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Abstract  
This action research focuses on the women choir Katla, which I conduct with 

Hildigunnur Einarsdóttir. I am a singer as well and work as such but the Katla choir 

platform is the beginning of my career as a professional musician. It is my home, my 

laboratory and has encouraged me to take both new and more steps towards my 

artistic identity.  

The goal of this action research was to analyze the group culture, image and creative 

methods in music making and thereby provide a picture of a fresh model of an 

Icelandic women choir, exploring new ways of sharing leadership with the choir in the 

creative process. In order to do this I conducted a survey among the choir members 

where following questions were asked: 

 

1. In a few words, can you describe the group‘s culture? 

2. How do you perceive the outside image that the Katla‘s have? 

3. How would you describe as the choir‘s uniqueness?  

4. What would you say is the most important thing about participating in the choir 

and what do you get out of it? 

5. What you think is the best way to learn songs in a choir? 

 

The participation in the survey was very good with a response rate of 87% (41/47 

participants answered). The results indicate that we are innovative in sense of 

repertoire and methods of working with a capella music, both in practices and in 

performances. Furthermore the survey shows a strong relation between the culture, 

the image and artistic outcome.  

According to the answers the group describes the culture and image as a strong and 

brave unity, willing to work outside of the box by creating our arrangements on the 

spot and striving to perform in unusal settings. The creative process is cohesive with 

the culture and my partner and I see ourselves more like artistic leaders rather then 

the typical choir conductor. Therefore we route for free flowing and taking things as 

they come in rehearsals.This way of working with a choir, that is building up a 

repertoire with our own arrrangements in collaboration with the choir, and often 

without scores, is innovative here in Iceland. In this report I describe our ways of 



working creatively with the Katla women choir, much in the manner of leading and 

guiding, a method which relies upon sharing the artistic leadership, creating together 

and stepping down from the podium. It is my hope that this action research will 

inspire other choir conductors to do this, as it strengthens the choir, both socially and 

musically. 

 

 

 

 

  



  

Inngangur - Bakgrunnur 
Söngur hefur mannbætandi áhrif. Þetta styðja ýmsar rannsóknir og söngur í hóp 

getur haft mikil og góð áhrif á fólk. Rannsakendur hafa smám saman sýnt fram á að 

samsöngur hefur líffræðileg áhrif, hann í senn róar taugarnar og örvar þær. Þannig 

eru menn og konur að átta sig á því að kórsöngur hefur teljanleg áhrif á líðan og 

heilsu fólks. Í þessu sambandi má nefna að kórar sem hafa félagsleg markmið að 

leiðarljósi hafa sprottið upp undanfarna áratugi og kórsöngur nýttur í meðferðarskyni 

á stofnunum og elliheimilum svo dæmi séu nefnd.1 

 

Áhugaverð rannsókn framkvæmd í Bretlandi snerist um að skoða og bera saman 

áhrif kórsöng á meðlima í kór heimilislausra annars vegar og kór miðstéttarfólks hins 

vegar. Skemmst er frá því að segja að líkamleg og heilsuleg áhrif voru mjög 

sambærilega milli hópa, það er jákvæð. Það sem skildi hópana að voru væntingar til 

tónlistasköpunarinnar, sem sagt listrænn ásetningur. Kór heimilislausra var meira 

bundinn við jákvæða félagslega upplifun og kynnast nýju fólki. En kór miðstéttarfólks 

meira bundinn meira við listræna upplifun, að kynnast nýrri tónlist og takast á við 

áskoranir. Þegar kom að því að lýsa hvaða áhrif kórsöngurinn hafði á líðan meðlima 

beggja kóra voru svörin flest á sömu leið, það er að kórsöngur hefur jákvæð áhrif á 

líðanina.2 Skýringin á þessu gæti verið sú að það á sér bæði stað endorfín losun og 

oxytocín losun í söng. Fyrrnefnda hormónið framkallar gleði en hið síðarnefnda 

dregur úr kvíða og stressi ásamt því að ýta undir tilfinningar um tengsl og traust.3 

 

