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Útdráttur 
Í þessari ritgerð verður rannsakað hvort nútímatækni flautunnar er notuð í kennslu í 

grunnnámi og miðnámi og hvernig hún er notuð. Þegar ég ólst upp og var í 

tónlistarskóla var ekki kennd nútímatækni, og spurningin er hvort það sé eins í 

tónlistarskólum í dag. Nútímatækni varð vinsæl um miðja 20. öldina þegar sífellt fleiri 

tónskáld völdu að nota ekki „venjuleg“ hefðbundin hljóð, og reyndu að fá ný hljóð út 

úr hljóðfærum. Hægt er að mynda alls konar hljóð með flautunni, auk þess að spila 

með fallegum svokölluðum bel canto tóni, hefðbundum tóni flautunnar. Til dæmis er 

hægt að spila alls konar slagverkseffekta og spila marga tóna samtímis, svokallaða 

multitóna. Öll þessi tækni getur hjálpað nemendunum að ná betri tökum á flautunni, 

með því að auka skilning á því hvernig þindin og lungun vinna saman. Tekin voru 

viðtöl við fimm kennara, sem allir nota nútímatækni í sinni kennslu, bara á 

mismunandi hátt. Aðeins einn notar hana alveg frá uphafi til að kenna krökkunum að 

spila á flautu, einn notar hana aðeins seinna, þegar nemendurnir nálgast grunnpróf. 

Hjá hinum þremur kemur nútímatækni inn í kennsluna þegar hún kemur fyrir í 

verkum. Þeir sjá allir ávinning af því að kenna nútímatækni og hvernig það getur 

hjálpað nemendum að verða betri flautuleikarar. Það vantar nákvæma uppbyggingu í 

kennsluna, annað hvort að það standi í námskránni hvað kennarar eiga að kenna og 

hvenær, með tilvísun í verk og æfingar, eða að kennarar geti sótt hugmyndir til 

einhvers í gegnum til dæmis námskeið um það hvernig maður getur notað 

nútímatækni hjá ungum nemendum. 
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1. Inngangur 
Í þessari ritgerð verður rannsökuð staða nútímatækni1 í grunnámi og miðnámi á flautu 

á Íslandi. Nútímatækni kemur fyrst inn í námskrána í framhaldsnámi, en hve mikið af 

henni kemur inn fyrr í náminu? Nútímatónlist og nútímatækni er stór hluti tónlistar í 

dag og nútímatækni getur hjálpað flautuspili mikið, líka hjá ungum nemendum. Að 

æfa til dæmis multitóna reglulega styrkir varirnar og þjálfar stjórnun þeirra og getur 

hjálpað flautuspilinu almennt séð.2 Á flestum fingrasetningum fyrir háa tóna er hægt 

að spila multitóna, og með því að finna hvern og einn tón sem er hluti af 

multitóninum, bæði háa og lága, auðveldar það nemendunum að skilja hvar hái 

tónninn liggur. Þannig er nemandinn búinn að finna alla þá tóna sem er möguleiki að 

spila með ákveðinni fingrasetningu og veit hvað hann þarf að gera til að spila 

ákveðinn tón. 

 

Hugtakið tónlist hefur verið útvíkkað á síðustu öld, og til hennar telst svo mikið meira 

en bara hefðbundin hljóðfæratónlist. Tónskáld hafa reynt að nálgast hljóðfæri öðruvísi 

með því að finna ný hljóð sem þau geta framkallað. Það er ekki nóg að hafa fallegan 

tón: hljóðfærin þurfa að geta gert það sem tónskáldin ímynda sér. Þegar byrjað var að 

rannsaka flautuna kom í ljós að hægt var að spila alls konar hljóð, ekki bara bel canto 

tón, heldur m.a. tvo tóna í einu (múltitón), og þannig hægt að uppfylla kröfur 

tónskálda.3  

 

Það er mikilvægt fyrir nemendur að fá fjölbreytt námsefni með lögum frá mismunandi 

tímabilum og stílum: bæði barokk og klassík, en líka popplög og þjóðlög – og nýja 

klassíska tónlist. Þetta er jafn mikilvægt í grunnnámi og í framhaldsnámi. Þetta 

hjálpar nemendunum að finna sína eigin rödd í tónlist og styrkir líka sjálfstæði 

nemendanna, af því að þeir geta þá spilað og þekkja alls konar tónlist.4 Ég saknaði 

þess úr mínu námi í tónlistarskóla. Námið var mjög klassískt þar sem ég spilaði mest 

                                                 
1 Reynt hefur verið að nota íslensk orð um tæknina sem talað er um í þessari ritgerð. Þegar þýðing er til 
í aðalnámskránni tónlistarskóla verður hún notað, annars verður tæknin kölluð bæði enska og íslenska 
nafninu, ef íslenskt nafn er til. Nútímatækni er þýðing á enska hugtakinu extended techniques og þegar 
talað er um nútímátækni er alltaf verið að vísa í extended techniques á flautu. 
2 Robert Dick, The Other Flute, (Multiple Breath Music Company, 1989), bls. 83. Robert Dick meinar 
að þegar maður spilar nútímatækni, til dæmis multitóna, þarf maður að opna og hafa mjög góð stjórn á 
vörunum og loftstrauminum. Þetta leiðir til þess að nútímatækni hjálpar flautuleikurunum að fá betra 
stjórn á „venjulega“ flautuspilinu. 
3 Bruno Bartolozzi, New Sounds for Woodwind, (Lundúnir: Oxford University Press, 1967), bls. 1. 
4 Janet Mills, Instrumental teaching, (Oxford: Oxford University Press, 2007), bls. 48. 
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tónlist sem var samin fyrir 1900, án spuna, nútímatónlistar eða djasstónlistar. 

Áhugasviðið mitt í dag liggur miklu frekar í nútímatónlist og kannski myndi ég hafa 

fundið það miklu fyrr ef námið mitt hefði verið fjölbreyttara. 

 

2. Bakgrunnur 
2.1 Mín upplifun 

Ég byrjaði níu ára gömul í tónlistarskóla Lundar í Svíþjóð og var í flautunámi þar í 10 

ár. Á öðru árinu mínu í menntaskóla vorum við með fyrirlestur og vinnustofu um 

yfirtónasöng; við lærðum hvernig maður notar sérhljóð til þess að syngja á yfirtónum. 

Ég fór heim og prófaði þetta á flautunni og fann að maður gat spilað yfirtóna með því 

að spila lægsta tóninn og breyta loftstraumnum og sérhljóðum með hjálp tungunnar. 

Mér fannst þetta æðislegt og gat ekki skilið af hverju enginn var búinn að kenna mér 

þetta fyrr, en það var ekki fyrr en ég var komin í háskóla að ég heyrði hugtakið 

nútímatækni. Áður var ég aðeins búin að nota fluttertungu og yfirtóna flautunnar, en 

ekki í neinu verki. Í háskólanum þurfti ég spila eitt nútímaverk og ég spilaði Density 

21.5 eftir Edgard Varèse. Í verkinu er ekki mikið af nútímatækni, en ég varð samt 

ástfangin af þessari tónlist. Næst spilaði ég Kalaïs eftir Þorkel Sigurbjörnsson en það 

verk er fullt af nútímatækni. Mér fannst frábært að geta spilað marga tóna í einu, bara 

með lofttóni, syngja og spila á sama tíma; af hverju var enginn búinn að segja mér frá 

þessari tækni áður? Síðastliðið sumar talaði ég við vinkonur mínar sem voru í 

flautunámi með mér í tónlistarskóla Lundar og hvorug þeirra hafði heyrt um 

nútímatækni eins og multitóna eða yfirtóna; 10 ár í tónlistarnámi án þess að nokkur 

segði frá því sem hefur gerst síðustu átta áratugina. Þess vegna vil ég sjá hvort það er 

ennþá þannig að krakkar í tónlistarskólum missa af þessu ef þeir halda ekki áfram í 

framhaldsnám, eða hvort það hefur breyst síðan ég var í tónlistarskóla. 

 

2.2 Tónlistarnám 

Ég ólst upp í Svíþjóð þar sem tónlistarnám er ekki skipulagt af ríkinu; hver kennari 

kennir það sem hann langar að kenna og það getur verið mikill munur á milli skóla.5 

Á Íslandi er til aðalnámsskrá sem flestir skólar fylgja og námið skiptist í þrjá 

                                                 
5 Association Européenne des Conservatoire, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC), 
Music Schools in Europe / Part B: National information Country overviews, (Erasmus Thematic 
Network for Music, Polyfonia), bls. 41, sótt 11. nóvember 2015 á http://www.aec-
music.eu/userfiles/File/music-schools-in-europe-section-b.pdf . 

http://www.aec-music.eu/userfiles/File/music-schools-in-europe-section-b.pdf
http://www.aec-music.eu/userfiles/File/music-schools-in-europe-section-b.pdf
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megináfanga: grunnnám, miðnám og framhaldsnám.6 Í aðalnámskránni fyrir flautu er 

ekki talað um nútímatækni og nútímatónlist fyrr en í framhaldsnámi, þar sem 

algengasta tæknin er kennd og nútímatónlist verður hluti af náminu. Í grunn- og 

miðnámi er áhersla lögð á líkamsbeitingu og að ná jöfnum og fallegum tóni og góðri 

tækni, sem er mjög mikilvægt þegar maður spilar á flautu, en ekki það eina sem 

maður verður að kunna sem flautuleikari.7 Þó að nemandinn sé bara í grunnnámi er 

tónlist miklu meira en að halda flautunni rétt. Nútímatækni getur alveg komið inn sem 

partur af náminu til þess að hjálpa flautunemendunum og til að gera námið 

skemmtilegra og fjölbreyttara. 

 

3. Hvað er nútímatækni? 
Hljóðfæraframleiðendur og hljóðfæraleikarar hafa alltaf reynt að ná jöfnum og 

fallegum tóni yfir allt hljóðfærið og reynt að móta tóninn eftir því sem er vinsælt í 

hverju sinni. Það var ekki byrjað að nýta fleiri af þeim hljóðum sem hægt er að fá úr 

hljóðfærinu fyrr en um miðja 20. öldina.8 Til að setja nútímatækni flautunnar í betra 

samhengi kemur stuttur kafli um tónlistarsögu 20. aldar. 

