefndar eru starfandi ýmsar undirnefndir og hópar sem í umboði stjórnar
Hinsegin daga starfa að afmörkuðum verkefnum. Hér er fjallað um þær helstu sem störfuðu á
liðnu starfsári.

4.2.1 Göngu- og öryggisstjórn
Göngu- og öryggisstjórn Hinsegin daga annast undirbúning,
framkvæmd og öryggisgæslu vegna árlegrar gleðigöngu Hinsegin
daga. Árið 2019 var stjórnin þannig skipuð:
●
●
●
●

Eva Jóa, göngu- og öryggisstjóri
Anna Eir Guðfinnudóttir
Steina Natasha Daníelsdóttir
Þórhallur Hafþórsson

Þá starfaði Lilja Ósk Magnúsdóttir með göngustjórn sem fulltrúi stjórnar Hinsegin daga.
Við undirbúning gleðigöngunnar skiptir samstarf við ýmsa aðila miklu. Á undanförnum árum
hefur skapast traust og gott samstarf á milli göngu- og öryggisstjórnar, umhverfis- og
skipulagssviðs Reykjavíkurborgar og lögreglu sem er ómetanlegt þegar tugþúsundir safnast
saman í miðborginni með tilheyrandi álagi á hápunkti hátíðarinnar.
6

4.2.2 Fræðslunefnd
Með aukinni áherslu á fræðsluviðburði á dagskrá Hinsegin daga hefur þörfin fyrir sérstaka
verkefna- og sérfræðinefnd á því sviði vaxið. Á undanförnum árum hefur því verið skipaður
sérstakur hópur sem kemur að undirbúningi og framkvæmd fræðsluviðburða hvers árs. Á árinu
2019 komu eftirtaldir aðilar að þeim verkefnum:
●
●
●
●

Gunnlaugur Bragi Björnsson, formaður Hinsegin daga
Heiðrún Fivelstad, skrifstofustýra Samtakanna ‘78
Helga Haraldsdóttir, stjórn Hinsegin daga
Karen Ósk Magnúsdóttir, gjaldkeri Hinsegin daga

Eftirtaldir aðilar voru viðburðastjórar fræðsluviðburða á árinu 2019:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Gunnlaugur Bragi Björnsson: Hinsegin í vinnunni, í samstarfi við Nasdaq á Íslandi
Þorbjörg Þorvaldsdóttir: Hatursorðræða í ljósi hinsegin réttindabaráttu
Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir: Stonewall uppreisnin
Unnsteinn Jóhannsson: Hinsegin barneignir
Ynda Gestsson: Hinsegin myndlist á Íslandi
Sigurður Freyr Ástþórsson: Hinsegin söguganga
Indíana Rós: Hinsegin kynfræðsla
Daníel E Arnarsson: Hinsegin paradísin Ísland?
Guðrún Häsler: Geðheilsa hinsegin ungmenna
Ragnhildur Sverrisdóttir: Íslenska lesbían - frá torfi til torfu

4.2.3 Innkaupanefnd
Á hverju ári er þörf á innkaupum og innflutningi ýmiss varnings, einkum til endursölu í
Kaupfélagi Hinsegin daga. Til að tryggja fjölbreytt framboð er mikilvægt að innkaup séu
ákvörðuð af hópi frekar en einum aðila og hafa innkaup síðustu ára því verið undirbúin af
sérstakri innkaupanefnd. Á liðnu ári komu eftirtalin að innkaupum Hinsegin daga:
●
●
●
●

Gunnlaugur Bragi Björnsson, formaður Hinsegin daga
Karen Ósk Magnúsdóttir, gjaldkeri Hinsegin daga
Ragnar Veigar Guðmundsson, ritari / sölustjóri
Leifur Örn Gunnarsson, kaupfélagsstjóri

4.2.4 Sviðsnefndir
4.2.4.1 Opnunarhátíð
Ásgeir Helgi Magnússon stýrði opnunarhátíð Hinsegin daga í Háskólabíói. Hann leiddi því
undirbúning, dagskrárgerð, samskipti við listafólk og fleira. Vilhjálmur Ingi Vilhjálmsson
aðstoðaði við sviðsetningu og framleiðslu. Þórhallur Hafþórsson annaðist sviðsstjórn ásamt
Vilhjálmi Inga. Luxor sá um uppsetningu á tækni í sal, ljósahönnun var í höndum Freys
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Vilhjálmsson og Aron Þór Arnarsson sá um hljóð. HljóðX annaðist uppsetningu á tækni í forsal.
Garðar Þór Jónsson sá um veitingar og baksviðsaðstöðu listamanna.
Kynnar voru Ugla Stefanía og Jono Duffy og þeir listamenn sem fram komu voru: Elín Ey og
Eyþór Gunnarsson, Hafsteinn Þórólfsson ásamt kvartett, Lay Low, Mio og Tino Amore, Bubbi
Morthens, Skaði og Haffi Haff, Andrean Sigurgeirsson, Friðrik Ómar, Selma Björnsdóttir og
Aaron Ísak sem flutti nýja útgáfu Stop Wait Go á laginu Ég er eins og ég er. Í hléi spiluðu
Ukulellurnar og eftir að dagskrá lauk sá Andrea Jónsdóttir um að halda uppi fjörinu. Ávarp fluttu
Gunnlaugur Bragi Björnsson formaður Hinsegin daga og Bríet Finnsdóttir varaformaður Intersex
Íslands. Að vanda nutu Hinsegin dagar aðstoðar sjálfboðaliða við miðasölu og sölu
regnbogavarnings á Opnunarhátíð Hinsegin daga auk uppsetningar og afgreiðslu fordrykkjar
fyrir gesti.

4.2.4.2 Dragkeppni Íslands
Sigurður Heimir Guðjónsson (Gógó Starr) og Hjálmar Forni Sveinbjörnsson Poulsen (Gloria
Hole) stóðu fyrir endurreisn Dragkeppni Íslands í samstarfi við Hinsegin daga. Sigurður og
Hjálmar unnu að hugmyndasmíði og annarri forvinnu í sameiningu og nutu síðan aðstoðar
Ásgeirs Helga Magnússonar úr stjórn Hinsegin daga við að hrinda verkefninu í framkvæmd.
Keppnin var haldin í Austurbæ og var öll hin glæsilegasta. Luxor sá um ljós, hljóð og
uppsetningu á sviði.
Keppendur kvöldsins voru níu talsins og keppt var um titlana Dragdrottning Íslands og
Dragkóngur Íslands. Sigurvegarar voru þau Gala Noir og Hans. Framleiðandi viðburðarins,
Sigurður Heimir (Gógó Starr), var einnig kynnir kvöldsins og sá um samskipti við dómara og
keppendur. Dómarar voru Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir og dragdrottningarnar Heklina,
Mio Amore og Tino Amore. Mio og Tino komu fram í hléi auk dragdrottningarinnar Deff Starr.
Viðburðarstjóri og aðstoðarframleiðandi var Ásgeir Helgi Magnússon, sviðsstjórn var í höndum
Boggu Guðmundsdóttur. Garðar Þór Jónsson aðstoðaði við öflun vinninga og hafði umsjón með
baksviði. Auk þeirra aðstoðaði hópur sjálfboðaliða á sviði, í miðasölu og við sætavísun.

