
Starfsemi og verkefni á árinu 



ÚTÓN 
● Tilgangur Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar 

(ÚTÓN) er að leita tækifæra til að efla og skapa 
sóknarfæri fyrir íslensk tónlistarverkefni innanlands 
sem utan. 

● Markmið skrifstofunnar er að auka möguleika 
íslenskra fyrirtækja og einstaklinga í tónlistarútrás til 
að ná árangri í alþjóðlegum viðskiptum. 

● ÚTÓN er staðsett í Tónklasanum sem er hluti af Setri 
skapandi greina. 
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The solution

TÓNKLASINN



Ráðgjöf
● Allir geta bókað fund að kostnaðarlausu
● Ráðgjöf um tónleikahald erlendis, undirbúning, tengslamyndun osfrv.
● Nokkrir hlutir sem þarf að hafa í huga

○ Ertu Export Ready? 
■ Útgefin tónlist á síðustu 5 árum ?
■ Viðskiptaumgjörð utan um verkefnið?
■ Kynningarefni og lendingarsíða tilbúin 
■ Reynsla af lifandi flutningi - búið að þróa live show

● Óviss? Hafðu samband!



Verkefni ÚTÓN
Ísland og Evrópa 



Ja Ja Ja
● Klúbbakvöld haldin af NOMEX á haustin og vorin
● Berlín og London 
● Umsóknarfrestir á haustin og vorin - kynntir í fréttabréfi, á heimasíðu 

og Facebook grúppu 
● Jajajamusic.com
● Sótt um í gegnum ÚTÓN



Showcase hátíðir

Eurosonic Noorderslag 

By:Larm 

The Great Escape

Jazzahead

Reeperbahn Festival

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec

● ÚTÓN er í samstarfi við helstu showcase hátíðir í Evrópu. Listinn er endurskoðaður árlega - lokalista fyrir 
2019 má finna á heimasíðu ÚTÓN. 

● Tónlistarfólk sem spilar á samstarfshátíðum er undanþegið skilyrðum um lágmarksfjölda tónleika hjá 
Útflutningssjóði. 

● Mikilvægt að undirbúa ferð á showcase hátíð vel - ekki sækja um fyrr en þið eruð tilbúin (ath: reglur um 
endurkomu)

Wacken 



Útflutningssjóður
● ÚTÓN sér um umsýslu - Stjórn ákveður úthlutun 
● Ferða- og markaðsstyrkir
● Umsóknarfrestur er miðnætti á síðasta degi 

hvers mánaðar.
● Ferðastyrkir: krafa um 4 tónleika

○ Undantekning - Showcase hátíðir

● Nánari upplýsingar á uton.is



Tengslamyndunarfundir
● Við höfum skipulagt 

tengslamyndunarfundi í 
samstarfi við margar af stærri 
tónlistarhátíðum á Íslandi, m.a. 
Iceland Airwaves, Secret 
Solstice, Jazzhátíð Reykjavíkur 
og Eistnaflug. 

● Tónlistarfólki sem spilar á 
hátíðunum er boðið, aðrir geta 
einnig sótt um í gegnum okkur



Fræðslufundir
● Við höldum reglulega 

fræðslufundi dreift yfir árið
● Kynnum mismunandi hluti 

starfseminnar og mál sem 
eru mikilvæg fyrir 
tónlistarfólk

● Samstarf við aðrar stofnanir 
og samtök



Verkefni ÚTÓN
Norður-Ameríka



Norður Ameríka

3-part PR focused strategy for the US, targeted at music industry and media.

● Mánaðarlegt fréttabréf til tónlistarstjóra

● Taste of Iceland - Reykjavík Calling

● Made in Iceland - Háskólaútvarpsstöðvar



1. Mánaðarlegt fréttabréf til tónlistarstjóra
● Tónlistarstjórar

● Master + Instrumental

● Þemu 

● Mikilvægt að hafa 

höfundarrétt á hreinu 

(hafið þið fullt leyfi?)



2. Taste of Iceland - Reykjavík Calling

● Boston

● Chicago

● New York

● Seattle/Portland

● Toronto



Figureight studios: industry showcase

NYC, September 2018



3. Made in Iceland - Háskólaútvarpsstöðvar
● Applications - announced all ÚTÓN 

channels, January - March

● 4-part radio blast, sustained over 
the year

● 4 tracks per blast



http://www.uton.is