Í líffræðilegu ljósi er því ef til vill skiljanlegt að kórsöngur sé svo stór hluti af 

tónlistarmenningu sem raun ber vitni en kórsöngur er sennilega stærsta senan þegar 

kemur að þátttöku áhugamanna í tónlist. Félagslegi þátturinn skiptir máli og alþekkt 

er að fólk myndar tengsl í gegnum samsöng. Kóramenning á Íslandi hefur líka færst í 

aukana undanfarin ár og er ekki lengur bara bundin kirkjum og átthagafélögum.  Ef 

senan er skoðuð má sjá öldu nýrra kóra sem eru sjálfstætt starfandi. Í þeim eru 

meðlimir eru í yngri kantinum (20-40 ára) og unnið er með fjölbreytta tónlist og meiri 

                                                           
1 Horn, Stacy. „Singing changes your brain.“ The New York Times, 16. ágúst 2013. Sótt 22. Janúar 
2016 á http://ideas.time.com/2013/08/16/singing-changes-your-brain/ 
2 Bailey, Betty A og Davidsson, Jane W. „Effects of group singing and performance for marginalized 
and middle-class singers.“ Psychology of Music, 2005. 33: 269. DOI: 10.1177/0305735605053734 
3 Horn, Stacy. ,,Singing changes your brain.”  

http://ideas.time.com/2013/08/16/singing-changes-your-brain/


áhersla á veraldlega tónlist. Í þessu samhengi má til dæmis nefna kórana Vocal 

Project undir stjórn Gunnars Benediktssonar, Bartóna sem Jón Svavar Jósepsson 

stjórnar, Ljóta kór sem er stjórnandalaus,  Söngfélagið undir stjórn Hilmars Arnar 

Agnarssonar, Hljómfélagið undir stjórn Fjólu Kristínar Nikulásdóttur og  Kvennakórinn 

Katla sem hér verður til umfjöllunar.  Þetta er alls ekki tæmandi  listi en þessir kórar 

eiga það sameiginlegt að hafa vera stofnaðir af leikmönnum og áhugafólki um söng í 

þeim tilgangi að syngja saman – sem sagt, stofnun þessara kóra eru ekki eins manns 

verk tiltekins stjórnanda.  

 

Kórar hafa verið og eru mjög stór hluti af minni tónlistarlegu tilveru, bæði söngur í 

þeim og stjórnun þeirra. Ég varð kórstýra Katlanna haustið 2012 og deili starfinu með 

Hildigunni Einarsdóttur, sem líkt og ég er söngkona og kórstýra að mennt. Óhætt er 

að segja að kórinn hafi vaxið gífurlega á þessum þremur og hálfu starfsárum. Í raun 

hefur hugmyndin farið fram úr björtustu vonum og Kvennakórinn Katla er í dag 

vinsæll kór og annar vart eftirspurn bæði hvað varðar listræn verkefni og aðsókn í 

kórinn sjálfan. Í þessu ljósi er vert að skoða sérstöðu kórsins.  

 

Í dag eru margir sammála um að landslag tónlistarmanna hafi tekið breytingum og sé 

að verða fjölbreytilegra. Í því ljósi má tala um blandaðan feril (e. Portfolio Career) 

sem er hugtak sem fræðikonan Rineke Smilde hefur haldið á lofti við að lýsa 

starfsvettvangi listamanna nútímans. Frumkvöðlum og sjálfstætt starfandi 

tónlistarmönnum, á ólíkum sviðum, fer fjölgandi. Unnið er þvert á listgreinar og 

klassískir tónlistarmenn kanna fjölbreyttari atvinnumöguleika og tengingar við 

samfélög eru orðin meðvituð breyta í tónlistarsköpun. Allt má, tónlist í samslætti við 

myndlist, ópera á bar, tónskáld sem semja tónlist fyrir þjófavarnir í bílum svo fáein 

dæmi séu nefnd. Smilde (2014) kemst vel að orði hvað þetta málefni varðar:  

 

The music industry shows a complex picture. There is an increasing number of unstable jobs in the 

music profession. The music profession no longer offers many opportunities for full-time, long-term 

contract work, but is often more project-based, calling on musicians to contribute on a sporadic basis 

or for specific activities. Many graduates employ themselves as freelance artists. Also in regular 

(symphony) orchestras the number of freelancers is increasing. Musicians produce their performances 

more and more themselves, and the small amount of independent producers is increasing. There is a 

growth of small enterprises in Europe and although this leads to employability the pay and conditions 



of work are below the minimum standards of the countries in question. We see several types of 

careers which are emerging and or changing 4 

 