 

3.1 Tónlist 20. aldar  

Í byrjun 20. aldar hættu sum tónskáld að nota tóntegundir en fóru frekar að sjá alla 

tóna sem jafn mikilvæga; það var engin tónmiðja og ekki augljóst hvaða tónn er 

grunntónn og hvaða tónar eru ómstríðir. Í framhaldinu af þessari atónal tónlist kom 

tólftónakerfið þar sem allir tólf krómatísku tónarnir þurfa að koma fyrir áður en maður 

byrjar að nota þá upp á nýtt.9  

 

Hrynur varð líka mikilvægri og þá helst óhefðbundinn hrynur þar sem áherslurnar 

voru ekki á sterkum slögum heldur á veikum slögum eða með ójöfn bil sín á milli. Þó 

                                                 
6Association Européenne des Conservatoire, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC), 
Music Schools in Europe / Part B: National information Country overviews, bls. 20-22. 
7 Aðalnámskrá tónlistarskóla: Tréblásturshljóðfæri, (Reykjavík: Menntamálaráðuneytið, 2010), bls. 59,  
sótt 19. nóvember 2015 á http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-
listaskola/. 
8 Bruno Bartolozzi, New Sounds for Woodwind,(Lundúnir: Oxford University Press, 1967), bls. 3. 
9 J. Peter Burkholder, Donald Jay Grout og Claude, V. Palisca, A History of Western Music, (Lundúnir: 
W.W. Norton Company, Inc., 2010), bls. 814-819. 

http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-listaskola/
http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-listaskola/
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að bæði hrynurinn og tónheimurinn væru öðruvísi notuðu tónskáld samt hefðbundin 

form og stundum þjóðlög sem grunn fyrir tónsmiðar sínar í byrjun 20. aldar.10 

 

Falleg hljóð urðu ekki eins mikilvæg og áður og öll hljóð gátu verið tónlist, líka hljóð 

sem venjulega myndu teljast sem hávaði, til dæmis hljóð úr umhverfinu. Edgard 

Varèse var tónskáld sem virkilega nýtti sér alls kyns hljóð og vann mikið með flókinn 

hryn, en notaði ekki þjóðlög eða hefðbundin form, bara hljóð sem honum fannst henta 

tónlistinni.11 

 

Hrynurinn varð ekki bara flóknari á 20. öldinni heldur var hann líka undir austrænum 

áhrifum, frá Indlandi meðal annars, en líka frá öðrum löndum í Asíu og Afríku. Þetta 

varð til þess að hrynur tónlistarinnar varð óreglulegur og öðruvísi, miðað við það sem 

var venja í Vesturheimi: fjögur jöfn slög. Tónskáld notuðu ólíkar leiðir til þess að 

brjóta upp venjuna, annað hvort með því að setja óreglulega áherslur eða með því að 

nota ekki fastan taktvísi.12 

 

Þegar nasistar tóku stjórn í Þýskalandi og réðust síðan inn í fleiri lönd, bönnuðu þeir 

alla tónlist sem var of nútímaleg og það gerði það að verkum að mörg tónskáld flúðu 

landið. En eftir stríðið var stofnað sumarnámskeið í Darmstadt til þess að vekja 

athygli ungra tónskálda á nútímatónlist. Fræg tónskáld komu til að kenna á 

sumarnámskeiðinu og mörg fræg tónskáld sóttu þetta námskeið og fengu innblástur 

fyrir vinnu sína.13 

 

Þessar og fleiri hræringar 20. aldar leiddu til þess að nútímatækni varð vinsæl og var 

notuð af tónskáldum í verkum fyrir flautu. Þau sömdu ekki lengur bara fallegar 

laglínur hugsaðar fyrir besta bel canto tón flautunnar. 

  

3.2 Tónn flautunnar 

Allt frá fyrstu tímum hafa flautuleikarar reynt að ná jöfnum og stórum tóni á flautuna. 

Þetta á rætur að rekja til söngstílsins bel canto. Bel canto er ítalskur söngstíll sem 

                                                 
10 Burkholder, Grout og Palisca, A History of Western Music, bls. 834. 
11 Alex Ross, The Rest is Noise: Listening to the Twentieth Century, (New York: Picador, 2007), bls. 
148-149. 
12 Ross, The Rest is Noise: Listening to the Twentieth Century, bls. 390-391. 
13 Sama rit, bls. 380-383. 
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flestir söngvarar notuðu frá 17. öld og allt fram á þá 20.. Frá seinni hluta 18. aldar var 

markmiðið að gera eins og söngvarar, að móta tóninn með röddinni með því að opna 

eins og ef maður væri að syngja tóninn. Þannig myndi tónninn verða stór og fallegur 

og hljóðfæraleikarinn myndi líka ná góðri inntónun.14 

 

Á 20. öldinni hefur bel canto tónn flautunnar verið það sem telst vera góður tónn og 

það sem flautuleikarar eiga að sækjast eftir. Marcel Moyse er einn stærsti hvatamaður 

að þessu og skrifaði bókina De la Sonorité: L‘art et technique, þar sem hann útskýrir 

hvernig flautuleikarinn á að hugsa til þess að ná þessum góða bel canto tóni. Hann 

hélt því fram að maður ætti ekki bara að taka tillit til sjálfs síns og þess hvernig maður 

er byggður, heldur að með nógu miklum æfingum gæti maður náð alveg jöfnum tóni 

yfir allt tónsvið flautunnar.15  

 

Þó þetta hafi verið, og sé ennþá, hin hefðbundna leið til að spila á flautu, þá er hægt að 

gera miklu meira með tónlit flautunnar, sem nútímatónlist nýtir sér mikið. 

Fingrasetningar flautunnar eru byggðar á yfirtónum lægri tóna hennar. Tónarnir í 

fyrstu áttundinni eru grunntónar á meðan tónarnir í annarri og þriðju áttundinni eru 

annað hvort spilaðir með sama gripi (yfirtónar) eða breyttu gripi til að fá tónana að 

stemma betur. Þessar fingrasetningar eru frábærar fyrir bel canto tóninn. Það að vera 

með alveg ákveðnar fingrasetningar hentar ekki alltaf hugmyndafræði nútímatónlistar, 

sem er sú að hljóðin eru bara hljóð sem flokkast eftir því hversu nothæf þau eru í 

tónlistinni, ekki eftir því hversu falleg þau eru.16 Sem dæmi er hægt að nota 

mismunandi grip til að fá mismunandi tónlit og maður getur gert litatrillur (e. 

bisbigliando). Litatrillur eru oft notaðar í verkum og eru gerðar með mismunandi 

gripum sem framkalla sömu nótu, til dæmis með því að velja grip frá lágu áttundinni 

og spila á yfirtónum hennar og venjulega fingrasetningu til skiptis.17  

                                                 
14 Frans Vester, W.A. Mozart: On the Performance of the Works for Wind Instruments, (Amsterdam: 
Broekmans & van Poppel B.V., 1999), bls. 21. 
15 Marcel Moyse, De La Sonorité: L’art et technique,(París: Alphonse Leduc, 1934), bls. 2-3.  
16 Bartolozzi, New Sounds for Woodwind, bls. 4-5. 
17 Pierre- Yves Artaud, La Flute au Présant, (París: Gérard Billaudot Éditeur, 1995), bls. 29. 
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3.3 Verk  

Fyrsta þekkta nútímaverkið sem nýtir nútímatækni er Density 21.5 (1936) eftir Edgard 

Varèse18. Hann var fyrstur til að nota klappasmelli (e. key clicks) í tónlistinni og 

verkið var líka talsvert mikið flóknara ryþmískt heldur en tíðkaðist. Hann lét flautuna 

skipta skyndilega um styrkleika úr fortissimo í piano, í tónhæð sem gæti verið 

óþægilegt að spila sterkt eða veikt í, oft á milli háu og lágu tónanna og nýtti svo 

mismunandi blæbrigði á hátt sem ekki hafði verið gert áður. Þó að Varèse hafi verið 

fyrstur með þetta verk var hann ekki einn því fleiri verk með nútímatækni komu frá 

tónskáldum bæði í Evrópu og Bandaríkjunum. Sequenza (1958) eftir Luciano Berio19 

er eitt þeirra en þar voru notuð fluttertunga og klappasmellir í crescendo á meðan 

tónninn fer í diminuendo. Hann varð líka fyrstur til að nota multitóna í verki fyrir 

flautu.20 

 

Á Íslandi var tónlist fyrir flautu í raun og veru ekki samin fyrr en um miðja 20. öld. Þá 

voru tónskáld í Evrópu byrjuð að semja nútímatónlist með nútímatækni. Verkið 

Fjögur íslenzk þjóðlög fyrir flautu og píanó (1950) eftir Árna Björnsson telst vera eitt 

af fyrstu íslensku verkunum fyrir flautu. Þó að verkið sé ekki fullt af nútímatækni telst 

það vera nútímaverk.21 

 

Eitt af fyrstu verkunum fyrir einleiksflautu er Kalaïs (1976) eftir Þorkel 

Sigurbjörnsson22. Verkið er samið tiltölulega seint af fyrsta einleiksverki að vera. 

