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Kæru tónleikagestir.
Verið velkomin á Kammertónleika á Kirkjubæjarklaustri, sem í ár eru
helgaðir söngröddinni og hljómi hennar, með gítar, píanói eða þá í sínum
tærasta einfaldleik, a cappella.
Okkur langar til þess að leiða ykkur í söngferðalag, frá þjóðlögum
ýmissa landa, í gegnum hinn rómantíska þýska ljóðasöng og kórverk
Bretans Sir John Tavener til nýrra kórverka íslenskra samtímatónskálda.
Við erum sérstaklega spennt að fá að flytja fyrir ykkur verkið „Stríð”,
sem staðartónskáldið í ár, Kjartan Sveinsson úr Sigur Rós, hefur samið til
frumflutnings á hátíðinni, við ljóð Bjarts í Sumarhúsum í Sjálfstæðu fólki
Halldórs Kiljan Laxness.
Við höfum fengið til liðs við okkur frábæra sönglistamenn: Kammerkór
Suðurlands, undir stjórn Hilmars Arnar Agnarssonar, leggur áherslu á að
frumflytja íslenska sem erlenda kórtónlist eftir framúrskarandi tónskáld.
Geisladiskur kórsins ,,Heilagur draumur” með tónlist eftir breska
tónskáldið Sir John Tavener var valinn Editor´s Choice októbermánaðar
2010 af hinu virta Gramophone Magazine. Fjögur af tónskáldunum sem
eiga verk á tónleikum Kammerkórsins syngja einnig í honum. Hrólfur
Sæmundsson hefur hlotið mikið lof gagnrýnenda fyrir frammistöðu sína í
óperuhlutverkum í Þýskalandi og Bjarni Thor Kristinsson er í hópi þeirra
íslensku óperusöngvara sem náð hafa hvað lengst á erlendri grund.
Við vonum að þið munuð njóta tónlistarinnar sem hátíðin býður upp á og
náttúrufegurðar Kirkjubæjarklausturs og nágrennis.
Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, listrænn stjórnandi.
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Föstudagur 10.8.2012 kl. 21:00

Laugardagur 11.8.2012 kl.17:00

Oh, my love is like a red, red rose

Álfakóngurinn og aðrir heiðursmenn –
Þýsk og íslensk sönglög og ballöður

Hrólfur Sæmundsson baritón
Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir mezzósópran
Francisco Javier Jáuregui gítarleikari
Benjamin Britten
(1913-1976)

Enskar þjóðlagaútsetningar:
I will give my love an apple
Sailor-boy
Master Kilby
The Soldier and the Sailor
Bonny at Morn
The Shooting of his Dear
Hrólfur Sæmundsson og Francisco Javier Jáuregui

Carlo Domeniconi
(1947)

Koyunbaba, svíta fyrir gítar op. 19
Francisco Javier Jáuregui
HLÉ

Mátyás Seiber
(1905-1960)

Matthias von Holst
(1767-1854)

Fjögur frönsk þjóðlög:
Réveillez-vous
J’ai descendu
Le Rossignol
Marguerite, elle est malade
Hrólfur Sæmundsson og Francisco Javier Jáuregui
Skoskar þjóðlagaútsetningar:
Ye banks and braes		
We’re a’ noddin		
And ye shall walk in silk attire
Comin thro’ the rye		
John Anderson, my joe		
Auld lang syne		
Oh, my love is like a red, red rose
Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir og Francisco Javier Jáuregui
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Bjarni Thor Kristinsson bassi
Ástríður Alda Sigurðardóttir píanó

Carl Loewe
(1796-1869)

Tom der Reimer (Theodor Fontane)
Die Uhr (Gabriel Seidl)
Heinrich der Vogler (Joh. Nep. Vogl)
Erlkönig (Goethe)
Odins Meeresritt (Aloys Schreiber)
Edward (Herder)

Johannes Brahms
(1833-1897)

Ballade op.10 nr.1 (Byggt á skosku ballöðunni Edward)
Einleikur á píanó

Franz Schubert
(1797-1828)

Erlkönig (Goethe)
Der Wanderer (Schmidt von Lübeck)
HLÉ

Hugo Wolf
(1860-1903)

Bei einer Trauung (Mörike)
Selbstgeständnis (Mörike)
Der Feuerreither (Morike)

Sveinbjörn Sveinbjörnsson
(1847-1927)

Víðisöngur (Hemans/Páll Bergþórsson)
Valagilsá (Hannes Hafstein)
Sprettur (Grímur Thomsen)
Sverrir konungur (Grímur Thomsen)
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Sunnudagur 12.8.2012 kl. 15:00

Flytjendur

Við uppspretturnar
Kammerkór Suðurlands undir stjórn Hilmars Arnar Agnarssonar
Hrólfur Sæmundsson baritón
Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir mezzósópran
Sir John Tavener
(1944)

The Lamb
As One Who Has Slept

Örlygur Benediktsson
(1976)