Þessi hugmyndafræði á vel við viðhorf mitt gagnvart því að vera sjálfstætt starfandi 

tónlistarkona. Ég starfa við fjölbreytt verkefni í söng og stjórnun í dag, er alltaf með 

frumkvöðlaaugun opin og er dugleg að yrkja akurinn, vinnulag mitt fellur þvi vel að 

þessum hugmyndum. Ég syng t.d. í tónlistarhópnum Umbru. Hópurinn er skipaður 

atvinnutónlistarmönnum og sýn hans felst m.a. í því að skapa öðruvísi stemningu á 

tónleikum, ná til nýrra áhorfenda og áheyrenda, kanna ný rými og vinna markvisst 

með þann hljóðheim sem hlýst að samsetningu hljóðfæranna og söngs. Hvað 

tónlistarflutning varðar er áhersla á að vinna á upprunahljóðfæri, bæði tilbúin verk og 

með spunaaðferðum.5 Nýverið söng ég með barokksveitinni Brák í Barokk og 

brjálsemi, en þar var yfirlýst markmið að ná til yngri áhorfenda og kveikja áhuga á 

barokktónlist. Einnig er ég starfandi söngkona í nokkrum minni sönghópum, .t.d. 

kvennasextettnum Elfi sem einbeitir sér að fáguðum flutningi a capella tónlistar, í 

anda King singers. Í október 2015 ferðaðist ég til Kína með blandaða söng 

sextettnum Kyrju, en hópnum var boðið að taka þátt á listahátið í X‘ian, Kína,  og 

kynna þar íslenska kórtónlist. Við lögðum okkur fram að sviðsetja tónleikana og 

unnum einnig með myndefni sem hluta af sýningunni. Ég syng einnig með Schola 

Cantorum og með kammerkórnum Melodiu, sem nýverið gaf út plötu sem byggir á 

hugmynd minni um að leggja fram nýjar kórútsetningar tónskálda á íslenskum 

þjóðlögum. Á sviði stjórnunar fæst ég líka við að setja upp söngleiki á 

framhaldsskólastigi. Nú síðast í FÁ hvar ég var í samstarfi við leikstjórann Sumarliða 

V. Snæland sem vann eftir aðferðum samsköpunar (e. devised theater). Í stuttu máli 

snýst sú aðferð um lýðræðislegar aðferðir við að búa til saman leikverk með leiðsögn 

fagaðila. Þessi aðferðarfræði var líka nýtt í tónlistarhlutanum og gafst mjög vel meðal 

hóp ungs fólks.  

 

Þessi skýrsla er einn liður í lokaverkefni námsins en samfara henni hef ég unnið að 

svo kölluðu PIP verkefni (personal intergrated projcect) og mætti setja að ofangreind 

verkefni mín séu öll hluti af því. Á meðan  mastersnáminu stóð hefur starf mitt í 

                                                           
4  Smilde, Rineke, Musicans as lifelong learners. (Eburon Academic publishers, 2009), bls. 21-22.  

 
5 Sjá nánar á https://www.facebook.com/tonlistarhopurinnumbra/timeline og 
https://soundcloud.com/umbraiceland   

https://www.facebook.com/tonlistarhopurinnumbra/timeline
https://soundcloud.com/umbraiceland


Kötlunum hins vegar verið eins konar tilraunarstofa og miðstöð í þessari 

hugmyndafræði „portfolio“ tónlistarmannsins og ég hef fengið góða leiðsögn í 

gegnum námskeiðin í NAIP náminu og ómetanlega hvatningu. Kötlurnar eru rauði 

þráðurinn í náminu og þar hef ég fengið tækifæri til að þróa hugmyndir mínar sem 

hafa svo í kjölfarið lekið yfir á önnur listræn verkefni, yfirleitt söngtengd. Því liggur 

beinast við að hnýta lokahnút námsins með kórstýrustarfið í brennidepli og um leið 

rannsaka það starf sem hefur hvað mest áhrif á mig sem tónlistarkonu.  