4.2.4.3 Útihátíð í Hljómskálagarði
Karen Ósk Magnúsdóttir úr stjórn Hinsegin daga sá um stjórn stóra sviðs í Hljómskálagarði
laugardaginn 17. ágúst, ásamt Sóley Kristjánsdóttur sviðsstjóra. Umsjón fólst m.a. í samskiptum
við alla þá aðila sem komu að uppsetningu búnaðar við stóra svið ásamt aðstöðusköpun fyrir
listamenn. Sviðsstjóri sá um samskipti við listamenn auk þess að stýra sviðinu á tónleikadegi og
tryggja rennsli. Með Karen og Sóley störfuðu öflugir sjálfboðaliðar sem m.a. sáu um að setja
upp grindur, stóla, borð, veitingar, aðstoð við listafólk og margt fleira.
Kynnir var hinn knái útvarpsmaður og plötusnúður Siggi Gunnars. Listamenn á sviðinu voru Una
Stef, Aaron Ísak, VÖK, Beta, Heklína, Daði Freyr, Hatari og Páll Óskar. Einnig var útbúið
sérstakt myndband þar sem stuttlega var farið yfir sögu baráttu hinsegin fólks frá Stonewall
uppreisninni árið 1969 og sögu Hinsegin daga frá árinu 1999. Myndbandið, sem var sýnt í
Hljómskálagarðinum í stað hefðbundinnar hátíðarræðu, gerði Davíð Terrazas hjá Hvíta Húsinu.
Handrit skrifaði Ragnhildur Sverrisdóttir en Siggi Gunnars og Vera Illugadóttir lásu. Sviðsvagn
og tæknibúnaður var frá HljóðX líkt og fyrri ár, en mikil ánægja var með þeirra störf líkt og áður. Í
tilefni afmælis Hinsegin daga var ákveðið að auka glæsileika tónleikanna og var því bæði settur
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upp stór skjár til hliðar við sviðið sem og “catwalk” inn í áhorfendahópinn út frá sviðinu. Þetta
þótti takast mjög vel og jók á nánd við gesti og gerði sviðið meira aðlaðandi. Í fyrsta skipti var
selt áfengi á sérstaklega afmörkuðu svæði i Hljómskálagarðinum. Skemmtistaðurinn Kiki
annaðist leyfismál vegna þessa, sem og söluna sjálfa auk dyravörslu en ánægja var með þessa
nýbreytni.

4.2.5 Ritnefnd
Að mörgu er að hyggja við undirbúning og útgáfu hins veglega tímarits Hinsegin daga. Árið
2019 var ritstjórn og textagerð í höndum sérstakrar ritstjórnar sem var þannig skipuð:
●
●
●
●
●
●
●

Karen Ósk Magnúsdóttir úr stjórn Hinsegin daga, ábyrgðarmaður og ritstjóri
Tótla I. Sæmundsdóttir, ritstjóri og textagerð
Þórhildur Erla textagerð
Ágústa Arna, textagerð
Karen Margrét, textagerð
Ásta Kristín Benediktsdóttir, prófarkarlestur
Guðmundur Davíð Terrazas, umbrot og hönnun

Ritnefndin hittist reglulega á fundum og var í góðum samskiptum meðan á vinnslu blaðsins stóð.
Tímaritið var prentað hjá Odda en dreifing var í höndum Grapevine og sjálfboðaliða Hinsegin
daga. Blaðinu var líkt og áður dreift vítt og breitt, bæði á höfuðborgarsvæðinu og á
landsbyggðinni.

6 Dagskrá Hinsegin daga 2019
Árið 2019 var merkilegt ár í hinsegin samfélaginu. Í júní 2019 voru liðin 50 ár frá uppreisninni við
Stonewall-barinn í Christopher-stræti. Uppreisninni þar sem hinsegin fólk í New York snéri loks
vörn í sókn og réttindabaráttan hófst fyrir alvöru. Þar með var grunnurinn einnig lagður að þeim
pride-hátíðahöldum sem við þekkjum í dag víða um heim. En í júní voru einnig liðin 20 ár frá
fyrstu hinsegin hátíðinni í Reykjavík. Það var nefnilega árið 1999 sem Samtökin ʼ78 stóðu fyrir
Hinsegin helgi í Reykjavík, þá einmitt til að minnast þess að 30 ár voru liðin frá uppþotunum í
Christopher-stræti. Frá þeim tíma hafa Hinsegin dagar verið haldnir árlega í Reykjavík.
Til að fagna þessum tímamótum tók stjórn Hinsegin daga þá ákvörðun að lengja dagskrá ársins
úr sex dögum í tíu. Hinsegin dagar 2019 hófust því fimmtudaginn 8. ágúst og stóðu til
laugardagsins 17. ágúst. Stonewall uppreisninni og sögu Hinsegin daga voru gerð skil í dagskrá
ársins sem og í útgefnu efni félagsins.
Fjöldi viðburða var á formlegri dagskrá ársins auk ýmissa “off-venue” viðburða sem
einstaklingar, félög og fyrirtæki stóðu fyrir, ýmist í samstarfi við Hinsegin daga eða á eigin
vegum.

9

6.1 Fimmtudagur 8. ágúst
Opnunarbjölluhátíð í Kauphöllinni
Í tilefni samstarfs Nasdaq og Hinsegin daga var boðað til
opnunarbjölluhátíðar. Erindi héldu Páll Harðarson, forstjóri
Nasdaq á Íslandi, Gunnlaugur Bragi Björnsson, formaður
Hinsegin daga og Eva María Þórarinsdóttir Lange, eigandi
og framkvæmdastjóri Pink Iceland.
Umsjón: Gunnlaugur Bragi Björnsson í samstarfi við
Nasdaq.
Málum gleðirendur
Frá árinu 2015 hefur hefur verið málaður regnbogi í
Reykjavík til að opna Hinsegin daga. Að þessu sinni var
regnboginn málaður á Klapparstíg frá Laugavegi að
Grettisgötu, sem breytt var í göngugötuna Gleðigötu meðan
á hátíðinni stóð. Erindi héldu Gunnlaugur Bragi Björnsson,
formaður Hinsegin daga og Dagur B. Eggertsson,
borgarstjóri. Fyrstu rendurnar máluðu þeir ásamt Þorbjörgu
Þorvaldsdóttur, formanni Samtakanna ‘78, Uglu Stefaníu
Kristjönudóttur Jónsdóttur, formanni Trans Íslands, Kitty
Anderson, formanni Intersex Íslands og Gyðu Bjarkadóttur,
formanni Ása á Íslandi. Viðburðurinn var unnin í samstarfi
við Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar, sem
hluti af verkefninu Torg í biðstöðu í miðborg Reykjavíkur.
Umsjón: Gunnlaugur Bragi Björnsson, Karen Ósk
Magnúsdóttir og Ragnar Veigar Guðmundsson í samstarfi
við Eddu Ívarsdóttur og fleiri hjá Reykjavíkurborg.
Bókmenntaganga
Líkt og undanfarin þrjú ár bauð Borgarbókasafnið til
bókmenntagöngu á Hinsegin dögum. Gengið var á vit
hinsegin bókmennta í miðborginni, sagt frá, lesið og spjallað. Lagt var upp frá
Borgarbókasafninu í Grófinni, þaðan sem gengið var að Gröndalshúsi, Unuhúsi og víðar.
Umsjón: Borgarbókasafn Reykjavíkur.
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Opnunarhátíð Hinsegin daga
Hið eina sanna árlega ættarmót hinsegin fólks fór fram í
Háskólabíó. Þar kom fjölskyldan saman og í tilefni 20 ára
afmælis Hinsegin daga var litið um öxl og þess minnst sem
á daga okkar hefur drifið frá því að fyrsta hinsegin hátíðin
var haldin á Ingólfstorgi 26. júní árið 1999. Skyggnst var í
fjölskyldualbúmið og að venju steig hópur framúrskarandi
listafólks á stokk og færði gestum söng, dans og gleði í
hæsta gæðaflokki.
Erindi héldu Gunnlaugur Bragi Björnsson, formaður
Hinsegin daga og Bríet Finnsdóttir. Fram komu: Elín Ey,
Eyþór Gunnarsson, Hafsteinn Þórólfsson, Lay Low, Mio
Amore, Tino Amore, Bubbi Morthens, Skaði, Haffi Haff,
Andrean Sigurgeirsson, Friðrik Ómar, Selma Björnsdóttir,
Aaron Ísak, Andrea Jónsdóttir og Ukulellurnar. Kynnar
kvöldsins voru Jonathan Duffy og Ugla.
Umsjón: Ásgeir Helgi Magnússon, Garðar Þór Jónsson og
Vilhjálmur Ingi Vilhjálmsson.