Þetta verk er hins vegar fullt af nútímatækni og flytjandinn þarf m.a. að syngja og 

                                                 
18 Edgard Varèse (1883-1965) fæddist í Frakklandi, en flutti til Bandaríkjanna og starfaði þar. Hann 
notaði alls kyns flókinn hryn og fannst tónlist ekki vera takmörkuð við hefðbundin hljóðfæri. Hann 
notaði alls konar hljóð og óhljóð frá samfélaginu, sem ekki töldust til tónlistar og sem ekki voru hugsuð 
sem hljóðgjafar. Sjá nánar Ross, The Rest is Noise: Listening to the Twentieth Century, bls. 148-149. 
19 Luciano Berio (1925-2003) var ítalskur og sótti Darmstadt-námskeiðið í fleiri skipti. Berio samdi 
fjórtán Sequenzur fyrir fjórtán hljóðfæri, þar sem flautan var fyrsta hljóðfærið sem hann samdi fyrir. 
Hann vann líka mikið með raftónlist, til dæmis fékk hann konuna sína, sem hann samdi þriðja 
sequenzuna fyrir, til að lesa inn texta sem hann síðan notaði í tónsmíði. Sjá nánar Ross, The Rest is 
Noise: Listening to the Twentieth Century, bls. 498-499. 
20 Nancy Toff, The Flute Book: A Complete guide for Students and Performers, (Oxford: Oxford 
University Press, 1996), bls 274. 
21 Ewa Murawska, The Flute in Iceland, (Poznan: The Ignacy Jan Pederewski Acadamy of Music in 
Poznan, 2010), bls. 28. 
22 Þorkell Sigurbjörnsson (1938-2013) var íslenskt tónskáld sem samdi marga flautukonserta, einkum 
fyrir Robert Aitken (kanadískur flautuleikari) og Manuelu Wiesler. Hann samdi verk fyrir alls konar 
hljóðfærasamsetningar, vann oft með hljóðfæraleikurum og samdi líka kirkjutónlist. Hann var 
píanóleikari og lék líka oft sjálfur á kammertónleikum með öðrum. Sjá nánar Göran Bergendahl, New 
Music in Iceland, (Reykjavík: Iceland Music Information Centre, 1987), bls. 93-96. 
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spila á sama tíma, spila multitóna, lofthljóð (e. aeolian sounds) og spila án 

munnstykkis með því að blása yfir enda flautunnar (shakuhachitækni).23 

 

Á árunum 1973-1983 bjó flautuleikarinn Manuela Wiesler24 á Íslandi. Hún veitti 

íslenskum tónskáldum mikinn innblástur. Mörg tónskáld, meðal annars Þorkell, 

sömdu konserta og verk sérstaklega fyrir hana og flest af þessum verkum eru meðal 

mikilvægustu flautuverka Íslands í dag. Sem dæmi er verkið Tuttugu og ein 

tónamínúta fyrir einleiksflautu eftir Atla Heimi Sveinsson25 samið fyrir Manuelu. Það 

eru 21 kafli sem má spila í hvaða röð sem er, en hver kafli verður að vera nákvæmlega 

ein mínúta. Flautuleikarinn þarf að spila alls konar nútímatækni, t.d. multitóna, 

yfirtóna, litatrillur og aðra tækni.26 

 

3.4 Nútímatækni 

Hér að neðan er listi yfir nútímatækni á flautu. Tæknin er flokkuð eftir því um hvers 

konar tækni er að ræða, t.d. hvort hún er mynduð með einum tóni eða mörgum, eða 

hvort hún hefur slagverkseffekt o.s.frv.  Fyrir neðan er að finna útskýringu á helstu 

tækniatriðum sem fram koma í 5. kafla.  

                                                 
23 Murawska, The Flute in Iceland, bls. 43. 
24 Manuela Wiesler (1995-2006) var flautuleikari frá Austurríki sem var fræg um allan heim. Hún 
giftist Íslendingi og flutti til Íslands 1973. Hún kom fram með hljómsveitum um allan heim og hafði 
mikil áhrif á íslenska tónlistarlifið. Sjá nánar Murawska, The Flute in Iceland, bls. 33-35. 
25 Atli Heimir Sveinsson (1938) er píanóleikari eins og Þorkell var og hefur líka samið tónlist fyrir alls 
konar hljóðfærasamsetningar á Íslandi auk kirkjutónlistar. Atli Heimir og Þorkell eiga margt 
sameiginlegt, en tónlistin þeirra er mjög ólík. Sjá nánar Bergendahl, New Music in Iceland, bls. 110-
112. 
26 Murawska, The Flute in Iceland, bls. 33-39. 
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I. Einfalt hljóð (e. Single Sounds)27 

A. Tónlitun 

a) Mismunandi grip fyrir krómatíska tóna 

b) Yfirtónar 

c) Breyting á styrkleika, tónhæð og lit með munnsetningarstjórnun  

d) Litartrillur (e. bisbigliando) 

B. Míkrótónbil  

a) Kvarttónar 

b) Míkrótónar 

C. Glissando 

a) Glissando með opnum tökkum 

b) Á munnstykkinu 

c) Með munnsetningunni 

d) Bara á munstykkinu 

II. Fleirfalt hljóð (e. Multiple Sonorities) 

A. Multitónar á yfirtónum 

B. Multitónar á krómatískum fingrasetningum 

C. Mutlitónar á míkrótónbilsfingrasetningum 

D. Syngja og spila á sama tíma 

III. Önnur tækni (e. Other Resources) 

A. Fluttertunga 

B. Slagverkshljóð/slagverkseffektar (e. percussive effects) 

a) Beatbox (vantar íslenska þýðingu) 

b) Tounge ram (vantar íslenska þýðingu) 

c) Slaptunga (e. tounge slap) 

d) Klappasmellir (e. key clicks) 

C. Lofttónn (e. aeolian sound) 

a) Afgangstónar (e. residual tones) 

                                                 
27 Samsett af mér úr bókunum Pierre- Yves Artaud, La Flute au Présant, (París: Gérard Billaudot 
Éditeur, 1995), bls. 3. og Robert Dick, The Other flute: A Perfomance Manual of Extended Techniques, 
(Multiple Breath Music Company, 1989), bls. iii. 
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D. Hvísltónar 

E. Aðrar munnsetningar 

a) Trompethljóð með munninum á flautuna 

b) Schakuhachitækni 

F. Jet whistle (vantar íslenska þýðingu) 

G. Hringöndun 

 

Einfalt hljóð er þegar flautan spilar bara einn tón, til dæmis yfirtóna eða kvarttóna. 

Með því að spila háar nótur á yfirtónum breytist tónblærinn talsvert og tónninn fær 

annan lit heldur en venjulega fingrasetningin myndi framkalla. Það er gert með því að 

blása aðeins meira á einhvern af grunntónunum á flautunni (fyrsta áttundin). Með 

yfirtónum er líka hægt að spila multitóna: marga tóna á sama tíma.28  

 

Hægt er að spila multitóna á öllum gripum flautunnar, það er bara mismunandi erfitt. 

Multitóna er hægt að spila með fallegum tóni, ef ekki með besta bel canto tóninum þá 

næstum því. Þessir multitónar geta líka bætt við flautuspilið svo miklu meira en bara 

því að vera flinkur í að spila multitóna. Flautuleikarinn verður að stjórna nákvæmlega 

hvernig loftstraumurinn og varirnar vinna saman og þannig eykst skilningurinn og 

stjórnin á flautunni.29 

 

Slagverkseffektarnir eru gerðir með tungu og vörum en stundum með röddinni, dæmi 

um það er beatbox sem er blanda af þessu öllu. Tounge ram og slaptunga gerist með 

tungunni. Tounge ram er þegar maður hylur gatið á munnstykkinu með munninum, 

lokar svo gatinu sjálfu með tungunni og notar til þess kraft og loft. Slaptunga er hins 

vegar þannig að gatið á munnstykkinu er opið og maður gerir hljóðið með tungunni 

inni í munninni með því að segja D hart með tungunni, án þess að blása tón.30 

 

Mikið af tækninni er mjög skemmtileg og opnar annan hljóðheim fyrir 

flautuleikaranum. Hún getur bætt miklu við leikinn þeirra. Það krefst miklar 

einbeitingar og stjórnar að hafa tæknina á valdi sínu og skilningur flautuleikarans á 

hljóðfærinu eykst. Þess vegna er áhugavert að skoða hversu snemma flautukennarar 

                                                 
28 Dick, The Other Flute, bls. 12.  
29 Sama rit, bls. 83. 
30 Artaud, La Flute au Présant, bls. 116-117. 
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byrja að opna þennan heim fyrir nemendum sínum en um það verður fjallað í næsta 

kafla. 

 

4. Samantekt úr viðtölum 
Tekin voru viðtöl við fimm flautukennara á Íslandi með ólíkan bakgrunn og aldur. 

Þetta er eigindleg rannsókn, þar sem svör þessara fimm kennara eru ítarleg og gefa 

betra hugmynd um hvernig þessir kennarar kenna nútímatækni, heldur en í 

megindlegri rannsókn. Þátttakendur voru valdir með tilliti til menntunar og reynslu 

annars vegar og aldurs hins vegar. Það er mikilvægt að þeir eru ekki með eins nám og 

reynslu, svo hægt sé að sjá hvort það hefur áhrif á kennsluna þeirra: hvort þeir sem 

hafa meiri reynslu af nútímatækni noti hana meira í kennslunni. Aldurinn er líka 

mikilvæg breyta til að sjá hvort þeir sem eru yngri kenni nútímatækni fyrr og hvort 

þeir hafi fengið hana fyrr inn í sínu námi, þ.e. hvort þróun hafi orðið á milli kynslóða. 

Eftirfarandi fimm kennarar svöruðu spurningunum: Áshildur Haraldsdóttir, Emilía 

Rós Sigfúsdóttir, Jón Guðmundsson, Maria Cederborg og Pamela De Sensi. Viðtölin í 

heild er hægt að lesa í viðauka I.  

 

Áshildur, Jón og Emilía Rós lærðu öll í Tónlistarskólanum í Reykjavík en stunduðu 

ólíkt nám eftir það. Áshildur hefur mikla reynslu af því að spila í hljómsveit og hefur 

líka spilað mikið af nútímatónlist. Hún lauk námi erlendis frá nokkrum af fremstu 

tónlistarháskólunum heims. Emilía lauk líka námi erlendis. Hún er mjög virk í 

tónlistarlífinu á Íslandi og spilar alls konar tónlist. Jón lauk prófi frá 

Tónlistarskólanum í Reykjavík og hefur ekki farið í frekara tónlistarnám á 

háskólastigi en hann er reynslumikill kennari og er búin að kenna í mörg ár á flautu. 

Maria og Pamela voru í tónlistarskólum úti, Maria í Svíþjóð og Pamela á Ítalíu. Maria 

var í tónlistarháskóla í Svíþjóð og er búin að kenna í mörg ár á Íslandi. Pamela lauk 

námi frá tónlistarháskóla á Ítalíu, spilar mikið af nútímatónlist og kennir mikið. 

 

Í þessum kafla eru helstu atriði sem fram komu í viðtölunum dregin saman um hverja 

spurningu fyrir sig.  