Augun bláu (Ólafur Jóhann Sigurðsson)
Einsöngur: Hrólfur Sæmundsson

Magga Stína
(1968)

Stígar (Guðbergur Bergsson)

Snorri Hallgrímsson
(1989)

Stjörnuhrap (Ingibjörg Haraldsdóttir)
frumflutningur

Guðný Valborg Guðmundsdóttir
(1990)

Sólfagri son
(Höskuldur Ottó Guðmundsson)
frumflutningur

Kjartan Sveinsson
(1978)

Stríð (Halldór Kiljan Laxness)
frumflutningur
Einsöngur: Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir
HLÉ

Georg Kári Hilmarsson
(1982)

Nótt (Sigurður Sigurðsson frá Arnarholti)

Ingibjörg Bergþórsdóttir
(1930)

Sofðu svanur á heiði (Halldór Helgason)
Raddsetning: Þorkell Sigurbjörnsson

Vala Gestsdóttir
(1976)

Heimur svefnsins (Erla Þórdís Jónsdóttir)

Kjartan Sveinsson
(1978)

Sumarmorgunn á Heimaey (Sigurbjörn Sveinsson)
Einsöngur: Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir

Bára Grímsdóttir
(1960)

A Young Man‘s Song (William Blake)
Einsöngur: Hrólfur Sæmundsson

Sir John Tavener
(1944)

Song for Athene
Einsöngur: Hrólfur Sæmundsson
The Lord‘s Prayer
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Ástríður Alda Sigurðardóttir píanóleikari lauk einleikaraprófi frá
Tónlistarskólanum í Reykjavík undir handleiðslu Önnu Þorgríms
dóttur. Á árunum 2000–03 stundaði hún nám hjá Reiko Neriki við
Indiana University - Jacobs School of Music í Bloomington þaðan
sem hún lauk Artist Diploma. Ástríður hefur sótt námskeið og
einkatíma í píanóleik og kammertónlist hjá listamönnum á borð við
Geörgy Sebök, Ludwig Hoffmann, Janos Starker, Jürgen Schröder
og Olaf Dressler.
Ástríður hefur komið víða fram á tónleikum, ýmist sem einleikari
eða með öðrum tónlistarmönnum. Hún hefur leikið einleik með
Internationales Jugendsinfonie-orchester Elbe-Weser í Þýskalandi og með Sinfóníuhljómsveit
Íslands.
Ástríður leikur með kammerhópnum Elektra Ensemble og tangósveitinni Fimm í tangó.
Sjálf hefur hún gefið út sólóplötuna CHOPIN (2010) sem inniheldur fjórar ballöður tón
skáldsins auk sónötunnar í b-moll en einnig hafa komið út geislaplöturnar FIMM Í TANGÓ
(2010) og ALDARBLIK (2007) með henni og söngvurunum Eyjólfi Eyjólfssyni og Ágústi
Ólafssyni.
Bjarni Thor Kristinsson er í hópi þeirra íslensku óperusöngvara sem
náð hefur hvað lengst á erlendri grund. Hann hóf söngnám við
tónlistarskólann í Njarðvík hjá Ragnheiði Guðmundsdóttur og
stundaði það síðan með hléum áfram í Tónskóla Sigursveins og
Söngskólanum í Reykjavík. Haustið 1994 hélt Bjarni til frekara náms
við óperudeild Tónlistarháskólans í Vín og naut þar leiðsagnar
Helene Karusso og Curt Malm. Vorið 1997 var Bjarni síðan ráðinn
sem aðalbassasöngvari Þjóðaróperunnar þar í borg. Þar var hann
fastráðinn til þriggja ára og að þeim tíma liðnum sneri hann sér
einungis að lausamennsku.
Meðal helstu óperuhlutverka Bjarna má nefna: Barón Ochs í Rósariddaranum, Osmin í Brott
náminu úr kvennabúrinu, Pímen í Boris Godunow, Rocco í Fidelio, John Falstaff í Kátu
konunum frá Windsor, van Bett í Zar und Zimmermann, að ógleymdum ýmsum hlutverkum
í óperum Wagners: Wotan í Rínargullinu, Pogner í Meistarasöngvurunum, Daland í Holl
endingnum fljúgandi, Hinrik konung í Lohengrin, Gurnemanz í Parsifal og risanum Fáfni í
Niflungahringnum.
Eftir að Bjarni gerðist lausamaður í söng hefur hann verið fastur gestur í Ríkisóperunni í
Berlín auk þess að koma fram í óperuhúsum í Chicago, París, Feneyjum, Verona, Flórenz,
Palermo, Róm, Lissabon, Barcelona, Hamborg, Dresden, München, Wiesbaden, Karlsruhe og
Dortmund svo eitthvað sé nefnt. Bjarni söng hlutverk Osmin í Brottnáminu úr kvennabúrinu
hjá Íslensku óperunni haustið 2006 og fékk Grímuna, íslensku leiklistarverðlaunin, sem
söngvari ársins fyrir hlutverkið. Þá tók hann þátt í flutningi á verkinu Edda 1 eftir Jón Leifs
með Sinfóníuhljómsveit Íslands haustið 2006. Framundan eru verkefni í Köln, Barcelona og
Toulon svo eitthvað sé nefnt. www.bjarnithorkristinsson.com
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Spænski gítarleikarinn Francisco Javier Jáuregui fæddist í Oxford.
Hann hóf nám í klassískum gítarleik sjö ára gamall hjá Kenton
Youngstrom í Colburn School of Music í Los Angeles. Hann fluttist
svo til Madrídar, þar sem hann lærði hjá Agustín Maruri og Oscar
López, en hann sótti einnig námskeið hjá Pepe og Celedonio
Romero. Javier lauk síðar Licenciate Diploma frá The Associated
Board of the Royal Schools of Music og meistaragráðu frá Guildhall
School of Music and Drama í London. Gítarkennarar hans þar voru
Robert Brightmore og David Miller, en hann lærði einnig spuna hjá
David Dolan og á tíorbu hjá David Miller.
Javier hefur komið fram á tónleikum, bæði sem einleikari og flytjandi kammertónlistar, á
Spáni, Ítalíu, Möltu, Íslandi, í Englandi, Skotlandi, Frakklandi, Bandaríkjunum og Suð-Austur
Asíu í tónleikasölum svo sem St Martin in the Fields, Konungshöllinni í El Pardo á Spáni, St.
James’ Palace og The Linbury Studio Theatre Covent Garden í London og Auditorio Nacional
í Madríd. Hann hefur flutt gítarkonserta eftir Vivaldi og Rodrigo (Concierto de Aranjuez) með
sinfóníuhljómsveitinni Schola Camerata á Spáni og komið fram sem einleikari með Sonor
Ensemble, en þá hljómsveit skipa hljóðfæraleikarar úr Þjóðarsinfóníuhljómsveit Spánar.
Javier kemur reglulega fram með Guðrúnu Jóhönnu Ólafsdóttur mezzósópran og Elenu
Jáuregui fiðluleikara, en þau Elena mynda Roncesvalles dúóið. Javier hefur tekið þátt í verk
efnum í tónlistarmenntun á vegum Wigmore Hall í London frá árinu 2001. Hann er einn
stjórnenda Festival Internacional de Música de Navarra (FIMNa) á Spáni og kennir klassískan
gítarleik við St. Louis University í Madríd, þar sem hann er yfirmaður tónlistardeildarinnar.
www.javierjauregui.com