6.2 Föstudagur 9. ágúst
Stonewall uppreisnin
Árið 2019 var sögulegt ár í réttindabaráttu hinsegin fólks þar
sem 50 ár voru liðin frá Stonewall uppreisninni sem gjarnan
er talin marka upphaf réttindabaráttunnar. Agnes Jónsdóttir
fór yfir söguna og þýðingu hennar í nútíma samhengi. Í
pallborði sátu Agnes Jónsdóttir, Valgerður Hirst Baldurs,
Svandís Anna Sigurðardóttir, Þorvaldur Kristinsson og
Baldur Þórhallsson. Viðburðurinn fór fram á ensku.
Umsjón: Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir og Heiðrún
Fivelstad.
Hýrir húslestrar
Bókmenntaviðburðurinn Hýrir húslestrar er fyrir löngu orðinn
órofa partur af dagskrá Hinsegin daga. Úrslit
ljóðasamkeppni Hinsegin daga voru kunngjörð. Fyrstu
verðlaun fékk Anna Gyða Sigurgísladóttir fyrir ljóðið Tartufo
nero, önnur verðlaun komu í hlut Brynhildar Yrsu Valkyrju
fyrir ljóðið Sláturfélag Suðurlands og þriðju verðlaun hlaut
Þórdís Gísladóttir fyrir ljóðið Við Faxaflóa. Í dómnefnd sátu
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þau Ásta Kristín Benediktsdóttir, Harpa Rún Kristjánsdóttir og Viðar Eggertsson. Kynnir var
Ragnhildur Sverrisdóttir.
Umsjón: Elísabet Thoroddsen, Bjarndís Helga Tómasdóttir og Ragnhildur Sverrisdóttir.
Dragkeppni Íslands
Hin glæsilega keppni um titlana Dragdrottning og
Dragkóngur Íslands var endurvakin sem liður í 20 ára
afmælishátíð Hinsegin daga. Kóngar og Drottningar keptu
um stærstu drag-kórónur Íslandssögunnar við mikil
fagnaðarlæti áhorfenda. Sigurvegarar ársins voru
dragdrottningin Gala Noir og dragkóngurinn Hans.
Dómnefnd skipuðu þau Ugla Stefanía, Heklina, Mio Amore
og Tino Amore. Kynnir keppninnar var Gógó Starr. Að
keppni lokinni var slegið upp partýi þar sem Dj Brussa sá
um að þeyta skífum.
Umsjón: Ásgeir Helgi Magnússon og Sigurður Heimir Guðjónsson (Gógó Starr).

6.3 Laugardagur 10. ágúst
Dragbítur
Í fyrsta sinn stóðu Hinsegin dagar fyrir viðburði sem
sameinaði drag og bröns. Drottningarnar Miss Agatha P. og
Faye Knús héldu uppi stemningunni auk þess að annast
þjónustu í farþegarýminu ásamt hópi sjálfboðaliða.
Viðburðurinn naut mikilla vinsælda enda sameinaðist þar
margt það besta sem hugsast getur - góður matur,
freyðandi vín og skemmtun á heimsmælikvarða.
Umsjón: Helga Haraldsdóttir og Ásgeir Helgi Magnússon.
Paradísarskúrinn
Paradísarskúrinn var haldinn til heiðurs helstu dansklúbbum síðustu aldar þar sem hinsegin fólk
var við stjórnvölinn, staða eins og Paradise Garage og The Loft í New York sem voru mikilvægir
samkomustaðir LGBT+ fólks á áttunda og níunda áratugnum og eru í dag taldir upphafsstaðir
nútíma danstónlistarmenningar.
Umsjón: Árni Kristjánsson.

12

Pink Party - Pride Edition
Hinsegin dagar í Reykjavík og Pink Iceland tóku höndum
saman og skelltu sér í neon og næntís. Stuðbandið Bjartar
sveiflur kom fram auk góðra gesta og skemmtu gestum fram
eftir nóttu. Gestir voru Selma Björnsdóttir, Agnes Björt,
Aaron Ísak, Andrean, Miss Agatha P. og Faye Knús.
Umsjón: Vilhjálmur Ingi Vilhjálmsson og Ásgeir Helgi
Magnússon.

6.4 Sunnudagur 11. ágúst
Regnbogahátíð fjölskyldunnar
Sem fyrr stóðu Hinsegin dagar fyrir sérstakri fjölskylduhátíð á Klambratúni þar sem fjölskyldur af
öllum stærðum og gerðum komu saman og nutu útiveru, hressingar og leikja.
Umsjón: Margrét Ágústa Þorvaldsdóttir.
Stuttmyndamaraþon
Hinsegin dagar buðu til stuttmyndamaraþons þar sem
sýndar voru fjórar hinsegin stuttmyndir frá Íslandi,
Grænlandi og Færeyjum. Myndirnar fjórar voru
heimildarmyndin Love is simply love sem fjallar um
samband Jóhönnu Sigurðardóttur og Jónínu Leósdóttur; ÉG
sem gerð var í samvinnu við Uglu Stefaníu Kristjönudóttir
Jónsdóttir; heimildarmyndin Annika sem segir sögu ungrar
færeyskrar trans konu og Eskimo Diva sem fjallar um ferð
grænlenskrar dragdrottningar um Grænland.
Björn B. Björnsson, leikstjóri Love is simply love, og Vala Ómarsdóttir, annar handritshöfunda og
leikstjóra myndarinnar ÉG, héldu stuttar kynningar á myndum sínum auk þess sem Ugla
Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir og Jónína Leósdóttir svöruðu spurningum áhorfenda.
Umsjón: Gunnlaugur Bragi Björnsson og Ragnar Veigar Guðmundsson.
Svona fólk + Pallborð
Plágan, þriðji þáttur kvikmyndarinnar Svona fólk eftir
Hrafnhildi Gunnarsdóttur, var frumsýndur á Hinsegin
dögum. Plágan fjallar um alnæmi og áhrif þess á samfélag
samkynhneigðra.
Að sýningu lokinni fóru fram pallborðsumræður um efni
þáttarins undir stjórn Viðars Eggertssonar leikstjóra og
útvarpsmanns. Í pallborði sátu þau Einar Þór Jónsson,
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framkvæmdastjóri HIV Ísland, Hrafnhildur Gunnarsdóttir, kvikmyndagerðarmaður, Jóna Ingibjörg
Jónsdóttir, hjúkrunarfræðingur og klínískur kynjafræðingur, Sigurður Guðmundsson, fyrrum
landlæknir og Þorvaldur Kristinsson, rithöfundur og fyrrum formaður Samtakanna ´78 og
Hinsegin daga.
Umsjón: Hrafnhildur Gunnarsdóttir, Ragnhildur Sverrisdóttir og Gunnlaugur Bragi Björnsson.