 

  



1. Starfendarannsókn kórstýru – markmið og aðferð 
 

Starfið okkar stýranna snertir fjölmarga fleti, s.s. leiðtogafræði, verkefnastjórnun, 

menningarstjórnun, skapandi tónlistarsköpun, hópsálfræði, samfélagslegar tengingar, 

nýja áhorfendur og frumkvöðlastarf og þá er ekki allt upp talið. En allir þessir þættir 

hafa mikið að segja um hvernig margir nútímatónlistarmenn vinna – og er kjarninn í 

hugmyndafræði NAIP masternámsins. 

 

Sem fyrr segir hafa Kötlurnar verið í brennidepli í náminu mínu og ég hef fjallað um 

þær og rannsakað í langflestum kúrsum við Listaháskólann. Í raun hefur því verið 

rannsókn  á starfinu í gangi, bæði meðvitað og ómeðvitað. Hér verður þó gerð 

formlegri grein fyrir starfinu og eru skrifin undir formerkjum starfendarannsóknar (e. 

Action research).   

 

Starfendarannókn er aðferð sem hefur verið að ryðja sér til rúms í rannsóknum á 

listum. Hugtakið vísar til þess að rannsaka sitt eigið starf í því skyni að máta við eigin 

tilgang þess. Rannsakandinn er þannig virkur aðili í rannsókninni sjálfri, hann 

ígrundar eigið starf og ályktar út frá því. Hann skoðar kerfisbundið og metur hvort 

starfið sé eins og hann vill hafa það eða hvort breytinga sé þörf.6 

 

Ég hef markvisst í skoðað starfið í Kötlunum frá árinu 2014 og því mætti segja að 

starfendarannsóknin hafi verið í gangi frá þeim tímapunkti. Fyrsti áfangi 

rannsóknarinnar fólst í að skoða menningu kórsins annars vegar og hins vegar 

framkomu á tónleikum og tengsl við áhorfendur. Ég rannsakaði í þeim tilgangi 

sérstaklega tónleika sem haldnir voru í Iðnó og skrifaði um í áfanganum um 

starfendarannsóknir við LHÍ haustið 2014 undir handleiðslu Berglindar Maríu 

Tómasdóttur. Þetta voru fyrstu tónleikarnir sem við gengum alla leið í sviðsetningu. 

Næsta skeið starfendarannsóknarinnar sneri að óhefðbundnu verkefnavali og 

hverfðist um myndband sem við framleiddum við Draumaprinsinn e. Magnús 

Eiríksson við eigin útsetningu. Ferlið í kringum myndbandið, allt frá kostnaðaráætlun 

                                                           
6 Jean McNiff. „Action research for professional develoment.“ JeanMcniff.com, sótt 1. des 2015 á   

http://jeanmcniff.com/ar-booklet.asp 

http://jeanmcniff.com/
http://jeanmcniff.com/ar-booklet.asp


upptökum yfir markaðssetningu var skoðað í kjölinn og skrifuð um það skýrsla í 

áfanganum Verkefnastjórnun undir handleiðslu Frímanns Sigurðssonar. 

Verkefnastjórnun er nátengd starfi kórstjóra og aðferðir þeirra fræða komu að góðu 

gagni. Öll skrifleg gögn undanfarin tvö ár, s.s. áðurnefndar skýrslur um kórinn leggja 

grunninn að þessari skýrslu, sem og tónleikahald, viðburðir og allar æfingarnar.  

 

Markmið þessarar skýrslu er að móta eins konar áþreifanlega starfskenningu 

Katlanna í þeim tilgangi að greina sérstöðu kórsins.  Sérstökum sjónum er því beint 

að menningu hópsins, ímynd og aðferðarfræði við tónlistasköpun.  Greiningin byggir 

á eigin gögnum, viðtölum við samstýru mína, skrifum fræðimanna og könnun sem ég 

lagði fyrir Kötlurnar. Þar voru kórmeðlimir í Kötlunum spurðir að eftirfarandi:  

 

1. Geturðu lýst Kötlu-menningunni í örfáum orðum? 

2. Hvaða ímynd telur þú Kötlurnar hafa út á við? 

3. Hver telur þú að sérstaða kórsins sé? 

4. Hvað finnst þér mikilvægast við að vera í þessum kór, og hvað færðu helst út 

úr því? 