Ég lít í anda liðna tíð. Guðrún er listrænn stjórnandi Kammertónleika á Kirkjubæjarklaustri.
www.gudrunolafsdottir.com
Hrólfur Sæmundsson lauk meistaragráðu í einsöng við New
England Conservatory í Boston vorið 2001 með hæstu einkunn, þar
sem aðalkennarar hans voru Susan Clickner og Mark St. Laurent.
Áður hafði hann lokið burtfararprófi frá Söngskólanum í Reykjavík
undir handleiðslu Guðmundar Jónssonar og Ólafs Vignis
Albertssonar.
Hrólfur er um þessar mundir fastráðinn við óperuhúsið í
Aachen í Þýskalandi, en þar hefur hann m.a. sungið hlutverk
Papagenos, titilhlutverkin í Evgení Onegin og Pelléas et Mélisande;
Leporello í Don Giovanni, Sharpless í Madame Butterfly, Ford í
Falstaff, Dandini í Öskubusku og greifann í Brúðkaupi Fígarós. Gagnrýnendur ytra hafa
lofað frammistöðu Hrólfs í þessum krefjandi hlutverkum og nýverið söng hann sitt fyrsta
Wagner hlutverk; Kurwenal í Tristan og Isolde. Á næstunni syngur hann hlutverk Escamillo,
titilhlutverkið í Rakaranum í Sevilla, og hlutverk Paolo í Simone Boccanegra. Í vör söng hann
hlutverk Schaunards í La Bohème með Íslensku Óperunni.
Af öðrum hlutverkum Hrólfs má nefna Eneas í Dido & Eneas, Neró í Poppeu, Kaspar í
Galdraskyttunni í Þjóðleikhúsinu á Listahátíð og hlutverk Gests í samnefndri óperettu.
Hrólfur hefur komið fram á fjölda tónleika hérlendis, í Bandaríkjunum, Svíþjóð, Frakk
landi, Þýskalandi og Danmörku. Árið 2010 kom út geisladiskur þar sem hann syngur ásamt
fleirum verk eftir Sir John Tavener, en diskurinn hlaut mikið lof í breskum fjölmiðlum. Áður
hefur komið út geisladiskur með Hrólfi þar sem hann meðal annarra syngur tónlist eftir
Gunnar Reyni Sveinsson. Hrólfur var stofnandi og listrænn stjórnandi Sumaróperunnar sem
beitti sér fyrir því að koma ungu listafólki á framfæri. Hann hlaut listamannalaun árið 2007.