6.5 Mánudagur 12. ágúst
Hinsegin í vinnunni
Á hádegisviðburði Hinsegin daga og Nasdaq á Íslandi var
fjallað um málefni hinsegin fólks í atvinnulífinu. Erindi héldu
Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, Gunnlaugur Bragi
Björnsson, formaður Hinsegin daga og Richard Taylor, Vice
President, VP of Employee Experience hjá Nasdaq. Í
kjölfarið fóru fram pallborðsumræður undir stjórn Sverris
Jónssonar, skrifstofustjóra kjara- og mannauðssýslu
ríkisins. Í pallborði voru Hanna Katrín Friðriksson,
alþingismaður, Hannes Páll Pálsson, einn þriggja hinsegin
eigenda Pink Iceland, Ketill Berg Magnússon, mannauðsstjóri hjá Marel og Svandís Anna
Sigurðardóttir, sérfræðingur í málefnum hinsegin fólks á mannréttindaskrifstofu
Reykjavíkurborgar.
Umsjón: Gunnlaugur Bragi Björnsson og Heiðrún Fivelstad í samstarfi við Nasdaq á Íslandi.
Hinsegin barneignir
Hvernig virkar ættleiðingaferlið? Hvernig gerist ég fósturforeldri? Hvað þarf að hafa í huga þegar
stofnað er til fjölskyldu á „óhefðbundinn máta“? Hér var leitað svara við þessum spurningum og
fleirum varðandi barneignarferli hinsegin fólks. Í pallborði sátu Sigríður Birna Valsdóttir, Elín
Esther Magnúsdóttir, Elísabet Hrund Salvarsdóttir og Gulli Kristmundsson. Unnsteinn
Jóhannsson stjórnaði umræðum.
Umsjón: Unnsteinn Jóhannsson og Heiðrún Fivelstad.
Ondt i Røven
Sýndir voru dönsku gamanþættirnir Ondt i Røven sem fjallar um Tessu sem ákveður að söðla
um og flytja til Kaupmannahafnar til að upplifa hinseginleikann í allri sinni dýrð – og helst finna
ástina í leiðinni. Þættirnir hafa hlotið einróma lof í Danmörku og verið tilnefndir til Danish
Rainbow Awards. Sex tíu mínútna þættir á dönsku með enskum texta.
Umsjón: Gunnlaugur Bragi Björnsson og Ragnar Veigar Guðmundsson.
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Klassískir tónleikar
Trúbadorar miðalda í litríkum sokkabuxum, bændur á
sauðskinnskóm, Hinrik áttundi við dánarbeð Jane
drottningar, skotthúfur og íslensk 20. aldar sveitarómantík
voru meðal viðfangsefna kvöldtónleika Hinsegin daga á
Listasafni Einars Jónssonar. Eyjólfur Eyjólfsson
tenórsöngvari og langspilsleikari flutti eigin lagasmíðar í
bland við innlend og erlend sönglög og þjóðlög. Honum til
fulltingis voru Gísli Magna, Hafsteinn Þórólfsson og Hreiðar
Ingi Þorsteinsson.
Umsjón: Eyjólfur Eyjólfsson, Hafsteinn Þórólfsson og
Gunnlaugur Bragi Björnsson.
Spinning
Vinsælasti spinningkennari landsins, Siggi Gunnars, og World Class buðu upp á sérstakan
Pride spinning tíma. Tímarnir hans Sigga eru þekktir fyrir frábæra tónlist og mikið stuð og
auðvitað var engin undantekning á því.
Umsjón: Sigurður Þorri Gunnarsson og World Class.
Uppistand
Jonathan Duffy og Kimi Tayler leiddu saman hesta sína og
buðu upp á kvöldstund stútfulla af glens og gríni.
Umsjón: Jonathan Duffy, Kimi Tayler og Helga
Haraldsdóttir.

6.6 Þriðjudagur 13. ágúst
Hinsegin myndlist á Íslandi 1983 – 2019
Erindi Yndu Gestsson fjallaði um þætti sem tengjast sögu hinsegin myndlistar, listumræðunni á
Íslandi og hvort umræðan tengist hinsegin myndlist erlendis. Byggt var á rannsókn sem fram fór
í tengslum við sýninguna Út fyrir sviga: Myndlist og Samtökin ´78.
Umsjón: Ynda Gestsson og Heiðrún Fivelstad.
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Fjallganga
Hýrir göngugarpar héldu saman á Vífilsfell í brakandi fersku
ágústveðri. Lagt var af stað frá bílastæðinu við N1
Ártúnsbrekku og þátttakendur sameinuðust í bíla.
Þátttakendur voru 18 talsins og á öllum aldri.
Göngugarparnir höfðu um margt að ræða á leiðinni og
veifuðu regnbogafánum á toppi fjallsins. Gangan var
krefjandi en þátttakendur studdu hver við annan. Þegar
niður var komið gæddi hópurinn sér á léttum veitingum áður
en haldið var heim á leið.
Umsjón: Ásgeir Helgi Magnússon og Garðar Þór Jónsson.
Hatursorðræða í ljósi hinsegin réttindabaráttu
Mikið hefur farið fyrir umræðu um mörk hatursorðræðu og tjáningarfrelsis á undanförnum
misserum, þá sérstaklega í ljósi frumvarps um breytingar á ákvæði um hatursorðræðu í
almennum hegningarlögum. Á þessum viðburði voru haldin erindi um hatursorðræðu út frá
hinsegin vinkli. Erindi héldu Eyrún Eyþórsdóttir, lektor í lögreglufræðum við HA, Ugla Stefanía
Jónsdóttir, kynjafræðingur og formaður Trans Ísland og Þorbjörg Þorvaldsdóttir, málfræðingur
og formaður Samtakanna ‘78.
Umsjón: Þorbjörg Þorvaldsdóttir og Heiðrún Fivelstad.
Ógeð - leiklestur
Bjarni Snæbjörnsson vinnur að því að skrifa sviðslistaverk
um homma á Íslandi. Markmið verksins er að skoða stöðu
homma í dag. Hafa hommar forréttindi í krafti kyns síns?
Eru fordómar ennþá til staðar í samfélaginu? Hvar felur
skömmin sig og hvað eigum við að gera við hana? Eða
eigum við kannski bara að hætta þessu væli?
Hluti af sköpunarferli verksins er að bjóða upp á upplestur á
handritinu sem verk í vinnslu á mismunandi tímapunktum
skrifanna. Þetta var í annað sinn sem verkið er lesið upp og
að þessu sinni fékk Bjarni til liðs við sig Guðbrand Árna Ísberg, sérfræðing í klínískri sálfræði.
Viðburðurinn var vel sóttur og margir tóku þátt í umræðum að upplestrinum loknum.
Umsjón: Bjarni Snæbjörnsson og Ásgeir Helgi Magnússon.
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6.7 Miðvikudagur 14. ágúst
Hinsegin söguganga
Klukkustundar gönguferð um miðborgina þar sem komið var
við á stöðum sem tengjast hinsegin sögu og farið yfir
hvernig saga hinsegin fólks tengist ýmsum merkum
viðburðum í Íslandssögunni. Leiðsögn var á ensku.
Umsjón: Sigurður Freyr Ástþórsson og Ragnar Veigar
Guðmundsson.
Hinsegin kynfræðsla
Rætt var um allt það helsta sem tengist ástarlífi hinsegin fólks. Verjur, hjálpartæki, heilbrigð
samskipti og margt fleira. Indíana Rós hélt erindi.
Umsjón: Indíana Rós og Heiðrún Fivelstad.
Hinsegin kórinn og gestir
Í tilefni Hinsegin daga hélt Hinsegin kórinn tónleika í
Norðurljósasal Hörpu. Sérstakir gestir á tónleikunum voru
Rock Creek Singers, hluti af hinum gríðarfjölmenna Gay
Men’s Chorus of Washington DC.
Umsjón: Hinsegin kórinn og Ragnar Veigar Guðmundsson.