 



 

11 
 

4.1 Hvenær byrjar þú að kenna nútímatækni? 

Af þeim sem spurðir voru er það aðeins Pamela sem notar nútímatækni alveg frá 

upphafi. Maria notar hana líka frá upphafi, en Pamela notar hana sem leið til að kenna 

nemendunum erfiða hluti á meðan Maria notar hana þegar hún kemur fyrir í 

verkefnum en ekki beint sem kennsluaðferð. Eftir grunnpróf byrjar Emilía Rós að nota 

nútímatækni til þess að hjálpa flautuleik nemenda, þegar öll grunnatriði eru komin. 

Áshildur kennir nútímatækni í framhaldsnámi eins og stendur í aðalnámskránni, fyrst 

og fremst af því að þá kemur nútímatónlistin inn. Það eru ekki til mörg verk með 

nútímatækni fyrir unga flautunemendur, flest nútímaverk eru flókin og erfið fyrir 

nemendur í grunnnámi að spila. Jón notar nánast enga nútímatækni í sinni kennslu. 

Honum finnst hann ekki hafa kunnáttu á tækninni og ekki vera mjög góður í henni, en 

hann kennir stundum eitt og eitt tæknilegt atriði til að gera nám nemendanna 

skemmtilegra. Hjá flestum er það þó mismunandi hvenær þeir byrja að kenna 

nútímatækni, það er meira tilviljun sem ræður. Það er bara Pamela sem virkilega hefur 

nútímatækni í sinni kennslu og beitir henni sem hluta af því að kenna nemendum. Þó 

að Emilía Rós noti hana líka þá er það ekki eins skipulagt hvenær hún er tekin fyrir. 

 

4.2 Hvaða nútímatækni kennir þú fyrst? 

Hvaða nútímatækni er kennd fyrst veltur mikið á kennaranum, og fer ekki eftir því 

hvenær í náminu kennarinn byrjar að kenna nútímatækni. Margir byrja með sömu 

tækni. Jón skipuleggur ekki hvenær hann kennir hvað og það sem kemur fyrst er bara 

tilviljun. Það getur verið fluttertunga, að syngja í flautuna, tounge ram eða að spila á 

endann á flautunni (schakuhachitækni). Síðastnefnda tæknin finnst honum hafa góð 

áhrif á blástur nemenda, annars liggur ekkert á bak við það af hverju þessi tækni er 

kennd fyrst. Hjá Mariu er það ekki heldur skipulagt hvaða tækni er kennd fyrst, til 

dæmis gæti það verið að spila bara á munstykkið, klappasmellir eða tounge ram. Bæði 

Emilía Rós og Pamela nota nútímatækni í æfingum, og hjá þeim er það skipulagðara 

hverju þær byrja á. Emilía Rós byrjar með grip eða yfirtóna, og notar yfirtóna sem 

tónæfingu. Annars hugsar hún mest um að byrja ekki með einhverjar tækni sem er of 

flókin eða erfið. Pamela sem notar nútímatækni frá upphafi kennslunnar byrjar að 

kenna nemendunum fluttertungu, yfirtóna, tounge ram og beatbox. Fluttertungu 

kennir hún til þess að fá nemendurna til að nota þindina og magann rétt, af því að 

nemendurnir þurfa að blása nógu mikið og með góðum stuðningi til þess að fá tón 

með fluttertungunni. Yfirtónarnir eru notaðir ásamt trillum til þess að fá nemendurna 
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til að spila í háu áttundinni í gegnum yfirblásur á lágu áttundinni. Tounge ram notar 

Pamela til þess að fá nemendurna til að vera miðvitaðir um tunguna og hvernig hún 

virkar og beatboxið líka til þess að þjálfa þindina og stjórnun hennar. Eins og hjá Jóni 

og Mariu er það heldur ekki sérstaklega skipulagt hjá Áshildi hvað hún kennir fyrst. 

Þótt hún noti tæknina í æfingum er það meira tilviljun hvað kemur fyrst. Það fer eftir 

því hvaða verk nemandinn spilar hvað kemur fyrst en tæknin getur verið: jet whistle, 

fluttertunga, syngja og spila á sama tíma eða klappasmellir. 

 

4.3 Hvernig notar þú nútímatækni þegar nemandinn er búinn að læra hana? 

Hjá Emilíu Rós, Áshildi og Mariu er tæknin fyrst og fremst notuð í verkum þó að allar 

mundu vilja nota hana meira, til dæmis í spuna og æfingar. Emilía Rós byrjar sjaldan 

að kenna einhverja tækni til að færa hana síðan yfir á verk (nema yfirtóna, sem eru 

notaðir sem æfingar). Oftast er það öfugt; nemendurnir eru að spila eitthvert verk með 

nútímatækni og þau vinna síðan með tæknina út frá því. Áshildur lætur nemendurna 

semja lög, sérstaklega fyrir stigspróf, þar sem þeim er frjálst að nota nútímatækni ef 

þeir vilja. Hún notar tæknina stundum í æfingum líka en ekki mjög reglulega, þrátt 

fyrir að hún sjái mögulegan ávinning af því. Stundum notar hún flaututóna sem 

upphitunaræfingu og til þess að fínstilla varirnar og hún notar líka yfirtóna sem 

tónæfingu. Maria myndi vilja nota nútímatækni mikið meira utan verka, til dæmis í 

spuna. Það gerir Pamela, hún notar beatbox í spuna og lætur nemendur spinna eða 

semja við til dæmis hipphopp-lag með beatboxinu. Þannig verða nemendur frjálsari í 

flautuleik sínum, námið verður ekki eins einhæft og snýst ekki bara um að klára lög 

og æfingar. Hún lætur nemendurna líka leika sér og finna ný hljóð sem flautan getur 

gert til þess að víkka huga þeirra. Jón notar nútímatækni mjög sjaldan í verkum. Þegar 

hann notar hana er það sem eitthvað skemmtilegt í kennslunni og meira eins og leik, 

eða hann sýnir þeim eitthvað á netinu, til dæmis á YouTube. 

 

4.4 Af hverju kennir þú nútímatækni? 

Maria kennir nútímatækni aðallega af því að það er skemmtilegt og til þess að námið 

verði skemmtilegara. Áshildur gerir það vegna þess að það er partur af því að spila á 

flautu; eitthvað sem maður verður að kunna sem flautuleikari. Hin þrjú segja að þau 

kenni nútímatækni meira af því að það gerir það að verkum að nemendurnir skilja 

flautuna betur og hún hefur góð áhrif á flautuleikinn almennt. Með því að nota 

nútímatækni verða nemendurnir betri flautuleikarar. Þeim finnst öllum þremur að 
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nútímatækni hjálpi nemendum að nota líkamann rétt. Emilíu Rós finnst til dæmis 

multitónar gera það að verkum að tónninn verður miklu opnari og fallegri þótt hún 

noti þá kannski ekki með yngri nemendum. Jón vill meina að nútímatækni og 

nútímatónlist víkki þekkingu nemenda og sýni nýjan tónlistarheim en líka að 

skilningur nemenda á hljóðfærinu verði betri, að nemendur skilji þannig betur hvernig 

flautan virkar og hvað hún getur gert. Pamela er í svipuðum hugleiðingum og finnst 

það mikilvægt, sérstaklega í grunnnámi, að nota nútímatækni af því hún hjálpar mikið 

í byrjun námsins, til dæmis til að fá nemendur til að nota magann. Síðan er það 

mikilvægt að halda áfram að kenna og nota nútímatækni svo nemendur læri hana og 

kunni að nota hana.  

 

4.5 Hvað myndi hvetja þig að kenna nútímatækni fyrr? 

Bæði Jón og Maria mundu vilja geta farið á námskeið eða fengið einhvern til að sýna 

hvað maður getur gert og hvernig maður getur notað nútímatækni í kennslu ungra 

nemenda. Áshildur og Pamela óska báðar eftir fleiri lögum sem innihalda 

nútímatækni. Áshildur kennir ekki það mörgum nemendum og gerir ekki eigið 

námsefni en þegar hún finnur eitthvað notar hún það. Krökkunum finnst það 

skemmtilegt og hún myndi vilja að það væru til fleiri lög fyrir unga nemendur. Pamela 

hins vegar myndi vilja að það væri meiri blaðlestur í nútímatónlist, t.d. þannig að við 

próf fengju nemendur klukkustund til að undirbúa verkið og spila það síðan á prófi. 

Það þjálfar ekki læsi nemenda í nútímatónlist og nútímanótnaskrift að æfa sama verk í 

mörg ár. Emilía Rós myndi vilja sjá í námskrá kröfu um að kenna ætti nútímatækni frá 

grunnnámi og að það væri skylda í grunn- og miðnámi að spila nútímatónlist. Henni 

finnst sjálfri nútímatæknin hafa komið allt of seint inn í hennar nám; hún var búin að 

spila lengi og var orðin hrædd við það sem var nýtt og öðruvísi. Hennar eigin upplifun 

hvetur hana til að kenna nútímatækni fyrr. 

 

4.6 Hvenær kynntist þú nútímatækni? 

Maria og Jón kynntust ekki nútímatónlist fyrr enn eftir tónlistarskólagöngu sína. 

Maria, sem lærði úti í Svíþjóð, kynntist henni þegar hún var komin í háskólanám og 

Jón kynntist henni þegar hann var búinn í tónlistarskóla og fór að læra sjálfur en hann 

hefur einnig spilað nútímaverk með Íslenska flautukórnum. Fyrir Emilíu Rós kom 

nútímatækni inn í lok framhaldsnáms, á síðasta ári í tónlistarskóla á Íslandi, en áður 

var hún búin að nota yfirtóna í tónæfingum en ekki í verkum. Áshildur kynntist 
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nútímatækni líka í framhaldsnáminu, með framhaldsnámsefnisskránni þar sem 

nútímaverkin koma. Pamela lærði á Ítalíu og þegar hún var um 14 ára og komin í 

konservatoríu (samsvarandi miðnámi og framhaldsnámi á Íslandi) byrjaði hún að læra 

nútímatækni, fyrst og fremst af því að kennarinn hennar hafði mikinn áhuga á 

nútímatónlist og fannst mikilvægt að kenna hana. 

 

Flestir kenna eins og þeim var kennt. Þeir sem kynntust nútímatækni snemma í 

náminu sínu kenna hana líka snemma og þeir sem kynntust henni seint byrja seinna. 