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir mezzósópran stundaði söngnám hjá Rut
Magnússon í Tónlistarskólanum í Reykjavík og hjá Lauru Sarti í
Guildhall School of Music and Drama í London, en þar hlaut hún
meistaragráðu í söng og lauk óperudeild skólans. Hún hefur einnig
sótt einkatíma í söng hjá Aliciu Nafé í Madríd. Guðrún hefur hlotið
ýmis verðlaun í alþjóðlegum söngkeppnum, svo sem Kathleen
Ferrier ljóðasöngsverðlaunin í Wigmore Hall í London og Joaquín
Rodrigo verðlaunin í Madríd.
Guðrún hefur frumflutt fjölmörg tónverk eftir íslensk og
erlend tónskáld, sem sum hver hafa verið samin sérstaklega fyrir
hana. Hún hefur komið fram á tónleikum vítt og breitt um Evrópu og í Suður-Ameríku í
tónleikasölum svo sem Henry le Boeuf Hall í Bozar í Brussel, Auditorio Nacional de Música
de Madrid, Teatro Real í Madrid, Glinka sal Fílharmóníunnar í St. Pétursborg, Coliseo í
Buenos Aires og Royal Festival Hall í London. Hún hefur sungið m. a. með Sinfóníuhljóm
sveit Íslands, Bachsveitinni í Skálholti, Kammersveitinni Ísafold, Caput, Nordic Affect,
Sonor Ensemble, Sinfóníuhljómsveit Madrídar, St Petersburg State Symphony Orchestra og
Philharmonia Orchestra í London.
Guðrún hefur sungið í óperum á Spáni, Bretlandi og Íslandi, hlutverk eins og Öskubusku,
Dorabellu, Rosinu, Romeo, Prins Orlowsky, Carmen, Sesto, Tónskáldið og titilhlutverkið í
Stígvélaða kettinum eftir Montsalvatge í Teatro Real í Madríd.
Guðrún hefur sungið inn á geisladiskana: Mitt er þitt – íslensk og spænsk sönglög,
Grieg-Schumann, Apocrypha (Íslensku tónlistarverðlaunin) Iepo Oneipo Heilagur Draumur
(Editor´s Choice, Gramophone Magazine), Grannmetislög, Unto Us og Sigvaldi Kaldalóns:

Hilmar Örn Agnarsson, organisti og kórstjóri, hóf tónlistarnám sitt
við Tónskóla Þjóðkirkjunnar ungur að árum. Hann lauk tónmennta
kennaraprófi frá Tónlistarskólanum í Reykjavík árið 1983, þar sem
aðalkennari hans var Jónas Ingimundarson.
Að útskrift lokinni starfaði hann sem organisti og kórstjóri í
Þorlákshöfn og Strandarkirkju árin 1983-1985. Þaðan hélt hann til
frekara náms í orgelleik og kórstjórn í Þýskalandi og stundaði nám
við Hochschule für Musik und darstellende Kunst í Hamborg frá
1985-1991. Aðalkennarar hans þar voru Gerhard Digkel organisti
í St. Michael kirkjunni í Hamborg, Rose Kirn, sérfræðingur í
barokktúlkun og Klaus Vetter kórstjóri.
Árið 1991 var Hilmar ráðinn organisti við Skálholtsdómkirkju og stjórnaði þar öflugu
tónlistarlífi til loka árs 2008. Hann tók við stöðu organista í Kristskirkju, Landakoti í Reykja
vík, í byrjun árs 2009. Hann er stjórnandi Kórs Dómkirkju Krists konungs, Kammerkórs
Suðurlands, súlknakórsins Karítur Íslands, Yngri barnakór Neskirkju og reykvíska, frjálsa og
óháða kórsins Söngfjelagsins.
Hilmar hefur ferðast með kóra sína um margar heimsálfur. Kammerkór Biskupstungna var
m.a. fulltrúi Íslands á Expo í Japan 2005. Hann hefur gefið út fjölda geisladiska með kórum
sínum og á síðasta ári kom út ,,Heilagur draumur” með tónlist eftir breska tónskáldið sir
John Tavener í flutningi Kammerkórs Suðurlands. Hljómplatan var valin plata mánaðarins
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HÖFUNDAR
í október sl. hjá hinu virta tímariti Gramophone og var tilnefnd til Íslensku tónlistar
verðlaunanna sem hljómplata ársins í flokknum ,,sígild og samtímatónlist”.
Hilmar þiggur starfslaun listamanna árið 2012.
Kammerkór Suðurlands var
stofnaður árið 1997 og er
skipaður ungu tónlistarfólki,
tónskáldum og áhugamönnum
víðs vegar af Suðurlandi.
Stofnandi og stjórnandi
kórsins frá upphafi er Hilmar
Örn Agnarsson. Kórinn hefur
flutt bæði andlega og
veraldlega tónlist frá ýmsum
tímum og komið fram við
ýmis tækifæri í sjónvarpi
ásamt því að taka þátt í
ýmsum tónlistarhátíðum á Íslandi, Grænlandi og Frakklandi.
Kórinn leitast við að flytja nýja tónlist og vinna náið með tónskáldum og hefur því haft
tækifæri til að frumflytja íslenska sem erlenda kórtónlist eftir framúrskarandi tónskáld með
ólíkan bakgrunn. Sem dæmi má nefna verk eftir hið virta tónskáld sir John Tavener, Benna
Hemm Hemm, tónlist fyrir kvikmyndir og leikhús eftir Kjartan Sveinsson úr Sigur rós,
djassverk eftir Gunnar Reyni Sveinsson og verk eftir Jón Nordal og Báru Grímsdóttur til að
nefna nokkur.
Verndari Kammerkórs Suðurlands er Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi Forseti Íslands, og
segir hún í janúar 2012: “The South Iceland Chamber Choir brings great honour to Icelandic
music life. I rejoice in the fact that this sweet and musical choir has been asked to premiere
new compositions by Sir John Tavener following the successful recording of his works in
the album ‘Sacred Dream’ well over a year ago. I wish The South Iceland Chamber Choir
all the best in the future and look forward to listening to and enjoying their music. Nothing
compares to such captivating music.“ Kammerkór Suðurlands hefur sungið inn á þrjár
geislaplötur: Iepo Oneipo Heilagur Draumur, Til Máríu og Ég byrja reisu mina.
Sópran
Anna Sóley Ásmundsdóttir
Bára Grímsdóttir
Henríetta Ósk Gunnarsdóttir
Margrét Stefánsdóttir
Helena R. Káradóttir
Alt
Svanhvít Lilja Ingólfsdóttir
Aðalheiður Helgadóttir
Guðrún Guðmundsdóttir
Geirþrúður Sighvatsdóttir
Nína Morávek