5. Hvernig finnst þér best að læra ný lög?  

 

Könnunin var lögð fyrir í mars-apríl 2016. Hún var nafnlaus og fór fram á netinu, eða í 

gegnum Google forms. Svörun var góð í könnuninni en af 47 virkum meðlimum 

kórsins svöruðu 41 eða 87 %. Svörin varpa því áreiðanlegu ljósi á það sem ég er að 

skoða. Niðurstöður könnunarinnar fá talsvert rými í þessari skýrslu og eru afar 

mikilvæg gögn fyrir starfið allt. Öll svör þátttakenda má skoða í Viðauka 2.   

  



2. Kafli – Kvennakórinn Katla 

2.1 Upphafið  

Kötlurnar voru stofnaðar á vordögum 2012 og eru sjálfstætt starfandi kór undir stjórn 

þeirra Hildigunnar Einarsdóttur og undirritaðrar, Lilju Daggar Gunnarsdóttur. Við erum 

báðar söng- og tónlistarkonur. Upphafskonur kórsins eru Sædís Karlsdóttir og 

Þorbjörg Daphne Hall, en markmiðið var í upphafi að skapa vettvang til útrásar söngs 

í kröftugum félagsskap kvenna. Eiginleg stofnun fór því fyrst fram á Facebook þar 

sem stofnaður var hópur, sem að mörgu leyti hverfðist í kringum skólasystur úr MH, 

þar með talda Hildigunni Einarsdóttur sem fengin var til að stjórna hópnum. Fyrst um 

sinn voru æfingar opnar og tilraunabragur á. Eftir nokkrar æfingar hringdi Hildigunnur 

í mig og bauð mér í samstarf og samstjórnun á kórnum. Þetta fyrsta vor leið með 

fáum og gloppóttum æfingum svo var haldið út í  æfingalaust sumarið með það fyrir 

augum að keyra vel af stað um haustið. Yfir sumartímann óx hróður kórsins, að 

mestu í gegnum orðspor vinkvenna á milli.  

 

Haustið 2012 hófst eiginlegur starfstími kórsins. Æfingar urðu reglulegar og haldnar 

einu sinni í viku. Stefnt var á tónleikahald en ekki með neinu stressi eða ofur skipulagi 

heldur vildum við sjá hvernig starfið þróaðist, hvers konar efni við gætum unnið með 

og hvað passaði hópnum. Verkefnið var í þróun og við að finna leiðir, bæði meðvitað 

og ómeðvitað til að skapa eitthvað nýtt. Efnisval var strax frá upphafi óhefðbundið af 

kvennakór að vera og vinnulag einnig þar sem stjórnendur eru tveir og vinna 

samtímis að tónlistarsköpun. Óhætt er að segja að áherslur í upphafi hafi verið mest 

á að koma kórnum saman í samhljóm fremur en að halda tónleika þessa fyrstu 

starfsönn. Það er vert að gefa hljómnum gaum og leyfa honum að þróast áður en 

hlaupið er af stað með tónleik.  Fyrsta tilboð um framkomu kom til vegna tilboðs um 

samstarf frá Bartónum – Karlakór Kaffibarsins um jólin 2012 sem var þegið. Því var 

fyrsta opinberlega framkoma Kvennakórsins Kötlu á góðgerðartónleikum í Tjarnarbíói 

með Bartónum. Á tónleikunum voru sungin saman fjögurra radda lög (SATB) og svo 

söng hvor kór sitt eigið efni. Húsið var fullt og viðbrögð áhorfenda jákvæði og urðu 

okkur mikil hvatning. Þeir voru flestir á okkar reiki í aldri og ekki beinlínis líklegir til að 

stunda kórtónleika af miklum móð en eflaust líklegri að láta sjá sig á töff indí-

tónlistarhátíð. Á þessum tímapunkti var þetta innblástur fyrir að vinna meira með kór 

á þeirri senu. Fyrsta lagið sem Kvennakórinn Katla söng einn frammi fyrir 



áhorfendum var Jólakötturinn eftir Jórunni Viðar. Um aðlagaða útsetningu var að 

ræða  af hendi okkar stýra. Flutningurinn einkenndist af kraftmiklum hljóm og opinni 

raddbeitingu. Þetta var fyrsta kveikjan að þeirri þróun sem fór af stað, þ.e. að einbeita 

okkur að sérsniðnu efnisvali og okkar eigin útsetningum.   