Maria og Jón, sem ekki fengu kennslu í nútímatækni í tónlistarskóla, kenna hana samt, 

en ekki alveg eins skipulega og til dæmis Pamela sem byrjaði að spila nútímatækni og 

nútímatónlist snemma í sínu námi. Emilía Rós byrjar að kenna yfirtóna sem tónæfingu 

og Áshildur lætur verkin stjórna hvenær nútímatæknin kemur til sögunnar, oftast er 

það ekki fyrr en í framhaldsnámi af því að það vantar námsefni fyrir unga nemendur. 

 

5. Niðurstöður og lokaorð 
Samkvæmt þessum niðurstöðum vantar fyrst og fremst námsefni og hugmyndir um 

hvernig maður kennir ungum nemendum nútímatækni. Það eru til bækur með 

upplýsingum um nútímatækni, til dæmis bækurnar La Flute en Présant eftir Pierre-

Yves Artaud eða The Other Flute eftir Robert Dick. Báðar þessar bækur eru á ensku 

með miklum texta og erfiðu tungumáli, og mjög erfitt er fyrir unga nemendur að skilja 

þær og taka til sín. Flest nútímalög eru samin fyrir eldri nemendur eða 

atvinnuflautuleikara og það er erfitt að finna lög sem henta nemendum í grunnnámi. 

Það er til mikið af efni á netinu, og eins og Jón gerir stundum þá getur maður farið á 

netið og sýnt hvernig ákveðin tækni er spiluð. Í viðauka II er listi yfir tengla sem 

tengjast nútímatónlist: leiðbeiningarmyndband um nútímatækni, efniskráalistar, 

flautuleikarar og fleira. 

 

Það er frábært að allir kennararnir sem talað var við kenna nútímatækni sem hluta af 

náminu, þó að það sé kannski ekki alltaf sérstaklega mikið. En það að flestir geri það 

sem hluta af æfingum eða nota hana sem tól til þess að fá krakkana til að nota þind og 

lungu á réttan hátt, sýnir hversu mikilvæg hún er og að hana vantar í námsefnið sem er 

notað. Þótt það séu til margar flautukennslubækur á mismunandi tungumálum, þá 

fylgja flestar frekar hefðbundinni kennslu, með lögum og tónstigum. Bækurnar 
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byggjast rólega upp og verða erfiðari. Mjög fáar bækur taka inn spuna, og næstum því 

aldrei nútímatækni. Námsefnið sem er til í dag hvetur ekki kennara til þess að nota 

nútímatækni í sinni kennslu, þeir þurfa sjálfir koma með hugmyndir um hvernig og 

hvenær hún er kennd. 

 

Að taka nútímatækni inn í námskrána myndi vera eitt fyrsta skrefið til þess að fá fleiri 

til að nota nútímatækni í kennslu sinni. Það myndi líka gera það jafnara fyrir 

nemendurna því allir fá sömu kennslu. En til þess að geta sett það inn í námskrána 

þarf lög sem eru samin fyrir unga flautuleikara. Allt snýst um að það vantar eitthvað 

til að kenna út frá, þótt maður geti, eins og Pamela gerir, notað nútímatækni í spuna. 

Nemendurnir fá hins vegar ekki þjálfun í læsi á nútímatónlist með því.  

 

Nútímatónlist er stór hluti af tónlist í dag, sérstaklega íslensku tónlistinni því það er 

ekki til annað en íslensk nútímatónlist fyrir flautu. Þess vegna er mjög mikilvægt að 

krakkarnir kynnist nútímatónlist snemma í náminu. Þetta er sú tónlist sem er samin í 

dag og það að bíða fram í framhaldsnám með að kenna nútímatækni heldur 

samtímanum frá nemendunum. Þeir vita jafnvel ekki að þessi tónlist er til og þegar 

tæknin er kynnt í framhaldsnámi geta nemendur hræðst það sem þeir þekkja ekki. Ef 

nemendur eru undirbúnir og vita eitthvað um nútímatækni í grunnnámi verður skrefið 

ekki jafn stórt þegar þeir ætla að byrja að spila nútímatónlist í framhaldsnámi. Pamela 

segir að hún oft fari með nemendur á tónlistarhátíðir til að hlusta á og kynnast 

nútímatónlist. Það sé mjög mikilvægt að nemendurnir fái að heyra samtímatónlist. 

 

Auk þess að búa til námsefni fyrir unga nemendur væri líka gott ef það væru 

námskeið fyrir kennara um hvernig nútímatækni getur nýst í kennslunni, hvaða 

nútímatækni maður getur kennt, hvernig hún hjálpar nemendum og hvernig hægt er að 

nota hana í til dæmis spuna eða til lagasmíða. Þetta, ásamt nýju kennsluefni með meiri 

áherslu á nútímatónlist, myndi gera það að verkum að hægt væri að setja nútímatækni 

inn í námskrána í grunnnámi og fá þannig nemendur til að vera meðvitaðir um tónlist 

allra tíma, ekki bara tónlist fram að 20. öld. 
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Viðauki 
I. Viðtöl 
  
Viðtal við Áshildi Haraldsdóttur (f. 1965) 
Viðtal tekið 22. september 2015. 
Spyrill: Maria Anna Kristina Jönsson 
 
Hvenær byrjar þú að kenna nútímatækni? 
Ég held að ég byrjar oftast ekki fyrr en í framhaldsnámi, það kannski fer mest bara 
eftir repertóar ,svona bara þegar þeir byrja að ráða við einhvern flóknari ryþma og 
svona, og ég sé að þeir eru komnir nógu langt til að læra þetta og þetta verk, þannig að 
það er oftast bara verkin sem kalla á það, og þá dettur hún inn, oftast kannski byrjar 
það bara á fluttertungu í einhverju verki og þá bara: „já þú gerir það svona“. Mest 
svona tilraunarkennt. Og ég reyni að setja inn eitthvað svona verk, ég prófa til dæmis 
Ian Clarke, það hefur slegið alveg í gegn hjá þeim. Eða þá Atli Heimir Sveinsson 
kannski ein tónamínúta, já það er helst þannig, frekar en að ég sé meðvituð um að 
kenna þeim nútímatækni til að kenna þeim nútímatækni.  
 
Hvaða nútímatækni kennir þú fyrst? 
Já, það er, ætli það sé ekki jet whistle, fluttertunga eitthvað svona. Já ég held það, 
kannski syngja og spila saman í einu, klapparnir. Kannski bara random það sem 
kemur fyrst. En nátturlega reyna að impróvísera smá eða semja lag, ég meina það er 
kannski fyrir okkur að vera mjög nútímalegt miðað við það sem við ólumst upp við, af 
því núna er það í námskránni, og ég tek eftir því, ég segi alltaf við krakkana „Ef þið 
viljið fá hærra á stígsprófinu, þá skalt þú absolút semja lag, af því það fá alltaf [allir] 
svo góða einkunn fyrir það, reyna [að semja lag] alla vega.“ Það held ég að sé það 
mest nútímalegsta sem ég geri. 
 
Hvernig notar þú nútíma tækni þegar nemendurnir eru búnir að læra hana? 
Þá bara bíður hún og bíður eftir næsta verki. Afsakið hvað þetta er óspennandi, en 
náttúrlega getur maður nota hana í tónæfingum, eins of yfirtónana  strax bara nota það 
til að auðvelda háu tónana. Og flaututónana kenni ég þeim, whistletones (ísl. 
hvísltóna), sérstaklega til að hita sig upp eða til að fá fínstillinguna í varirnar, og líka 
ef þeir þurfa hita sig í kirkju eða eitthvað þar sem þar er erfitt að hita sig upp, þá kenni 
ég þeim flaututónana bara svona sérstaklega fyrir það, og sama með yfirtónana, sem 
tónæfingu. Annars bara kunna þeir þetta og síðan koma næstu verk sem kalla á það. 
 
Af hverju kennir þú nútímatækni? 
Af því að… Af hverju kenni ég… alveg af sömu ástæðu og ég kenni gís eða, af því 
það er bara partur af að spila á flautu og eitthvað sem flautan getur gert. Bara eins og 
að spila þriðju áttundina eða nota tvöfalda tungu.  
 
Hvað myndi hvetja þig að kenna nútíma tækni fyrr? 
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Lög, sem væru til sem notuðu nútímatækni, ekki spurning. Kannski af því að ég er 
ekki að kenna það mikið, ég er ekki að búa til neitt sérstakt, ég er bara með yfirleitt 
fjóra nemendur á ári, þannig ég er ekki að búa til mikið námsefni, eða kammerefni eða 
svona, þegar maður rekst á eitthvað sem er með einhverju svona skemmtilegum effekt 
í, þá bara absolút. Krökkunum finnst það skemmtilegt, foreldrum og fólkinu á 
tónleikum finnst það yfirleitt, það kemur svona „óh[spennandi]“, finnst það 
skemmtilegt, og spennandi og tengist við svona meira töff, krökkunum finnst þeir 
vera orðnir svona smart og nútímalega flott. Þannig að yfirleitt fær það mjög góðar 
viðtökur. Og þau eru mjög stolt, finn ég sko, nemendurnir spila eitthvað öðruvísi, þeir 
biðja stundum um það: „get ég ekki fengið eitthvað“, ef þeir heyra einvhern annan 
spila, „Get ég ekki gert eitthvað svona spes, öðruvísi?“. Það slær mjög mikið í gegn, 
með árangri ef það er bæði aðgengilegt og með einhverju nútímatækni, og þá finnst 
foreldrunum og fleirum að krakkinn sé ótrúlega klár: hann getur gert svona. Þannig 
þau verða öll mjög sjálfsörugg.  
 
Hvenær kynntist þú nútímatækni? 
Já… góð spurning. Það hefði getið verið, ef þú getur talið fluttertounging sem 
nútímatækni, það er nú Mahler sem var kominn í hann;[annars] í svartþrestinum, 
Messiaen, kom það, (hvað varst þú gömul þá?) ég væri svona 14 held ég, og svo 
byrjaði ég að spila tónamínuturnar og Xanties, kannski svona 15-16 [ára], já… hvað 
spilaði ég… Varèse eitt af þeim fyrstu svona 16-17 [ára], unglingsaldrinu. Ég held 
ekki mikið fyrr. Og jet whistle í Villa-Lobos, flautu og cello, já eitthvað svoleiðis, 
unglingur.  
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Viðtal við Mariu Cederborg (f. 1960) 
Viðtal tekið 23. september 2015. 
Spyrill: Maria Anna Kristina Jönsson 
 
Hvenær byrjar þú að kenna nútímatækni? 
Það getur alveg verið frá fyrsta ári. Fer eftir því hvaða verkefni eru í gangi. 
 