6.8 Fimmtudagur 15. ágúst
Hinsegin paradísin Ísland?
Á hverju ári leita tugir hinsegin umsækjenda um alþjóðlega vernd hér á landi, þá gjarnan út af
ofsóknum í heimalandi sínu sökum hinseginleika. Hér var fjallað um stöðu hinsegin
umsækjenda um alþjóðlega vernd hér á landi og hvað þarf að bæta til að mæta þessum
viðkvæma hópi betur. Erindi héldu Daníel E. Arnarsson, framkvæmdastjóri Samtakanna ‘78,
Todd Kulczyk, ráðgjafi Samtakanna ‘78 og Edda Ólafsdóttir, verkefnastjóri á velferðarsviði.
Viðburðurinn fór fram á ensku.
Umsjón: Daníel E Arnarsson og Heiðrún Fivelstad.
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Geðheilsa hinsegin ungmenna
Erlendar rannsóknir sýna að geðheilsuvandi hinsegin
ungmenna er mikill en rannsóknir hérlendis eru af skornum
skammti. Á þessum viðburði var rætt um stöðuna hér á
landi út frá reynslu sérfræðinga. Erindi héldu Dr. Rannveig
Sigurvinsdóttir, lektor við sálfræðideild Háskólans í
Reykjavík, Dr. Berglind Gísladóttir, lektor við
Menntavísindasvið Háskóla Íslands og Guðrún Häsler,
sálfræðingur og ráðgjafi Samtakanna ‘78.
Umsjón: Guðrún Häsler og Heiðrún Fivelstad.
Hinsegin djammsöguganga
Annað árið í röð buðu Hinsegin dagar upp á fræðandi og
skemmtilega sögugöngu um miðborgina. Litið var inn á
nokkrum af þeim stöðum sem geyma hinsegin djammsögur
sem rifjaðar voru upp yfir frískandi drykkjum. Gengið var frá
Hlemmi og endað á Borginni. Sérstakir gestir voru Andrea
Jónsdóttir, Hannes Páll Pálsson og Særún Lísa Birgisdóttir.
Leiðsögn og frásagnir gesta voru á íslensku.
Umsjón: Árni Grétar Jóhannsson og Gunnlaugur Bragi
Björnsson.

6.9 Föstudagur 16. ágúst
Queer Lunch Beat
Hinsegin dagar og Geiri Smart tóku höndum saman og
slógu upp Hýru hádegisbíti (queer lunch beat), hinsegin
danspartý um hábjartan dag í Hjartagarðinum. Siggi
Gunnars blastaði bálhýrum tónum og dragdrottningin
Agatha P. dró gesti og gangandi út á dansgólfið. Geiri
Smart bauð upp á tilboð á hádegisbitum og annarri
hressingu.
Umsjón: Alba E.H. Hough, Ásgeir Helgi Magnússon og Sigurður Þorri Gunnarsson.
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Hinsegin djammsöguganga
Sami viðburður og á fimmtudeginum nema með enskri
leiðsögn. Sérstakir gestir voru þeir sömu en sögðu sögur
sínar á ensku.
Umsjón: Árni Grétar Jóhannsson og Gunnlaugur Bragi
Björnsson.
Íslenska lesbían: Frá torfi til torfu
Lana Kolbrún Eddudóttir og Hanna María Karlsdóttir rifjuðu
upp líf lesbíunnar áður fyrr, röktu eigin sögur og fengu
hjartnæm viðbrögð úr sal. Tjarnarbíó var þétt setið.
Umsjón: Ragnhildur Sverrisdóttir.
Stolt siglir fleyið mitt
Hin árlega hýra kvöldsigling frá gömlu höfninni í boði
hvalaskoðunarfyrirtækisins Eldingar var vel sótt líkt og
undanfarin ár. Miðar seldust upp nokkru fyrir viðburðinn en
vegna forfalla var hægt að selja nokkra aukamiða við
landganginn. Í samstarfi við Eldingu og Ölgerðina buðu
Hinsegin dagar upp á fordrykk í Fífli áður en gengið var um
borð og siglt úr höfn. Siggi Gunnars sá um tónlistina og kom
gestum í dansstuð, þrátt fyrir vind og öldugang.
Umsjón: Sveinn Hólmar Guðmundsson hjá Eldingu, Ragnar
Veigar Guðmundsson og Gunnlaugur Bragi Björnsson.
Landleguball
Landleguball á Kiki er fyrir löngu orðin hefð á Hinsegin
dögum. Á ballinu, sem er fjáröflunarviðburður fyrir Hinsegin
daga, er besta tónlistin og hýrir drykkir fyrir þau sem vilja
skemmta sér langt fram á nótt!
Umsjón: Árni Grétar Jóhannsson.
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6.10 Laugardagur 17. ágúst
Bubblubröns
Líkt og undanfarin ár buðu Pink Iceland og Geiri Smart upp á árbít og nóg af bubblum.
Umsjón: Pink Iceland og Geiri Smart.
Nova party
Nova mætti á Klapparstíg með landsins stærsta ghetto
blaster og hituðu upp fyrir gleðigönguna.
Umsjón: Nova Ísland.
Gleðiganga Hinsegin daga
Hinn árlegi hápunktur Hinsegin daga! Gleðigangan gekk að
þessu sinni frá Hallgrímskirkju, niður Skólavörðustíg og
Bankastræti, suður Lækjargötu, Fríkirkjuveg og
Sóleyjargötu og endaði við Hljómskálagarðinn. Metfjöldi
atriða voru skráð til þátttöku í göngu ársins, eða 40 talsins.
Veður var afar gott og ljóst að gríðarlegur mannfjöldi var í
miðborginni meðan á gleðigöngunni eða líklega um eða yfir
100.000 gestir.
Umsjón: Lilja Ósk Magnúsdóttir og göngustjórn Hinsegin
daga.
Útihátíð í Hljómskálagarðinum
Hin árlega tónlistarveisla í Hljómskálagarðinum. Fram
komu: Una Stef, Aaron Ísak, VÖK, Beta, Heklína, Daði
Freyr, Hatari og Páll Óskar. Kynnir: Siggi Gunnars.
Umsjón: Karen Ósk Magnúsdóttir, Sóley Kristjánsdóttir og
HljóðX.
Reykjavik Pride Party
Hinsegin dögum lauk með stórglæsilegu balli í Austurbæ.
Hinn eini sanni Páll Óskar sá um tónlistina og gestir
dönsuðu fram á bleikan morgun.
Umsjón: Páll Óskar Hjálmtýsson og Gunnlaugur Bragi
Björnsson.
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7 Upplýsinga- og kynningarmál
7.1 Tímarit
Líkt og fyrri ár gáfu Hinsegin dagar út tímarit sem er stór þáttur í því að kynna dagskrá
hátíðarinnar og varpa ljósi á þema hvers árs. Þar má einnig finna ýmsar greinar og áhugaverð
viðtöl en sérstaða tímaritsins er einmitt m.a. að vera eini reglubundni vettvangurinn sem
skrásetur sögu og málefni hinsegin fólks á Íslandi.
Tímarit ársins var glæsilegt en forsíðan var helguð fána hinsegin samfélagsins regnbogafánanum í tilefni 20 ára afmælis. Ritið kom út þann 12. júlí en í ár var ekki haldið
formlegt útgáfuhóf.
Ritstjórar tímaritsins voru þær Karen Ósk Magnúsdóttir og Tótla I. Sæmundsdóttir en textagerð
önnuðust Tótla I. Sæmundsdóttir, Ragnhildur Sverrisdóttir, Þórhildur Erla Pálsdóttir, Ágústa
Arna Sigurdórsdóttir, Heimir Már Pétursson, Karen Margrét Bjarnadóttir, Gunnlaugur Bragi
Björnsson, Einar Þór Jónsson og Dagur B. Eggertsson en Ásta Kristín Benediktsdóttir sá um
prófarkarlestur. Auglýsingaöflun önnuðust Gunnlaugur Bragi Björnsson, Karen Ósk
Magnúsdóttir og Ragnar Veigar Guðmundsson. Allt umbrot blaðsins var í höndum Guðmundar
Davíðs Terrazas hjá Hvíta Húsinu.