Þegar fyrsta starfsárið var liðið stóðum við stýrur uppi með asni magnaðan hóp 

kvenna. Samhljómurinn í söng var góður og menningin í hópnum gagnvart 

sköpuninni og samskiptum var sérstakt og eitthvað sem var vert að þróa áfram. 

2.2 Ímyndin 
Saga kvennakóra á Íslandi er ekki ýkja löng. Landsamband kvennakóra Gígjan var til 

að mynda stofnað árið 2003 og sambandið telur 27 kóra. Markmið Gígjunnar er að 

efla starfsemi og samstarf kvennakóra.7 Kötlurnar eru ekki hluti af Gígjunni. Það er 

ekki endilega með vilja gert en má trúlega rekja til þess að ímynd kórsins inn á við og 

út á við hefur ekki beint þróast með því að spegla hana í öðrum kvennakórum eða 

þeirri hefð sem hefur myndast í kringum þá. Við viljum vera óháðar og nærri lagi væri 

að líkja okkur við risastórt kvenkyns bílskúrsband sem djammar saman einu sinni í 

viku, eða hipsteralegt indíband sem útsetur ábreiður með Björk, Ólöfu Arnalds, Lay 

Low, Imogen Heap, Emilíu Torrini, Annie Lennox og Siu svo dæmi séu nefnd. Þetta 

er ekki beint efnisval sem ratar oft inn á efnisskrár íslenskra kvennakóra. Allar þessar 

tónlistarkonur sem hér voru nefndar eru með mjög sterka ímynd frumleika og 

kvenorku, þær eru töffarar og fara eigin leiðir í sköpun. Þetta eru fyrirmyndir okkar og 

þær, ásamt fleiri tónlistarkonum, hafa áhrif á ímynd okkar. Það sést vel þegar svör 

Katlna í könnuninni eru skoðuð, hér eru nokkur: 

 

Hvað ímynd telur þú Kötlurnar hafa út á við sem kór? 

 Uppátækjasamar, skemmtilegir töffarar. 

 Miklir töffarar með útgeislun. 

 Öðruvísi og skapandi kór. 

 Nútímalegur kvennakór. 

 Frumlegar, kraftmiklar. 

 Hópur kvenna sem standa þétt saman og syngja fjölbreytt og frumleg lög í 

skapandi útsetningum. Öðruvísi kvennakór. 

                                                           
7 „Um Gígjuna,“ Gígjan - Landsamband íslenskra kvennakóra, sótt 25. apríl 2016 á 

http://www.gigjan.is/?pageid=4). 

http://www.gigjan.is/?pageid=4


 Sterkar konur, hugmyndaríkar, litríkar. 

 Töff, jaðarkór. 

 

Eftir að starfið okkar fór að þróast fórum við stýrur að sækja  innblástur í erlenda kóra 

af svipuðum toga. Sænski kvennahópurinn the Sweptaways hefur svipaða nálgun og 

Kötlurnar að mörgu leyti. Þær hafa verið til síðan 2003 og hafa gefið út tvær plötur, 

unnið með Robyn og fleiri listamönnum. Þær fara óhefðbundnar leiðir í útsetningum 

sínum, gefa út leikstýrð tónlistarmyndbönd og leggja mikið upp úr sviðsframkomu. 

Þær eru líka ögrandi í þeim skilningi að þær storka staðalímyndinni um kvennakór í 

samstæðum kjólum með slæður og koma jafnvel fram í brúðarkjólum, síðkjólum eða 

álíka.8 Þetta rímar vel við Kötlurnar og þá ímynd sem við viljum skapa okkur. Tónlistin 

okkar er nýstárleg fyrir kvennakór, við höfum gefið út tónlistarmyndband og það er 

annað á leiðinni og við leggjum mikið upp úr sviðsframkomu.  