Tenór
Ari Páll Kristinsson
Christoph M. Müller
Karl Erlingur Oddason
Bassi
Friðberg Stefánsson
Gísli Magnússon
Georg Kári Hilmarsson
Snorri Hallgrímsson
Örlygur Benediktsson

Bára Grímsdóttir (1960) útskrifaðist úr Tónfræðideild Tónlistarskólans í Reykjavík 1989,
stundaði síðan framhaldsnám í tónsmíðum í Hollandi, m.a. hjá Louis Andriessen. Hún hefur
skrifað fjölda verka fyrir kóra og einnig fyrir einleikshljóðfæri, kammerhópa og hljómsveitir.
Verk hennar hafa verið flutt beggja vegna Atlantshafsins auk Íslands.
Bára hefur verið Staðartónskáld á sumartónleikum í Skálholti. Hún hefur nokkrum sinnum
fengið starfslaun úr tónskáldasjóði, og fengið viðurkenningar fyrir tónsmíðar og menningar
störf.
Mörg tónverka hennar hafa verið hljóðrituð og gefin út á geisladiskum í flutningi ýmissa
kóra, söngvara og hljóðfærarleikara.
Benjamin Britten (1913 – 1976) var breskt tónskáld, nemandi Arthur Benjamin, Harold Samuel
og John Ireland ofl. Samdi ýmiss konar tónlist, bæði sönglög, óperur, kammertónlist, kvikmyndatónlist og hljómsveitartónlist. Hann var einnig góður píanóleikari og framámaður í
tónleikahaldi og framkvæmd tónlistarhátíða. Hann var fyrsta enska tónskáldið sem öðlaðist
þann heiður að vera aðlaður.
Útdráttur: Reprinted by kind permission of Boosey & Hawkes
http://www.boosey.com/pages/cr/composer/composer_main.asp?composerid=2770&ttype
=BIOGRAPHY&ttitle=Biography
Carlo Domeniconi (1947). Ítalskur gítarleikari og tónskáld, menntaður á Ítalíu, nemandi
Carmen Lenzi Mozzani ofl. og seinna í Berlín þar sem hann starfaði svo í um 20 ár sem
prófessor við tónlistarháskólann. Upp úr fertugu fór hann til Tyrklands þar sem hann hreifst
af þjóðinni og menningu hennar. Hann kom á fót gítardeild við tónlistaháskólann í Istanbul
og þróaði jafnframt með sér tónsmíðastíl sem byggir á þjóðlegum tyrkneskum áhrifum. Eitt
þekkasta verk hans er Koyunbaba (1985) sem þýðir faðir sauðkindarinnar, eða andi sauðkindarinnar, auk þess að hafa ýmsar fleiri og dulúðugar merkingar í tyrknesku.
http://www.bbc.co.uk/music/artists/989544ee-40ae-4b82-b655-3ccb283cc771
Carl Löwe (Loewe) (1796-1869) var þýskt tónskáld, baritónsöngvari og hljómsveitarstjóri. Hann
var á sínum tíma stundum nefndur ”Schubert Norður-Þýskalands”. Hann samdi mest af tónlist
sinni í Stettin, þar sem hann bjó frá 1820.
Löwe er þekktastur fyrir sönglög sín með píanóundirleik, en auk þeirra samdi hann
óperur, óratóríur, kórverk, kantötur, strengjakvartetta, píanótríó, verk fyrir klarinett og píanó
og nokkur einleiksverk fyrir píanó.
http://www.bach-cantatas.com/Lib/Loewe-Carl.htm
Franz Shubert (1797-1828) var austurríkst tónskáld og eitt mikilhæfasta tónskáld sinnar samtíðar. Hann samdi níu sinfóníur, trúarlega tónlist, óperur, skreytitónlist (incidental music),
auk fjölmargra kammer- og píanóverka. En þekktastur er hann þó líklega fyrir ljóðasöngva
sína, sem eru um 600 talsins. Schubert naut ekki mikillar hylli meðan hann lifði, en segja má
að síðan hafi áhugi fólks á tónlist hans sífellt aukist og er hann í dag talinn eitt af leiðandi
tónskáldum rómantíska tímabilsins.
http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Schubert
Georg Kári Hilmarsson (1982) er fæddur í Reykjavík. Hann ólst upp á mjög tónelsku heim
ili og snemma var byrjað að halda að honum hinum ýmsu hljóðfærum og alls konar tón-
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list. Hann hefur sungið í ýmsum kórum, m.a. Kór Menntaskólans við Hamrahlíð. Hann
