
 

INNTÖKUBEIÐNI 
 

Nauðsynleg fylgigögn:Prófskírteini og staðfesting á verkefnum 

   Svart/hvít ljósmynd 

 

Athugið: Inntökubeiðnin verður ekki tekin fyrir nema ofangreind gögn fylgi 

 

 

Undirritaður óskar eftir aðild að Félagi íslenskra leikara  
 

 

Nafn:      heimili:     
 

Póstnr.     kennit.      
 

Sími:      e-mail:     

 

 

 

 

 

Fyllist út af inntökunefnd og trúnaðarmannaráði 

 

Umsókn þessi var tekin fyrir á fundi í inntökunefnd þann ___________________ 

Afgreiðsla nefndarinnar: 

 

Samþykkt  

Synjað, vegna ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Lagt fyrir trúnaðarmannaráðsfund þann _________________________________ 

Afgreiðsla ráðsins 

Samþykkt  

Synjað, vegna_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

INNTÖKUSKILYRÐI 



 

 

Úr lögum félagsins: 

 

Félagsaðild 

4.gr. 

Skilyrði félagsaðildar eru þessi: 

a) að umsækjandi sé íslenskur ríkisborgari eða eigi lögheimili á Íslandi. 

b) að umsækjandi hafi stundað marktækt nám í listgrein sinni í a.m.k. 3 ár og leggi 

fram vottorð þar að lútandi.  Óperusöngvari skal hafa lokið 8. stigi í söng miðað 

við íslenskt menntakerfi, eða sambærilegu erlendu prófi og einnig haldið tvenna 

einsöngstónleika. 

Hjá listdansara telst einungis það nám sem umsækjandi hefur stundað eftir 16 ára 

aldur. 

 

5.gr. 

Uppfylli umsækjandi ekki skilyrði um menntun samkvæmt b) lið 4. gr., getur hann 

sótt um félagsaðild sé fullnægt neðangreindum skilyrðum: 

a) Leikari hafi hann lokið 2ja ára leiklistarnámi og leikið 4 hlutverk, meðalstór eða 

stærri á síðast liðnum 5 árum. 

b) Leikmynda- og búningahöfundur hafi hann aðra myndlistarmenntun úr 

viðurkenndum listaskóla og unnið 3 verkefni á undangengnum 5 árum.  En hafi 

hann ekki myndlistarmenntun þarf hann að hafa unnið 5 verkefni við leikmyndir 

og/eða búninga á síðustu 5 árum. 

c) Óperusöngvari hafi stundað einkanám í söng og sungið a.m.k. 3 einsöngshlutverk, 

meðalstór eða stærri í viðurkenndri uppfærslu í óperu eða óratoríu, með hljómsveit 

eða kór á síðustu 5 árum. 

d) Dansari/danshöfundur hafi hann lokið í það minnsta 2ja ára marktæku námi í 

listgrein sinni eftir 16 ára aldur og dansað í a.m.k. 3 dans- eða leiksýningum á 

undangengnum 7 árum eða verið danshöfundur í jafnmörgum sambærilegum 

sýningum. 

e) Telji inntökunefnd sérstaka ástæðu til þess að gera undantekningu á ofantöldu þá 

skal hún leggja umsóknina, studda veigamiklum rökum, fyrir trúnaðarmannaráð til 

samþykktar sbr. 44 gr.   

 

6. gr. 

Það er skilyrði að þau verkefni,  sem um ræðir í 5.gr. hafi verið unnin hjá viðurkenndu 

leikhúsi, sjónvarpi eða í kvikmynd. 

 

Það telst viðurkennt leikhús, sjónvarp eða kvikmynd þegar unnið er samkvæmt 

samningum FÍL og í samræmi við lög þess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UM UMSÆKJANDA 
 

 

Listnám, hvar og hvenær stundað? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Hlutverka-/ Verkefnaskrá sl. 5 ára  

(útfyllist aðeins af þeim sem ekki uppfylla skilyrði 4. gr.) 

 

Hlutverk/Verkefni   Hvar     Hvenær 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

UM FÉLAGSGJÖLD 
 

Umsækjendur eru beðnir um að lesa eftirfarandi texta vel,  tilgreina síðan þann 

flokk sem þeir telja sig tilheyra og gera grein fyrir hverning þeir vilja greiða 

félagsgjöld. 
 

A flokkur Félagsmenn sem hafa 50% - 100% vinnu á starfssviði félagsins. 

  Mánaðargreiðsla kr. 3.000.- 

 

B flokkur Félagsmenn sem hafa minna en 50% vinnu á starfssv. félagsins. 

  Mánaðargreiðsla kr. 2.250.- 

 

C flokkur Félagsmenn sem hafa enga atvinnu á starfssviði félagsins. 

  Mánaðargreiðsla kr. 1.500.- 

 

D flokkur Félagsmenn sem hafa náð 67 ára aldri og óska eftir niðurfellingu á 

félagsgjöldum, félagsmenn búsettir erlendis. 

 

Starfssvið félagsins samkvæmt 3. grein laga Félags íslenskra leikara 

a) Leikur, óperusöngur og dans á atvinnugrundvelli í óperu-eða leikhúsum sem teljast 

viðurkennd samkvæmt 6. gr. og í útvarpi, sjónvarpi og kvikmyndum. 

b) Leikmynda-og búningahönnun á atvinnugrundvelli í óperu-eða leikhúsum, hjá 

áhugaleikfélögum, í sjónvarpi og kvikmyndum. 



c) Kennsla og námskeiðahald félagsmanna í áðurnefndum listgreinum. 

d) Auglýsingagerð og aðrar greinar þar sem ofannefndar listgreinar koma við sögu eða eiga 

hlut að. 

 

Stjórn/framkvæmdast. FÍL áskilja sér þann rétt að gera athugasemdir og færa fólk milli flokka 

ef það er áberandi í of lágum flokki.   

 

 

 

Ég, undirrituð/undirritaður hef kynnt mér félagsgjaldakerfi F.Í.L. og mun lenda í 

_______ flokki.  Ég vil greiða félagsgjöld mín: 

 

Með beinu innleggi á reikning FÍL ( 0513-26-9666 kt; 5301697319 ) 

 

Með Visa / Euro raðgreiðslum 

Kortnúmer      Gildist. 

_ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _       _ _ / _ _ 

 

Dregið af launum mínum mánaðarlega  

(Aðeins fyrir starfsmenn L.A. , L.R. , Í.Ó  og Þjóðleikhúss) 

 

Með bankainnheimtu 

 

Athugið :  

Inntökugjald er kr. 5.000.- og er það innheimt með fyrstu mánaðargreiðslunni 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Staður, dagsetning og undirskrift umsækjanda 