 

Ímynd Katlanna hefur verið umtalsefni áhorfenda frá upphafi.  Söngurinn okkar er 

kröftugur, opinn og kemur hlustendum í opna skjöldu. Fólk hefur yfirleitt ekki legið á 

skoðunum sínu gagnvart okkur og við fáum oft endurgjöf í þessu formi: „þið hafið 

sömu orku og karlakórar“ og svo af sama sauðahúsi „ég hef aldrei heyrt svona sánd í 

kvennakór.“ Athugasemdir af þessum toga gefa tilefni til að íhuga almennt ímynd 

kvennakóra og er efni í aðra rannsókn á sviði kynjafræði. 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á því sviði. Ég til að 

mynda hafði sjálf fordóma gagnvart kvennakórum áður en 

ég fór að stjórna einum sjálf. Mér fannst þeir hlytu bara að 

snúast um konur sem langar að syngja saman og gerðu það 

fyrir fjölskyldu og vini annað veifið. Þessi ímynd er 

náttúrulega kolröng. Á Íslandi þrífast kvennakórar sem eru 

að gera frábæra hluti sem verðskulda miklu meiri athygli en 

raun ber vitni. Kórstýrur á borð við Margréti Pálmadóttur og 

Jóhönnu Þórhallsdóttur, sem í raun sköpuðu og þróuðu 

þessa senu áhuga kvennakóra á tíunda áratug síðustu aldar, 

eru sannir frumkvöðlar. Það sést á afrakstrinum en í sönghúsi Margrétar Pálmadóttur 

                                                           
8 „About the Sweptaways.“  The Sweptaways, sótt 26. Nóvember 2015 á 

http://sweptaways.blogspot.com/p/press.html 

Mynd 1- Tónleikaplakat -
Hönnun: Harpa Rún Ólafsdóttir, 
Katla. 

http://sweptaways.blogspot.com/p/press.html


Domus Vox eru starfandi fjórir kvennakórar frá stúlkum til fullorðinna kvenna 

(Stúlknakór Reykjavíkur stofnaður 1995, Vox Femine stofnaður 1993, Cantabile 

stofnaður 1997 og Hrynjandi stofnaður 2011).9 Kvennakórinn Léttsveit Reykjavíkur 

sem Jóhanna stýrði frá upphafi þar til 2012 var stofnuð 1993 og telur nálægt 100 

konur.10 

 

Ímynd Katlanna byggir ekki á að storka því sem aðrir kvennakórar standa fyrir eða 

draga línur á milli og okkar „þeirra“. Ímynd okkar er fyrst og fremst afleiðing 

verkefnavals okkar og aðferðarinnar við að vinna tónlistina, það er með skapandi 

þáttinn að leiðarljósi, gera sjálfar.  

Fyrir utan að byggja upp þá ímynd að við séum skapandi hópur má segja að 

hópurinn líti einnig á sig sem feminískan hóp sem heldur á lofti tónlist annarra kvenna 

og endurskapar hana með undir þeim merkjum. Ímynd okkar er líka afleiðing þeirra 

menningar sem ríkir í hópnum. Hún einkennist af ákveðnum þáttum sem nú verður 

vikið að.  

 

2.3 Kötlumenningin 

Félagslegi þátturinn er mjög mikilvægur kórastarfinu. Sem fyrr segir var kórinn 

stofnaður í gegnum tengslanet en svo óx honum fiskur um hrygg. Vaxandi aðsókn í 

kórinn hefur gert það að verkum að nú er sérvalið inn í hópinn í gegnum 

áheyrnarprufur. Við leggjum í vana að spyrja umsækjendur af hverju þeir vilja koma í 

kórinn. Langflestir nefna að þeir hafi tekið eftir verkefnum kórsins, séð hann koma 

fram og heillast þannig. Næst algengasta svarið er, vinkona mín er í kórnum og hún 

talar svo vel um hann.  

Á stuttri starfsævi hafa myndast góð tengsl milli kórfélaga og það ríkir traust í 

hópnum. Menningin í kórnum skiptir sköpum og hún hefur greitt götuna og stuðlað að 

því að hópurinn þroskist frekar á listræna sviðinu. Það sést best á því að hópurinn er 

til í að taka að sér ólík og krefjandi verkefni, s.s. spuna í gufubaði, söng í 

sjónvarpsauglýsingum og efast ekki um getu sína til þess. Menningin er líka samofin 

stjórnunarstíll okkar stýra sem hefur frá upphafi einkennst af afslöppuðu viðhorfi, 