stundaði pínaónám hjá Miklos Dalmay í nokkur ár. En áhuginn lá fyrst og fremst í popp
músíkinni. Georg stofnaði margar fínar hljómsveitir; Ljós til Lífun, R.L.R og var valinn besti
rappari Músíktilrauna árið 1997. Hann var bassaleikari og einn stofnenda hljómsveitarinnar
Sprengjuhöllin, sem náði gífurlegum vinsældum hér á landi. Georg hóf nám við tónsmíðadeild Listháskóla Íslands árið 2010 undir handleiðslu Hildigunnar Rúnarsdóttur, Ríkharðs H.
Friðrikssonar og Úlfars Inga Haraldssonar. Hann hefur síðan unnið tónlist fyrir leiksýningar,
stuttmyndir, verk fyrir smærri og stærri hljóðfærahópa, einsöngs- og kórverk, raftónlist og
unnið með danshópum.
Guðný Valborg Guðmundsdóttir (1990) hóf tónlistarnám 7 ára gömul við Tónlistarskóla
Akureyrar og síðar Tónlistarskóla Eyjafjarðar þar sem hún lærði á harmónikku undir hand
leiðslu Ingva Vaclav Alfreðssonar. Einnig stundaði hún nám við tónfræðideild skólans þar sem
aðalkennari hennar var Ívar Aðalsteinsson. Haustið 2010 hóf Guðný nám við tónlistardeild
Listaháskóla Íslands. Í fyrstu var harmónikka hennar aðalfag þar sem hún lærði hjá Matta
Kallio en hún færði sig síðar yfir í tónsmíðar og mun útskrifast af þeirri braut vorið 2013. Tón
smíðakennarar hennar hafa verið Hilmar Örn Hilmarsson og Gunnar Andreas Kristinsson.
Guðný hefur samið tónlist fyrir nokkrar stuttmyndir í samvinnu við nemendur Kvikmynda
skóla Íslands en einnig var verk hennar Milli svefns og vöku flutt af Dúo Harpverk á
Myrkum Músíkdögum í Hörpu í janúar 2012.
Hugo Wolf (1860-1903) var austurrískt tónskáld af slóvenskum uppruna. Hann er þekktastur
fyrir tilfinningaríka ljóðasöngva sína, sem í túlkun minna að sumu leyti á tónlist síðari Vínarskólans þótt tæknin sé óskyld. Hann samdi einnig óperur, skreytitónlist (incidental music),
kórverk, kammer- og píanótónlist.
Wolf átti við geðveiki að stríða, sem oft truflaði skapandi tímabil í ævi hans.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Wolf#Music
Ingibjörg Bergþórsdóttir (1930) ólst upp í Fljótstungu í Hvítársíðu. Hún tók stúdentspróf frá
Héraðsskólanum á Laugarvatni og gerðist bóndi í Fljótstungu. Einnig fékkst hún við þýðingar
og önnur ritstörf og var ásamt Árna Þorsteinssyni, seinni manni sínum, frumkvöðull í ferða
þjónustu bænda.
Ingibjörg er að mestu sjálfmenntuð í tónlist, en sótti orgeltíma hjá Bjarna Bjarnasyni í Nesi
í Reykholtsdal og starfaði lengi sem organisti á Gilsbakka og Húsafelli. Eftir hana liggur fjöldi
laga, sem meðal annars hafa verið flutt á hljómdiskum af Tjarnarkvartettinum, Kammerkór
Suðurlands og Samkór Selfoss.
Johannes Brahms (1833-1897) var þýskt tónskáld, en bjó og starfaði mikinn hluta ævinnar í
Vín. Hann er oft nefndur í sama orði og Bach og Beethoven og þeir nefndir Béin þrjú.
Brahms samdi píanótónlist, kammertónlist, sinfóníska tónlist og söngtónlist af ýmsum toga.
Hann vann með mörgum af leiðandi flytjendum síns tíma, m.a. Clöru Schumann, eiginkonu
Roberts Schumann. Brahms var haldinn fullkomnunaráráttu og eyddi því miklu af verkum
sínum og uppköstum að verkum, auk þess að gefa önnur ekki út. Þótt samtímamenn hans
teldu margir að hann væri of akademískur í tónsmíðum sínum, hafa verk hans verið mörgum
yngri tónskáldum, svo sem Arnold Schönberg og Edward Elgar hugleikin.
http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Brahms
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Sir John Tavener (1944) er enskt tónskáld. Hann vakti fyrst athygli með kantötunni ”The
Whale” 1968 og upp úr því gerðist hann kennari við Trinity College of Music í London.