Hvaða nútímatækni kennir þú fyrst? 
Það getur verið að spila bara á munstykkinu, og svona klappahljóð, og já, þetta er 
kannski fyrst, og svo reyni ég að kenna þeim nokkuð fljótlega þetta tounge ram, af því 
þeim finnst það svo skemmtilegt. 
 
Hvernig notar þú nútíma tækni þegar nemendurnir eru búnir að læra hana? 
Það er yfirleitt ef það eru einhverjar nótur með svona í [í verkum]. Þá ég myndi alveg 
vilja nota það meira í eitthvað svona spuna og svona líka, en ég geri það voða lítið. 
 
Af hverju kennir þú nútímatækni? 
Það er bara gaman! 
 
Hvað myndi hvetja þig að kenna nútíma tækni fyrr? 
Já… já það væri kannski eitthvað námskeið sem maður myndi fara á til að fá 
hugmyndir um hvernig væri hægt að nota það. Og svo maður vissi alveg hvað maður 
ætlar gera með það með yngri nemendum, bara fá fleiri hugmyndir þá.  
 

Hvenær kynntist þú nútímatækni? 
Það hefur nú ekki verið fyrr en í háskólanum… Nei örugglega ekki. Jú kannski aðeins 
fyrr, þegar það hefur komið fyrir einhverjum svona lögum sem ég hef spilað, en þá 
hefur það kannski verið aðalega einhver svona klappahljóð… Alls ekki í 
tónlistarskólanum. 
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Viðtal við Jón Guðmundsson (f. 1954) 
Viðtal tekið 27. september 2015. 
Spyrill: Maria Anna Kristina Jönsson 
 
Hvenær byrjar þú að kenna nútímatækni? 
Satt best að segja þá er ekkert fast í því. Ég vil bara segja alveg eins og það er: ég 
kenni þetta ekki mikið. En ég hef gert það, og af hverju ég kenni þetta ekki mikið er 
kannski það bara að ég er ekki sérstaklega góður í því sjálfur. Og einhvern vegin þá, 
kannski ljótt að segja, hef ég engan ofboðslegan áhuga á því heldur, svona persónlega 
þegar ég er að spila, en ég hef ekkert á móti því,  það er alls ekki það, það er aðallega 
það kannski að ég er ekki góður í þessu, ég lærði það ekki neitt sérstaklega sjálfur 
þegar ég var að læra hérna í Tónó og svoleiðis. Ég spilaði ekki mikið í alvöru svona 
nútímatónlist, og þegar flautukórinn er að spila nútíma, þá reyni ég alltaf að fá léttasta 
[röddin], þar sem er ekkert mikið af öllum þessum trixum saman. Það er bara af því að 
ég er svona sko. Það er langt í frá að ég hef eitthvað á móti því. En hins vegar þá hef 
ég kennt þetta, eins vel og ég getað, og ég man sérstaklega eftir því, ég tók þetta mjög 
vel fyrir hjá öllum mínum nemendum, það var þegar hann Matthias Ziegler kom 
hingað, 2011 þá kom hann, og við héldum námskeið fyrir krakkana, flautukórinn. Og 
þá notfærði ég mér síðuna hans Matthias Ziegler, það var ofboðslega gaman! Af því 
að ég er með tölvu í stofunni, sérstaklega út á Seltjarnarnesi þar sem ég er að kenna, 
þá fór ég bara, þetta er sýnt á síðunni hans: það kemur hljóð, hann talar um hvernig 
maður á að gera þetta, hvernig það lítur út í nótunum, hvernig það er skrifað, og það 
var bara alveg rosalega gaman að fara í gegnum þetta með krökkunum. Þannig að 
þegar þú fórst að tala við mig , eða baðst mig um að koma, þá hugsa ég: „þetta ætti ég 
að gera meira!“. En sko, ég get algjörlega séð þetta sem svona… já ég myndi vilja 
orða það svona sem krydd inn í hitt sem ég er að gera, ég er svolítið mikið svona, eins 
og þú segir „bell canto“-maður. Ég dáist að fólki sem gerir eiginlega ekki annað en að 
spila nútímatónlist, ég bara bukka mig og beygi fyrir þessu, mér finnst það alveg 
óyfirstíganlegt, og þetta er eiginlega finnst mér svolítið svona önnur tegund af 
flautuleik að mörgu leiti. 
 
Hvaða nútímatækni kennir þú fyrst? 
Já, eins og ég segi, þá er þetta ekki systímatiskt, en mér finnst það mjög gaman að 
kenna fluttertungu, svo finnst mér það svolítið gaman að láta krakkana syngja í 
flautuna, þeir eru svolítið hikandi, svolítið hrædd við þetta, en það er svolítið gaman 
að leyfa þeim aðeins að heyra hvernig allt í einu þetta hljóðfæri verður svolítið 
öðruvísi. Svo man ég eftir því þegar ég fór svona systímatískt í gegnum þetta, það var 
þetta tounge ram, sem ég var ekki góður í sjálfur, en nemendurnir mínir margir urðu 
mikið betra en ég, og það var svolítið gaman, og þeir eru jafnvel ennþá í dag að minna 
mig á; „Jón, getur þú þetta núna?“, og þá er ég „æj, þú ert ennþá betri“. Það var líka 
þetta, sem þeim finnst rosalega erfitt, með hvísltónana. Svo er eitt sem ég nota, sem ég 
kenni það bara venjulega, mér finnst það hafa svo góð áhrif á embouchure, það er bara 
blása í endann, annað hvort taka munnstykkið af og blása í þann enda, ég held það 
kemur fyrir í einu verki, hans Þorkels, í Kalaïs. Svo er líka, finnst mér, svolítið gaman 
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að leyfa þeim að blása í hinn endann, að loka þá öllu fótstykkinu blása svo í, þeim 
finnst það erfitt sko. En ég geri það líka vegna þess að mér finnst það hafa svo góð 
áhrif á blásturinn, þeir þurfa skammta sér lofti og fá tilfinningu fyrir hvað þeir þurfa 
mikið loft og svoleiðis. [ég: hvað eru krakkarnir gamlir?] Já það er svolítið erfitt að 
segja, það er mjög mismunandi, en þeir þrufa vera búnir að læra svolítið, að fá svona 
stabilan tónn, svona venjulegan. En nátturlega getur maður kennt þeim svona 
fingerclicks (ísl. klappasmelli), og hvað sem er þannig séð. En þetta vakti mér aðeins 
til lifsins aftur þegar þú fórst að tala við mig um daginn, maður ætti kannski bara vera 
duglegari að gera þetta. Þakka þér fyrir að vekja mig til lífsins! 
 
Hvernig notar þú nútíma tækni þegar nemendurnir eru búnir að læra hana? 
Í fyrsta lagi finnst mér eins og að ég hef aldrei kennt neinum í rauninni að nota 
nútímattækni til þess að yfirfæra yfir á eitthvað tónverk eða eitthvað sem þeir eru að 
gera, ég hef reyndar aldrei gert það. Þetta er svolítið svona einangrað. Það sem ég þó 
hef kennt, það er svona „getur þú gert þetta?“, en það hefur eiginlega aldrei farið inn í 
einhverja músík sem þeir eru að æfa. Því miður. 
 
Af hverju kennir þú nútímatækni? 
Mér finnst það, það bætir svo mörgu við hjá krökkunum, bæði hvernig þeir skynja 
hljóðfærið, og líka hvernig þau síðan skynja tónlist, reyna að útvíkka þetta hugtak sem 
tónlist er, ég myndi segja að það er svona hlið fyrir því, að þau fara þá að skynja 
annan stíl. Varðandi það, þá finnst mér eiginlega að við flest sem eru í tónlistarskóla, 
við erum kannski ekki alveg nógu, ég myndi segja svona aggresíf, í að móta smekk 
krakkanna, eða við erum svolítið mikið að kenna á hljóðfæri. Við erum ekki beint oft 
að kenna eitthvað sem, það er kannski svolítið mótsagnarkennt, en við erum stundum 
svolítið upptekin að kenna á hljóðfærið og ekki kannski mikið um músík, við notum 
lög og ýmislegt til þess að kenna þeim á hljóðfæri, en við mættum stundum vera 
kannski fókúserað svolítið á að greina eða í fyrsta lagi bara kenna þeim hvað er 
barokk og hvað er eitthvað annað. Barokk er stundum oft svona miðlægt, finnst mér, 
fyrir utan öll þjóðlög og eitthvað svona hjá byrjendum. En ég held einmitt að þetta 
væri mjög gott til að sýna þeim alveg nýja heima í músík, það geti þá verið upplagt 
tæki, þessi nútímatækni, til þess að opna nýja viddir. Sérstaklega svo ef maður hefur 
tölvu í stofunni, fara á youtube og sýna þetta, þetta er alveg magnað hvað það er hægt 
að gera í dag.  
 
Hvað myndi hvetja þig að kenna nútíma tækni fyrr? 
Já, ég skal segja hvað það var sem hvatti mig: það var þegar hann Matthias Ziegler 
kom, maður þarf stundum svona innspýtingu, eitthvað til að taka hnakkadrambið á 
sér, og það var þegar hann Matthias kom, og það var rosalega gaman! Þú þekki 
Matthias kannski, eða svona þú getur séð hann á youtube, en hann var með þessar 
mögnuðu flautur, hann var með alls konar græjur sem hann tengdi við flautuna, og 
hann var með hljóðkerfi sem þetta kom út úr. Og það er annað, mig hefur alltaf langað 
til þess að kenna krökkunum, eða fá einhvern til þess að hjálpa mér, að vera með 
míkrófón og eins og gítarleikari með svona pedala og einhverjar græjur sem geta 
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breytt sándinu og aðeins svona að opna eitthvað nýtt. En það er bara einfalt af hverju 
ég geri það ekki: ég kann það ekki.  
 