7.2 Vefsíða
Undanfarin ár hefur vefsíða Hinsegin daga (hinsegindagar.is) verið helsti upplýsingamiðill
hátíðarinnar. Vefsíðuna hannaði Rafn Steingrímsson árið 2013 og hefur hann annast vefumsjón
ásamt Gunnlaugi Braga Björnssyni, formanni.
Á hverju ári hafa einhverjar nýjungar verið teknar í notkun. Sem dæmi var dagskrársíða vefsins
uppfærð árið 2019 þannig að formleg dagskrá og “off-venue” dagskrá birtast nú á einni síðu auk
þess sem bætt var við ýmsum “filterum” tengdum eðli viðburðar, miðaverði, aðgengi og fleira
sem auðveldar leit og flokkun viðburða.
Vefsíðan er mikilvægur upplýsingamiðill, sérstaklega mánuðina fyrir hátíð, en þar má finna
dagskrá, greinar, tengiliðaupplýsingar og margt fleira. Síðan er einnig á ensku.

7.3 Samfélagsmiðlar
Fylgjendum Hinsegin daga á Facebook fer fjölgandi ár frá ári. Umsjón síðunnar er að mestu í
höndum stjórnar en meðan á Hinsegin dögum 2019 stóð var Heiðrún Fivelstad fengin til að
fylgjast með síðunni og svara skilaboðum.
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Hinsegin dagar eiga einnig aðgang á Twitter og Instagram. Twitter reikningurinn hefur lítið verið
notaður en notkun Hinsegin daga á Instagram hefur farið vaxandi, einkum í kringum
hátíðahöldin. Myllumerki Hinsegin daga á samfélagsmiðlum er #ReykjavikPride.
Mikilvægt er að fulltrúar Hinsegin daga muni áfram fara reglulega yfir ýmsa vef- og
samfélagsmiðla sem birta upplýsingar um Hinsegin daga með það að markmiði að tryggja að
réttar dagsetningar, vefslóðir og og viðeigandi myndefni sé birt.

7.4 Fjölmiðlar
Líkt og fyrri ár sýndu fjölmiðlar Hinsegin dögum mikinn áhuga á árinu 2019 og voru fjölmargir
viðburðir hátíðarinnar afar sýnilegir á helstu netmiðlum sem og í útvarpi og sjónvarpi.
Formaður Hinsegin daga er formlegur talsmaður félagsins en áhersla hefur verið lögð á að fleiri
aðilar úr stjórn komi fram í fjölmiðlum auk göngustjórnar, viðburðastjóra og fleiri sjálfboðaliða.
Þá hefur aukist að fjölmiðlar leiti til Hinsegin daga sem ráðgjafa við val á umfjöllunarefni,
viðmælendum og fleira.