Hann er afkastamikið tónskáld og hefur m.a. samið mikið af trúarlegri tónlist og kynnt sér
mismunandi trúarbrögð í því skyni. Tónverk Taveners eru margrar gerðar, en kórtónlist er
þó stór hluti verka hans, auk sinfónískra verka. Tavener hefur m.a. samið verk fyrir Björk,
Prayer of the Heart, og Kammerkór Suðurlands.
Kjartan Sveinsson (1978) hefur nú þegar vakið alþjóðlega athygli fyrir tónsköpun sína. Hann
hefur verið meðlimur hljómsveitarinnar Sigur Rósar frá árinu 1997 og er fjölhæfur hljóðfæraleikari. Kjartan útskrifaðist árið 2007 frá tónlistardeild LHÍ með BA gráðu í tónsmíðum. Hann
hefur samið tónlist fyrir strengjasveitina Amiina og við ýmsar kvikmyndir, svo sem Eldfjall og
Síðasta bæinn eftir Rúnar Rúnarsson og Plastic Bag eftir Ramin Bahrani. Einnig hefur Kjartan
samið leikhústónlist og unnið með ýmsum listamönnum, innlendum sem erlendum. Má
þar nefna Ragnar Kjartansson og Anne Carson. Kjartan er staðartónskáld Kammertónleika á
Kirkjubæjarklaustri 2012.
Magga Stína (1968) hefur lagt stund á tónlist frá blautu barnsbeini. Hún er tónlistarkona sem
leikið hefur og sungið ein og með hljómsveitum um árabil. Hún hefur gefið út sína eigin
tónlist og annarra á fjölda hljómplatna og haldið tónleika hérlendis sem erlendis. Hún lýkur
námi sínu úr tónsmíðadeild Listaháskóla Íslands á hausti komandi.
Stígar eru hluti stærra verks „Depilhögg“ sem samið var 2011-2012 og er við samnefnt ljóð
Guðbergs Bergsonar úr ljóðbókinni „Stígum“.
Matthias von Holst (1767-1854) var enskt tónskáld, en af skandinavískum uppruna. Hann var
á yngri árum vinsæll tónlistarmaður meðal rússnesku keisarahirðarinnar í St. Pétursborg.
Hann fluttist til Englands frá Riga í Lettlandi árið 1802. Hann bjó síðan í London, þar sem
hann stundaði tónlistarkennslu og tónsmíðar og þar gaf hann út tónverk sín. Meðal þeirra
eru hrífandi útsetningar af skoskum þjóðlögum. Matthias von Holst er langafi breska tónskáldsins Gustavs Holst.
http://www.musicweb-international.com/holst/Page2.html
Mátyás Seiber (1905-1960) var fæddur Ungverji og nam tónlist við fótskör Zoltán Kodály.
Hann varð forstöðumaður jassdeildar Hoch tónlistarháskólans í Frankfurt frá 1928 og þar til
Nasistarnir lokuðu henni 1933. Þá yfirgaf Seiber Þýskaland og settist að í London þar sem
hann bjó síðan til dauðadags. Þar kenndi hann lengst af tónsmíðar í Morley College. Eftir
hann liggja margs konar verk, mörg kirkjuleg í stíl en undir áhrifum jasstónlistar, Bartók og
Schönberg. Auk þess samdi hann þrjár óperur og tvær óperettur.
Þá eru ótalin jassverk hans og skemmtitónlist (popular music), en þau samdi hann undir
dulnefnunum G.S.Mathis eða George Mathis.
Seiber lést af slysförum árið 1960.
http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ty%C3%A1s_Seiber
Snorri Hallgrímsson (1989) hóf tónlistarnám sitt sex ára gamall í Tónlistarskóla Garða
bæjar þar sem hann lærði á klassískan gítar. Hann tók framhaldspróf þaðan árið 2009 undir
handleiðslu Þórarins Sigurbergssonar. Snorri hefur verið nemandi í tónsmíðadeild Lista
háskóla Íslands frá 2010 og mun útskrifast þaðan vorið 2013. Þar hefur hann setið einka
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tíma hjá Hilmari Erni Hilmarssyni og Hróðmari Inga Sigurbjörnssyni. Á skólagöngu sinni
í Listaháskólanum hefur Snorri m.a. samið tónlist við nokkrar stuttmyndir í samvinnu við
Kvikmyndaskóla Íslands. Þá hefur hann samið nokkuð af raftónlist, auk einleiksverks fyrir
klassískan gítar.