Hvenær kynntist þú nútímatækni? 
Það var svona fyrir alvöru, þegar ég var að læra sjálfur þá spilaði ég Varèse og 
eitthvað meira, man það ekki núna, stolið úr mér í augnablikkinu, sem ég þurfti nota 
eitthvað í. En svo var það nú eiginlega ekki fyrr en ég fór að spila með flautukórnum, 
þar sem ég svona virkilega kynntist þessu í praxís. Ég man sérstaklega eftir því þegar 
ég byrjaði með flautukórnum, á norrænum músíkdögum sennilega, hvort það 2006 
eða 2005, en þá var eitt verk sem var ekkert nema svona, og ég ætlaði spila minn part 
og ég bara [andvarp/uppgefinn]. Allir aðrir sem voru í kringum mig virtust alveg vita 
hvað þeir áttu að fara að gera, og ég átti í mesta basli með þetta hvenær ég átti að gera 
hvað. En það má eiginlega segja að þá fyrst hafði ég þurft aðeins að læra eitthvað nýtt, 
sem var bara gaman. En ég veit ekki alveg hvernig það tókst. Vegna þess, að ef 
tónskáldið er búið að skrifa eitthvað út, það er búið að hugsa það, svo kemur einhver 
flautuleikari sem kann ekki neitt, og fer að gera bara næstum því eitthvað; mér finnst 
ég eiginlega ekki geta boðið tónskáldinu upp á það, hún var þarna þessi kona, og mér 
fannst það eiginlega ekki gaman að taka þátt í svona, hún er búin að pæla í þessu og 
vill fá ákveðið hljóð, ákveðinn sánd, ákveðinn karakter, svo er einhver eins og ég sem 
veit ekki hvað hann á að gera.  
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Viðtal við Emilíu Rós Sigfúsdóttur (f. 1982) 
Viðtal tekið 28. september 2015. 
Spyrill: Maria Anna Kristina Jönsson 
 
Hvenær byrjar þú að kenna nútímatækni? 
Það er ekkert fast. Mér finnst að af því ég er búin að kenna svolítið lítið að mér finnst, 
eða ekki mjög marga eða stuttan tíma, að þá er ég eiginlega svona hætt að kenna þegar 
ég fór að eiga börn, þá var ég svona rétt að byrja að móta kennsluaðferðina mína. Ég 
var ekki komin með neitt fast, og ég var bara mjög ódugleg að kenna nútímatækni. En 
ég myndi segja að það væri eftir grunnpróf. 
 
Hvaða nútímatækni kennir þú fyrst? 
Kannski mismunandi grip fyrir sömu nótuna, yfirtóna, ég hef alltaf hugsað um þá sem 
æfingar, en ég veit ekki hvort þú ert að hugsa það sem nútímatækni [já], já þá 
náttúrlega, algerlega þegar þú ert búinn með grunnpróf byrja ég að tala um yfirtóna. Já 
þetta er svona sem ég myndi segja; yfirtóna og mismunandi grip, eitthvað sem er ekki 
of flókið.  
 
Hvernig notar þú nútíma tækni þegar nemendurnir eru búnir að læra hana? 
Mér líður eins og í yfirheyrslu! Nú líður mér eins og ég sé ekki nógu góður kennari. 
Veistu það, ég fór að hugsa, ég nefnilega er ekki með svar á þessu, af því ég man eftir 
kannski tveimur stelpum sem ég hef verið með eitthvað svona í, önnur var komin 
langt, eða nálgast miðpróf og ég fór að láta hana spila músíkmínútur [Tónamínútur] 
eftir Atla Heimir. En ég byrja ekki kenna neina nútímatækni fyrst og svo verkið, það 
var meira eiginlega að ég gríp eitthvað verk, eins og músíkmínúturnar og kenni út frá 
því. Já því miður get ég ekki svarað betra en þetta. 
 
Af hverju kennir þú nútímatækni? 
Í framtíðinni þá mun ég kenna hana af því að hún bæði víkkar sjónahorn nemandans á 
tónlist, bæði þannig þó hann verður ekki endilega flautuleikari, kann hann mögulega 
að meta betur alls konar stefnur í tónlist, og líka af því að mér finnst að þær hafa rosa 
góð áhrif á eins og tóninn og stjórn manns á flautunni, hvernig maður spilar. Mér 
finnst alltaf sjálfri mjög gott að taka kannski smá, hvort það séu verk eða einhverjar 
æfingar með nútímatækni, af því mér finnst það eiginlega bara það er svo gaman að 
koma aftur að hinum verkunum, og líka mér finnst ég ná betur utan um tóninn, til 
dæmis multiphonics og allt þetta, mér finnst það opna svo mikið, þannig að mér finnst 
tónninn manns vera betri á eftir, af því hann er ekki klemmdur.   
 
Hvað myndi hvetja þig að kenna nútíma tækni fyrr? 
Ég held svona almennt séð, ekki bara fyrir mig, en það myndi vera gott að hafa svona 
pínulítið meira inn í námskránni, ef það væri smá skylda í grunnprófi og miðprófi. En 
svo eins og ég segi, bara af því að ég er búin að kenna svo stutt og svo eignast barn og 
kenna stutt og svo eignast annað barn og er ekki mikið að kenna núna, bara skilningur 
minn… Viltu spyrja spurninguna aftur? [geri það]. Já eiginlega skilningur minn, áður 
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en [ég fann] hvað hún gerði mér gott, að mér finnst flautuleikurinn batna, og bara 
almennt séð ef þú ert að verða flautuleikari þá þarft þú að geta tileinkað þér allar 
stefnur og straumar. Bara af því að ég upplifi sjálf að það er rosa mikilvægt og ég 
hefði viljað læra þetta fyrr í mínu námi, þannig að ég er ekki eins hrædd við þetta, ég 
fór ekki að gera þetta fyrr en ég var komin erlendis, eða jú síðasta árið mitt í Tónó 
[Tónlistarskólinn í Reykjavík], ég var 21 árs; það er bara allt of seint. Þá er maður 
orðinn fullorðinn og maður er orðinn hræddur við þetta, svo bara mín upplifun, eigin 
upplifun fær mig til þess að vilja kenna þetta fyrr. En mér finnst það erfitt að fara að 
kenna þetta fyrr en maður er eiginlega, þegar nemandinn er að nálgast grunnpróf, 
maður er svo mikið að passa að líkamsbeitningin, staðan sé rétt, handstaðan, að tóninn 
sé kominn og ryþmi, þessi grunnur sem mér finnst nemandinn þurfi hafa, kannski 
flókið að bæta hinu á ofan á. Krökkum finnst það reyndar mjög gaman að gera 
eitthvað fjölbreytt. Svolítið skrýtið fyrir mig að svara þessa af því ég er ekki akkúrat 
að kenna þessum aldri núna. En bara þegar ég fékk þessa spurningu frá þér að koma 
og hitta þig, þá hugsa ég bara „Já, ég þarf muna eftir þessu næst ég fer að kenna“. 
Þetta gleymist svolítið þegar maður er svo mikið að reyna að komast í gegnum 
einhverjar bækur og tónstiga. 
 
Hvenær kynntist þú nútímatækni? 
Það var eiginlega á síðasti árinu mínu sem ég fór að gera það sjálf, auðvitað var ég 
farin að gera yfirtóna mikið fyrr, en það var sem tónæfing, ekki sem beinlínis 
nútímatækni. Þá var ég að klára burtfarapróf í Tónlistarskólanum í Reykjavík, sem er 
allt of seint! 
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Viðtal við Pamelu de Sensi (f. 1975) 
Viðtal tekið 01. október 2015. 
Spyrill: Maria Anna Kristina Jönsson 
 
Hvenær byrjar þú að kenna nútímatækni? 
Ég byrja alveg frá upphafi að kenna flutter [fluttertungu]. Af því með flutter, þegar þú 
ert með ungan nemanda, getur hann ekki haft umræðu um hvernig maður notar þind 
eða eitthvað annað kerfi: lungu og svona. Þannig að ég leik með þeim og læt þá vera 
með fuglatónn, að vera brjálaðir fuglar, sem er þá flutter, og þeir byrja strax að æfa 
þetta á munstykkið, og æfa að frussa. Og þú getur bara spilað flutter ef þú ert að nota 
þindina, allt í einu þarft þú að slaka í vararnir og allt, og þeir koma strax af stað [með 
flautuleiknum]. Þannig að bæði að blása venjulega og með flutter [frá upphafi]. 
 
Hvaða nútímatækni kennir þú fyrst? 
Flutter byrja ég kenna strax, og hjá mér heitir það fuglatónn, og annan fuglatónn sem 
ég kenni þegar þeir eru að byrja á flautu, er trillur. Ég geri æfingar með trillum og 
yfirtónum, eins og ef fluglinn er að fara upp yfir tré og aftur niður, með bara f‘ eða e‘, 
bara til að láta þá skemmta sér á meðan við erum að æfa lög með þremur nótum, 
þannig að í grunnnámi kenni ég pottþétt flutter og líka yfirtóna, en þeir eru ekki alveg 
að fatta yfirtóna, það kemur seinna, og svo trillur, en það er samt ekki nútímatækni. 
En svo geri ég líka tounge ram inni í flautunni, þeir eru með meira hvernig tungan 
virkar, og já þetta er í grunnámi, og svo í miðnámi fer ég út í allt hitt. Mér finnst það 
rosalega mikilvægt að kunna þetta sem fyrst, sérstaklega hér á Íslandi þar sem það er 
rosalega mikil nútíma tónlist í gangi, og því verðum við að fylgja með, því sem er í 
gangi. Mér finnst það líka gaman að láta þau experimentera og finna ný hljóð og allt. 
Ég bara reyni að þegar þau taka miðpróf, að þau séu með rosalega góð kunnáttu á alla 
þessa grunneffekta á flautu. Ég geri líka til að það sé aðeins meira lifandi tónlist, ekki 
alveg að einhver sem er 12-13 ára byrjar með nútímatónlist[verk], en ég geri beatbox, 
sem er rosalega skemmtilegt og það þarf að vera rosa mikið kraftur til þess að spila, 
þindin þjálfast.  
 
Hvernig notar þú nútíma tækni þegar nemendurnir eru búnir að læra hana? 
Um leið geri ég spuna með beatbox, ég vinn líka í flautuhópi og [svo læt ég þau] spila 
utan af og semja með það. Oft tek ég líka eitthvað skemmtilegt úr tónlist: hipphopp og 
svona frá youtube, og læt þær semja með beatbox, til að vera aðeins meira lausar, og 
ekki vinna í kassanám. 
 