7.5 Auglýsingar og markaðsmál
Hinsegin dagar hafa almennt farið afar sparlega með fjármagn á sviði auglýsinga- og
kynningamála. Það var áfram gert á árinu 2019 en þó var ákveðið verja auknu fjármagni í
málaflokkinn í tilefni 20 ára afmælis.
Árið 2019 birtust auglýsingar hátíðarinnar á nokkrum af mest áberandi rafrænum
auglýsingaskjám fyrirtækisins Billboard auk skilti Valsmanna við Hringbraut/Bústaðaveg. Þá
keyptu Hinsegin dagar einnig auglýsingar á nokkrum strætóskýlum í miðborginni auk þess sem
eitt strætóskýli við Hlemm var heilmerkt regnboga í tilefni hátíðarinnar. Meðan á hátíðinni stóð
voru einnig keyrðar ýmsar tegundir útvarpsauglýsinga á útvarpsstöðinni K100. Facebook
auglýsingar voru keyptar í tengslum við viðburði, myndbönd, öflun sjálfboðaliða og fleira.
Undanfarin ár hafa Hinsegin dagar fengið utanaðkomandi aðila til að taka upp myndbönd alla
daga hátíðarinnar. Myndböndunum hefur svo verið dreift á samfélagsmiðlum og hafa fengið góð
viðbrögð. Árið 2019 annaðis Hero Production myndbandsupptökur og gerð myndbanda fyrir
samfélagsmiðla. Þá framleiddi Davíð Terraszas hjá Hvíta húsinu sérstakt afmælismyndband
sem sýnt var í Hljómskálagarðinum og svo birt á samfélagsmiðlum undir lok ársins. Árið 2019
fengu Hinsegin dagar til liðs við sig þrjá frábæra ljósmyndara sem mynduðu alla viðburði ársins
enda mikilvægt fyrir hátíðina að grunn af góðu myndefni. Ljósmyndarar ársins voru þær Kristín
María, Juliette Rowland og Grace Chu.
Líkt og fyrri ár voru auglýsingar ekki leyfðar í göngunni eða við útisvið og eru Hinsegin dagar
eina hátíð landsins og mögulega eina Pride hátíðin í heiminum, þar sem auglýsingar eru ekki
sýnilegar í göngu og á útihátíðarsvæði. Hinsegin dagar hafa þó við sérstök tilefni leyft
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samstarfsaðilum sínum að kynna sig í miðborginni meðan á hátíðinni stendur. Árið 2019 fékk
Ölgerðin til dæmis að gefa Appelsín við Hallgrímskirkju og í Hljómskálagarðinum.
Þegar Hinsegin dagar náðu hámarki breyttist útvarpsstöðin K100 í Hinsegin100 og sá Sigurður
Þorri Gunnarsson, einn sjálfboðaliði Hinsegin daga og sérlegur fulltrúi Hinsegin daga í útvarpi,
um að koma dagskrá hátíðarinnar vel á framfæri. Að lokinni gleðigöngu sendi Hinsegin100 út í
beinni útsendingu úr Hljómskálagarðinum þar sem forsvarsfólk hátíðarinnar og listafólk var tekið
tali auk þess sem að hluti dagskrár á sviði var sendur beint út.

8 Ýmis verkefni
8.1 Erlend samskipti
Hinsegin dagar eru sem fyrr aðilar að InterPride, alþjóðasamtökum hinsegin hátíða, og EPOA,
Evrópusamtökum hinsegin hátíða. Fulltrúar Hinsegin daga hafa þó í litlum mæli sótt viðburði
samtakanna á undanförnum árum, t.d. hafa Hinsegin dagar hvorki átt fulltrúa á EPOA AGM né
InterPride AGM síðustu fimm ár eða svo. Á árinu 2019 sóttu fulltrúar Hinsegin daga eftirtalda
viðburði erlendis:
●
●

Gunnlaugur Bragi Björnsson, formaður, sótti Nordic Regional Conference og Winter
Pride í Kaupmannahöfn í febrúar 2019.
Stjórn Hinsegin daga sótti WorldPride, sem haldið var af New York Pride fyrir hönd
InterPride í júlí 2019.

Áfram verður unnið að eflingu samstarfs á milli Hinsegin daga, Copenhagen Pride og annarra
hátíða á Norðurlöndunum en næst verður WorldPride haldið í Kaupmannahöfn í ágúst 2021 og
standa vonir til að íslenskt hinsegin fólk, saga þess og menning, geti verið sýnilegt þar.

8.2 Aðgengismál
Frá árinu 2014 hafa aðgengismál Hinsegin daga verið sérstaklega tekin til skoðunar og áhersla
verið lögð á að viðburðir á vegum hátíðarinnar séu sem flestum aðgengilegir, óháð
þjóðfélagsstöðu, kyngervi eða líkamlegri getu. Hinsegin dagar vilja sífellt gera betur og hafa
m.a. leitað ráðgjafar einstaklinga innan hinsegin samfélagsins með sérstakar aðgengisþarfir,
með það að markmiði að meta dagskrá hátíðarinnar með tilliti til aðgengismála en Bandaríska
sendiráðið hefur m.a. veitt Hinsegin dögum sérstakan styrk til málaflokksins. Stjórn leggur
áherslu á að skipaður sé sérstakur aðgengisfulltrúi og ráðgjafi aðgengismála fyrir viðburði
hátíðarinnar auk þess undanfarin ár hefur verið settur upp aðgengispallur við stóra svið, ætlaður
gestum með sérstakar aðgengisþarfir. Þá hafa Hinsegin dagar talað fyrir því að aðrar hátíðir geri
slíkt hið sama. Á árinu 2019 var vefsíða Hinsegin daga uppfærð svo hægt væri að birta
upplýsingar um aðgengismál hvers viðburðar fyrir sig.
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8.3 Handbók Hinsegin daga
Mikil sérþekking hefur skapast við skipulagningu hátíðarinnar síðustu áratugi og hefur stjórn og
samstarfsnefnd safnað saman upplýsingum síðastliðin ár í hagnýta handbók þar sem öll helstu
verkefni eru skráð. Handbókin er lifandi plagg sem mikilvægt er að uppfæra reglulega. Þá hefur
stjórn nýtt Google Drive til gagnavinnslu og skjalavistunar auk þess sem Facebook er mikið
notað fyrir samskipti stjórnar og samstarfsnefndar.

9 Fjármál
9.1 Félagskjörinn skoðunarmaður reikninga
Á aðalfundi Hinsegin daga árið 2019 var Sverrir Jónsson endurkjörinn skoðunarmaður reikninga
Hinsegin daga. Sverrir, sem verið hefur skoðunarmaður félagsins frá árinu 2014, er
hagfræðingur að mennt og með meistaragráðu í stjórnsýslufræði.

9.2 Fjármögnun
9.2.1 Reykjavíkurborg
Hinsegin dagar hafa um árabil notið ómetanlegs stuðnings frá Reykjavíkurborg. Árið 2017 voru
Hinsegin dagar ein þeirra hátíða sem fengu titilinn “Borgarhátíð Reykjavíkur 2017-2019” en á
þeim árum fengu Hinsegin daga samningsbundið 7 milljóna framlag á ári. Árið 2019 voru
Hinsegin dagar aftur valdir sem ein af borgarhátíðum Reykjavíkur árin 2020-2022 og fengu við
það samning upp á 10 milljóna framlag á ári.
Markmiðið með útnefningu borgarhátíðanna var að styðja samfellu, framþróun og rekstrarlegan
grundvöll hátíða í Reykjavík. Við valið var einkum horft til þeirra hátíða sem þegar hafa sannað
ótvírætt gildi sitt hvað varðar þýðingu fyrir menningarlífið í borginni, alþjóðleg tengsl, jákvæð
áhrif á ferðamennsku og ímynd Reykjavíkur auk efnahagslegs umfangs.
Þessi stuðningur er afar mikilvægur fyrir rekstrargrundvöll Hinsegin daga en með hækkuðu
framlagi vonast fráfarandi stjórn félagsins til að hægt verði að líta til ráðningar starfsmanns og
mögulegra greiðslna til listamanna sem hingað til hafa að mestu gefið vinnu sína.