Sveinbjörn Sveinbjörnsson (1847-1927) er höfundur þjóðsöngs Íslendinga. Hann lauk stað
góðri tónlistarmenntun í Kaupmannahöfn og Leipzig. Fluttist síðan til Edinborgar þar sem
hann bjó mestan hluta ævinnar og stundaði tónlistarkennslu og tónsmíðar. Hann er þekktur
fyrir sönglög, kór-, píanó- og hljómsveitarverk sín. Hann fluttist til Íslands 1922, en festi ekki
yndi þar og fluttist tveimur árum síðar til Kaupmannahafnar þar sem hann lést, að því er
sagan segir sitjandi við hljóðfærið.
http://www.musik.is/Baldur/TsagaRvk/1800-1900/til1900_7.html

Vala Gestsdóttir (1976) hefur stundað tónlistarnám frá unga aldri. Hún lærði á lágfiðlu við
Tónmenntaskóla Reykjavíkur og síðar við Tónlistarskólann í Reykjavík.
Vala útskrifaðist af tónsmíðabraut Listaháskóla Íslands vorið 2011, undir handleiðslu
Hróðmars I. Sigurbjörnssonar, og stundaði jafnframt lágfiðlunám hjá Svövu Bernharðsdóttur.
Vala stundar nú meistaranám, undir handleiðslu Hróðmars I. Sigurbjörnssonar við tónlistardeild LHÍ með aðaláherslu á tónsmíðar.
Vala er einnig menntuð í hljóðvinnslu frá SAE í London og hefur starfað sem hljóðmaður
hjá RÚV, Skjá einum og 365 miðlum.
Tónlist eftir Völu hefur verið flutt á Listahátíðinni Art Fart, Myrkum Músíkdögum og Lista
hátíð í Reykjavík. Sem stendur starfar hún sem tónsmiður og hljóðhönnuður við nýtt íslenskt
leikverk sem sett verður upp í Þjóðleikhúsinu haustið 2012.

Örlygur Benediktsson (1976) hóf klarínettu- og píanónám í Hafralækjarskóla, Aðaldal. Síðan
lá leiðin suður í blásara- og tónfræðadeild Tónlistarskólans í Reykjavík, og eftir lokapróf
þaðan tók við framhaldsnám í tónsmíðum hjá prófessor Sergei Slonimsky við rússneska
Ríkiskonservatoríið í Pétursborg. Örlygur er búsettur á Eyrarbakka og kennir tónfræði og
tréblástur við Tónlistarskóla Árnesinga, auk þess að starfa sjálfstætt við tónsmíðar, útsetningar
o.fl. Hann hefur verið félagi í Tónskáldafélagi Íslands frá 2004 og tónverk hans verið flutt
víða hérlendis, t.d. á Myrkum músíkdögum, Sumartónleikum í Skálholti og Norrænum
músíkdögum; sem og á hátíðum erlendis, m.a. á Norðurlöndunum, Þýskalandi, Rússlandi og
Eystrasaltslöndunum.
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Eftirtaldir aðilar styrkja Kammertónleika á Kirkjubæjarklaustri 2012:
Ferðaþjónusta og Sumarhús Hörgsland.is
Hótel Laki
Hótel Geirland
Icelandair Hótel Klaustur
Kaffi Munkur Kirkjubæjarklaustri
Klausturhof Kirkjubæjarklaustri
Menningarráð Suðurlands
Mennta- og Menningarmálaráðuneytið Tónlistarsjóður
Islandia Hótel Núpar
Skaftárhreppur
Sláturfélag Suðurlands
Systrakaffi
RR Tréverk
Tjaldsvæðið Kirkjubæ 2
Menningarmálanefnd Skaftárhrepps þakkar öllum sem lagt hafa
hátíðinni lið.
Formaður Menningarmálanefndar Skaftárhrepps:
Rannveig Bjarnadóttir
Ritstjóri efnisskrár Kammertónleikanna:
Guðmundur Óli Sigurgeirsson
www.kammertonleikar.is

15

Menningarráð

Suðurlands
Skaftárhreppur

