
 

Höfundur/ tengiliður: 

Nafn: _______________________________________________________________ 

Kennitala: _______________________________________________________________ 

Símanúmer: _______________________________________________________________ 

Netfang: _______________________________________________________________ 

Fjöldi verka sem sótt er um með: □ 1 □ 2 □ 3 

Titlar verka:  _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

Tegund höfundar: 

□ Einstaklingur - einn höfundur að verki, hvort sem verkið er flutt í samstarfi við annað                             

tónlistarfólk eða ekki. 

□ Tónlistar- eða leikstjóri / listrænn stjórnandi - samstarfsverkefni eins aðalhöfundar og margra                       

meðhöfunda. 

□ Margir höfundar - samstarfsverkefni þar sem enginn einn hefur meira höfundarvald en annar. 

 

Höfundar, meðhöfundar og flytjendur: 

Ef um er að ræða verk eftir einstakling, er verkið samið til að vera flutt af ákveðnum flytjendum, til dæmis                                       

einleikara? 

□ Já, nafn og hljóðfæri: ____________________________________________________ 

□ Nei 

Ef um er að ræða samstarfsverkefni vinsamlegast skilgreinið: 

Höfundur/höfundar: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Meðhöfundar: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Eru höfundar einnig flytjendur? Vinsamlegast tilgreinið nöfn og hljóðfæri/hlutverk:   

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Kyn höfunda og meðhöfunda: ___ Karlkyns  ___ Kvenkyns ___ Annað 

 

Tengiliðareyðublað fyrir UNM 2021:



 

Tengiliðareyðublað fyrir UNM 2020, 2. síða 

Annað: 

Hefurðu tekið þátt á UNM áður? 

□ Já, hvenær: ____________________________________________________________ 

□ Nei 

 

Hefurðu sótt um UNM áður? 

□ Já 

□ Nei 

  

Ef já, hversu oft? 

____ sinnum 

  

Hvernig fréttirðu fyrst af UNM? 

□ Frá vini eða kollega 

□ Frá kennara 

□ Af samfélagsmiðlum 

□ Í gegn um auglýsingar og/eða plagöt 

□ Annað (vinsamlegast tilgreinið): ____________________________________________ 
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