Af hverju kennir þú nútímatækni? 
Bara út af því það hjálpar mér að útskýra flaututækni. Eins og ég sagði áðan, oft finnst 
mér það rangt að segja: „þú þarft að hreyfa magann til að spila til að spila með þind“, 
af því ég get alveg hreyft magann án þess að spila með þind, af því þindin er eitthvað 
annað, en til að virka þarf maður að láta hana gera eitthvað til þess að nemendurnir 
fatta það sem er í gangi. Þannig að öll nútímatækni, hún bara hjálpar, það er bara 
þindin sem er meira eða minna að vinna. Ég kenni það til þess að, alla vega í 
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grunnám, til að hjálpa kennslunni. Fyrir eldri nemendur í miðnám og framhaldsnámi 
finnst mér það bara rosalega mikilvægt, út af því án þessarar kunnáttu, er það rosalega 
erfitt að fara til útlanda, af því þetta er eitthvað sem þú þarft að kunna, þessi grunnur: 
það er alltaf eitthvað nýtt. Ég sýndi nemandanum mínum eitthvað sem samt er búið að 
vera sex ár í sölu, en munstykki sem rennur [glissando munstykki]: allt er alltaf að 
þróast. Þannig að allt það sem við köllum núna nútíma effektar, þar er orðið svolítið 
eins og klassísk tímabil. Þannig að það er rosalega skemmtilegt að fylgjast með. 
 
Hvað myndi hvetja þig að kenna nútíma tækni fyrr? 
Að fara og hlusta, ég reyni alltaf að fara að hlusta á myrki músíkdögum og tectonics 
með nemendum. Þær eru búnar að taka þátt, ég segi alltaf ‚þær‘ og ekki ‚þeir‘ af því 
þær eru allar stelpur hjá mér, og ég er að fara núna í nóvember á International Flute 
Festival í Róm, þar sem það verður sérstaklega áhersla líka á svona heim. Ég reyni að 
láta þær hlusta og líka kíkja á nótur á meðan þær eru að hlusta, svo þær fatta að það er 
ekki bara eitthvað málverk, heldur tónlist. [ég: er það eitthvað sem myndi fá þig að 
kenna þetta ennþá meira, eitthvað utanaðkomandi?]. Kannski ekki kenna meira, en 
láta þær að spila meira, jú. Mér finnst til dæmis eitt rosalega skemmtilegt sem er mjög 
algengt úti, á framhaldsprófi, bæði í akadamíu og konservatoríu: það er samið eitt 
verk fyrir útskriftarnemendurna sem þeir eiga að æfa í þrjá klukkutíma og mér finnst 
það rosalegt mikilvægt, líka til að sjá hvernig nemandinn svarar í svona stuttan tíma, 
oft er nemandi á sjöunda stig að æfa sama verk í tvö ár, en það metur ekki 100% 
finnst mér, maður þarf líka hafa lestur [blaðlestur], mér finnst lesturinn ekki alveg 
miðaður við það sem maður þarf að kunna í nútímatónlist, svo ég myndi láta 
nemendurna spila mikið meira blaðlestur í nutímatónlist, af því það er ekki nóg að æfa 
hér og þar, en þeir þurfa að hafa beint kunnáttuna að lesa [nútímatónlist]. 
 
Hvenær kynntist þú nútímatækni? 
Já bara úti í skóla, frá upphafi. [ég: frá níu ára?] Nei, ekki alveg frá níu ára, út af því 
við byrjum í konservatoríu þegar við erum 13 ára, alla vega þegar ég var ung. En 
þegar ég var að byrja 10 ára sjálf í þessu, var það bara klassísk tónlist, en fluttertungu 
myndi ég ekki kalla nútímaeffekt af því það er orðið svolítið gamalt. En segjum bara 
14-15 ára, svona annað, þriðja árið í tónlistarskóla, byrjaði ég [með nútímatækni], en 
það var bara út af því að ég var með kennara sem var svolítið sérfræðingur í því og 
vildi að við byrjuðum strax með þetta, ekki klassísk repertoar.  
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II. Tenglar sem tengist nútímatækni og nútímatónlist 
Hér að neðan eru dæmi um netslóðir um nútímatækni. Listinn er ekki tæmandi. 

Um nútímatækni Hvað Um verk og 
flautuleikara 

Hvað 

http://helenbledsoe
.com/ 
 

Heimasíða Helen 
Bledsoe 
Verk og tækni 
 

http://hoitenga.co
m/site/flute-
music-of-kaija-
saariaho/  

Um tónlist Kaiju 
Saariaho 

http://www.flutexp
ansions.com/#!ho
me/mainPage  

Verkalisti og tækni 
(leiðbeiningarmyndb
and) 

http://www.robert
dick.net/  

Tækni-/æfingabækur 
(myndbönd á 
YouTube) 

http://www.matthia
s-
ziegler.ch/english/
klangwelten/index.
html  

Tækni 
(leiðbeiningar-
myndband) 

http://www.lowfl
utes.com/  

Verk fyrir altflautu, 
bassaflautu og 
kontrabassaflautu 
(hægt að nálgast 
verkin á 
heimasíðunni) 

http://www.sfz.se/f
lutetech/  

Heimasíða Mats 
Möller 
Tækni 

http://www.pyarta
ud.com/Editions_
an.htm  

Heimsíða Pierre- 
Yves Artaud með 
æfingabókum með 
nútímatækni. 

http://www.forthec
ontemporaryflutist.
com/  

Heimasíða Wil 
Offermans 
Tækni 

http://robertdick.n
et/  

Heimasíða Roberts 
Dick með verkum og 
bókum með 
nútímatækni. 

http://www.fluteco
lors.com/  

Tækni   

http://www.flouble
.com/printable-
version  

Multitónar: 
fingrasetningar  og 
hljóð (hægt að hlaða 
niður) 

  

http://flute.fingerin
gs.info/  

Multitónar, 
fingrasetningar 

  

http://www.larrykr
antz.com/et/et.htm  

Tækni og 
leiðbeiningar-
myndband, Robert 
Dick 

  

http://andrewhugill
.com/manuals/flute
/extended.html  

Takmörkuð síða með 
hljóðdæmi 

  

http://www.fullpitc
her.co.uk/Dean.ht
m  

Hvernig hægt er að 
nota nútímatækni í 
kennslu 

  

http://www.johnmc
murtery.com/  

Heimasíða John 
McMurtery  
Nútímatækni, 
leiðbeiningar-
myndband 
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https://wp.vcu.edu/
extendedtechnique
sontheflute/multip
honics-and-
pitchbends/  

Almennt um 
nútímatækni í tónlist 

  

http://flutetutor.co
m.au/extended-
techniques/#sthash.
NkqoIDVC.dpbs  

Almennt um 
nútímatækni með 
dæmi um m.a. verk 
og æfingarbækur. 

  

 

https://wp.vcu.edu/extendedtechniquesontheflute/multiphonics-and-pitchbends/
https://wp.vcu.edu/extendedtechniquesontheflute/multiphonics-and-pitchbends/
https://wp.vcu.edu/extendedtechniquesontheflute/multiphonics-and-pitchbends/
https://wp.vcu.edu/extendedtechniquesontheflute/multiphonics-and-pitchbends/
https://wp.vcu.edu/extendedtechniquesontheflute/multiphonics-and-pitchbends/
http://flutetutor.com.au/extended-techniques/#sthash.NkqoIDVC.dpbs
http://flutetutor.com.au/extended-techniques/#sthash.NkqoIDVC.dpbs
http://flutetutor.com.au/extended-techniques/#sthash.NkqoIDVC.dpbs
http://flutetutor.com.au/extended-techniques/#sthash.NkqoIDVC.dpbs

	1. Inngangur
	2. Bakgrunnur
	2.1 Mín upplifun
	2.2 Tónlistarnám

	3. Hvað er nútímatækni?
	3.1 Tónlist 20. aldar
	3.2 Tónn flautunnar
	3.3 Verk
	3.4 Nútímatækni

	I. Einfalt hljóð (e. Single Sounds)26F
	A. Tónlitun
	a) Mismunandi grip fyrir krómatíska tóna
	b) Yfirtónar
	c) Breyting á styrkleika, tónhæð og lit með munnsetningarstjórnun
	d) Litartrillur (e. bisbigliando)

	B. Míkrótónbil
	a) Kvarttónar
	b) Míkrótónar

	C. Glissando
	a) Glissando með opnum tökkum
	b) Á munnstykkinu


	II. Fleirfalt hljóð (e. Multiple Sonorities)
	A. Multitónar á yfirtónum
	B. Multitónar á krómatískum fingrasetningum
	C. Mutlitónar á míkrótónbilsfingrasetningum

	III. Önnur tækni (e. Other Resources)
	B. Slagverkshljóð/slagverkseffektar (e. percussive effects)
	a) Beatbox (vantar íslenska þýðingu)

	C. Lofttónn (e. aeolian sound)
	D. Hvísltónar
	E. Aðrar munnsetningar
	a) Trompethljóð með munninum á flautuna
	b) Schakuhachitækni

	F. Jet whistle (vantar íslenska þýðingu)
	G. Hringöndun

	4. Samantekt úr viðtölum
	4.1 Hvenær byrjar þú að kenna nútímatækni?
	4.2 Hvaða nútímatækni kennir þú fyrst?
	4.3 Hvernig notar þú nútímatækni þegar nemandinn er búinn að læra hana?
	4.4 Af hverju kennir þú nútímatækni?
	4.5 Hvað myndi hvetja þig að kenna nútímatækni fyrr?
	4.6 Hvenær kynntist þú nútímatækni?

	5. Niðurstöður og lokaorð
	Heimildarskrá
	Viðauki
	I. Viðtöl
	Viðtal við Áshildi Haraldsdóttur (f. 1965)
	Viðtal við Mariu Cederborg (f. 1960)
	Viðtal við Jón Guðmundsson (f. 1954)
	Viðtal við Emilíu Rós Sigfúsdóttur (f. 1982)
	Viðtal við Pamelu de Sensi (f. 1975)

	II. Tenglar sem tengist nútímatækni og nútímatónlist