9.2.2 Samstarf við fyrirtæki
Líkt og fyrri ár nutu Hinsegin dagar stuðnings og samstarfs ýmissa fyrirtækja. Af
samstarfsaðilum árið 2019 má helst nefna Landsbankann, Byko, Bandaríska sendiráðið,
Omnom, Ölgerðina & Borg brugghús, K100, Eldingu, Þjóðleikhúsið, Nasdaq, Borgarbókasafnið
Jómfrúna, Icelandair Hotels, Kiki og Pink Iceland. Þá hafa Hinsegin dagar notið velvildar og
góðra kjara hjá ýmsum fyrirtækjum vegna nauðsynlegrar þjónustu og vörukaupa í tengslum við
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dagskrá hátíðarinnar. Undanfarin ár hefur Strætó einnig heilmerkt vagn í tilefni hátíðahaldanna, í
samráði við stjórn Hinsegin daga.
Samstarf og stuðningur Hinsegin daga og fyrirtækja er með ýmsum hætti en þar má m.a. nefna
fjárstuðning, aðstoð, aðstöðu og vöruskipti. Stjórn Hinsegin daga kann öllum samstarfsaðilum
bestu þakkir fyrir ómetanlegan stuðning.

9.2.3 Kaupfélag Hinsegin daga
Dagana 8-17. ágúst héldu Hinsegin dagar úti kaupfélagi og þjónustumiðstöð í ráðhúsi
Reykjavíkur við Reykjavíkurtjörn. Að þessu sinni var gerð breyting á afgreiðslutíma
kaupfélagsins og staðsetningu með það að markmiði að gera aðgengi betra. Ný staðsetning
reyndist heppileg en auk þess skapaðist þannig þægilegri vinnuaðstaða að Suðurgötu 3 þar
sem stjórn Hinsegin daga gat fundað og unnið í góðu næði.
Opnunartími kaupfélagsins réðst af opnunartíma ráðhússins og var opið klukkan 11-18 daglega
að undanskildum sunnudegi, en þá var opið frá klukkan 12:00. Með þessu móti áttu
sjálfboðaliðar í kaupfélagi auðveldara með að fara á kvöldviðburði Hinsegin daga en margir
sjálfboðaliðanna sinntu einnig verkefnum tengdum viðburðum. Líkt og síðustu ár var kaupfélagið
einnig opið á laugardegi fram yfir gleðigöngu sem mælst hefur vel fyrir og var aðsókn þann dag
góð.
Frá árinu 2016 hafa Hinsegin dagar staðið fyrir netsölu á helstu aðgöngumiðum og pössum í
aðdraganda hátíðarinnar og nýtur sú þjónusta sífellt meiri vinsælda. Rekstur kaupfélagsins er
góð þjónusta við gesti hátíðarinnar og er mikilvægur fyrir veltu hátíðarinnar. Töluvert var keypt af
nýjum vörum sem voru, líkt og fyrri ár, aðallega skemmtilegar sérvörur í litlu upplagi. Töluvert af
vörum seldist upp og þarf því að endurnýja lagerinn fyrir komandi hátíð.
Í ár var ákveðið að setja upp lítið söluhús á Laugavegi frá mánudeginum 12. ágúst til og með
föstudagsins 16. ágúst. Húsið var opið daglega á milli 11:30 og 16:30 og var þar í boði allra
vinsælasti varningur kaupfélagsins s.s. Hawaii-bönd, fánar, styrktararmbönd, regnhlífar og fleira.
Salan var ekki mikil en náði samt að standa undir leigukostnað á söluhúsi og var liður í að vekja
athygli á Hinsegin dögum.
Líkt og undanfarin ár sinnti Leifur Örn Gunnarsson starfi kaupfélagsstjóra og stýrði hann
kaupfélaginu og uppgjöri þess auk þess að koma að innkaupum. Ragnar Veigar Guðmundsson
hafði umsjón með vaktaskipulagi. Að vanda nutu Hinsegin dagar aðstoðar fjölda sjálfboðaliða
við að manna vaktir í kaupfélagi og söluhúsi á Laugavegi.

9.2.4 Götusala og önnur sölustarfsemi
Ragnar Veigar Guðmundsson hafði umsjón með undirbúningi götusölu í samstarfi við
kaupfélagsstjóra og gjaldkera og hélt utan um hóp sjálfboðaliða sem seldi varning á meðan á
gleðigöngu stóð, laugardaginn 17. ágúst. Gunnur Vilborg sá um að taka á móti sjálfboðaliðum
og úthluta söluvarningi og plássi fyrir sjálfboðaliða daginn sjálfan. Sölufólk með
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regnbogavarning var staðsett á nokkrum stöðum frá upphafi gleðigöngu og alla leið að
Hljómskálagarði. Einnig reyndust söluhús í Hljómskálagarðinum vel. Götusalan er mikilvægur
þáttur í fjármögnun hátíðarinnar og sýnileika hennar og tekur söluhópurinn því feginn við nýjum
sjálfboðaliðum á öllum aldri í ár.
Líkt og 2018 var ákveðið að í staðinn fyrir að notast við sölukerrur eins og verið hafði fyrri ár
fengi sölufólk poka með varningi sem gerði því kleyft að komast betur um á milli gesta og dreifa
sölunni yfir stærra svæði. Úrval var einnig einfaldað og einungis vinsælustu hlutirnir settir í poka
sölufólks. Í heildina gafst þetta vel og sennilegt að þessi háttur verði hafður á áfram.
Varningur var seldur á hinum ýmsu viðburðum Hinsegin daga 2019. Sú sala gekk í heildina
ágætlega en gott væri að skoða úrval á hverjum viðburði fyrir sig og miða þá betur við þann
viðburð sem er í gangi hverju sinni.

9.2.5 Fjáröflunarviðburðir
Fjáröflunarviðburðir eru mikilvægur hlekkur í fjáröflunarkeðju Hinsegin daga. Vissulega skipta
þar miklu allir viðburðir með aðgangseyri en ekki síður fjáröflunarviðburðir þar sem Hinsegin
daga innheima tekjur en þurfa að greiða lítinn eða engan kostnað á móti. Af slíkum viðburðum á
árinu 2019 ber helst að nefna Hinsegin siglingu með Eldingu og Landleguball á Kiki. Eigendum
og starfsfólki fyrirtækjanna tveggja eru færðar hlýjar þakkir fyrir samstarfið og stuðninginn - hann
skiptir Hinsegin daga sannarlega miklu.

9.3 Fjárhagur
Hinsegin dagar voru reknir með tapi árið 2019 en nánar er greint frá fjárhag hátíðarinnar í
ársreikningi. Helstu tekjulindir félagsins voru rekstur kaupfélags (sala á miðum og varningi) og
samningsbundinn fjárstyrkur frá Reykjavíkurborg. Aðrar tekjur voru einkum styrkir frá fyrirtækjum
og ráðherrum. Fjárhagsáætlun fyrir afmælisárið gerði ráð fyrir allt að fimm milljóna króna tapi
enda gaf eigið fé félagsins gott svigrúm til þess. Ekki kom til þess að svo mikið væri gengið á
eigið fé félagsins þar sem bæði tekjur og gjöld urðu lægri en áætlanir gerðu ráð fyrir og tap
ársins því töluvert lægra en áætlað var. Félagið stendur því enn vel fjárhagslega, með
veltufjármuni á áttundu milljón. Sem fyrr er fyrirhyggja í fjármálum nauðsynleg til að tryggja
áframhaldandi rekstrargrundvöll og fjárhagslegt öryggi hátíðarinnar enda geta tekjur hæglega
lækkað fyrirvaralaust auk þess sem reynslan sýnir hækkandi útgjöld milli ára.
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