                                                           
9  „Kórar.“ Domus Vox, sótt 23. apríl 2016 á http://domusvox.is/  
10   „Saga Léttsveitar Reykjavíkur.“ Kvennakórinn Léttsveit Reykjavíkur sótt 23. Apríl 2016 á 

http://www.lettsveit.is/  
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leikgleði og óbilandi trú á hópinn. Vinnulag okkar stýranna er að mörgu leyti kaótískt 

og dýnamískt, lög geta dottið inn á prógramm tveimur æfingum fyrir tónleika, 

tónleikastaður var kannski fundinn viku fyrir tónleika – af því að enginn annar hefur 

hentaði þeirri stemningu sem vilju ná fram,  æfingahúsnæði var t.d. breytilegt viku 

fyrir viku fyrst um sinn svo dæmi séu nefnd.  

 

Í þessari afslöppuðu nálgun okkar stýranna leynist verðmætasköpun hvað varðar 

menningu og listrænan ásetning kórsins. Við erum ekki stjórnendur þar sem allt 

þaulskipulagt fram í fingurgóma. Hópurinn er til í að detta í þetta flæði sem við stýrur 

höfum fram að færa, hann er afslappaður og vill vinna á skapandi hátt og án þess 

stjórna öllum smáatriðum.  Ekki var beinlíns spurt um stjórnunarstíl okkar stýra í 

rannsókninni en þó nokkuð margir þátttakendur koma inn á þetta svið í tengslum við 

spurninguna Hver telur þú að sérstaða kórsins sé?  Dæmi: „ ... massívir stjórnendur 

sem hafa óbilandi trú á meðlimum og eru því ekkert að stressa sig um of – þetta 

reddast. “  Annað dæmi væri „hæfileikaríkar stýrur sem hugsa út fyrir kassann þannig 

að kórinn fer út fyrir kassann.“  

 

Fræðimenn eru flestir sammála því að menning í hópum, fyrirtækjum, stofnunum er 

mikilvæg vexti og þróun. Að skilgreina menningu í hóp er einnig mikilvæg 

stjórnendum þeirra og skapar skýrari stefnu og meðvitund gagnvart starfinu, í þessu 

tilfelli tónlistarsköpuninni sem við stýrur berum ábyrgð á. Í þessu ljósi voru kórkonur 

beðnar um að lýsa menningunni eins og hún er fyrir þeim. Svör þátttakenda voru 

sláandi lík og greinilegt að konur eru sammála um hvað felst í menningunni. Úr 

svörunum má lesa nokkur megin þemu sem einkenna menninguna. En allir 

þátttakendur (40 talsins) komu inn á þessi atriði, eitt eða fleiri í senn. Gripið er niður í 

einstök svör sem endurspegla þemað en bent er á Viðauka 1 ef lesandi vill skoða 

fleiri.  

 Orka, kraftur, styrkur:  

o „Geislandi frumorka.“ / „Rosa sterk heild með mikinn kraft.“ 

/„Kvenorkusprengja.“ 

 Frjálslegt, afslappað, flæði.  



o „ Kórinn er opinn fyrir hæfilegu kæruleysi.“ „Allt er gott og ekkert skiptir 

máli.“ / „Afslöppuð stemning.“ / „Bóhemískur andi.“ / „Kaótískt“ / „ekkert 

stress.“ 

 Gleði og gaman  

o „Upplífgandi - húmor.“ / „fjörug.“ / „óendanlega mikil gleði.“ 

 Sköpun 

o „Kötlumenning er hópur sem hittist með sameiginlegt markmið að vinna 

saman að nýrri sköpun“ /.„inspiring“ / „sköpunarkraftur 

 

 Vinátta og samheldni 

o „Kærleiksrík samstaða.“/ „Það sem einkennir Kötlumenningu er ást, 

hlýja og gagnkvæm virðing. „Öllum er tekið eins og þær eru.“ / 

„Systralag.“ 

 

Þetta er áhugavert og það er nauðsynlegt að fá svo greinagóða mynd af menningu í 

hóp. Hún er nefnilega afar þýðingamikil listrænni vinnu. Því þarf að taka með í 

reikninginn að hópurinn virðist verða móttækilegur á ákveðnum sviðum og án þess 

að það þurfi að vera alger speglun er vissulega þakklát að vinna með þessi þemu inn 

í tónlistarsköpun okkar og verkefni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Listræn stefna og verkefnaval 
 

Frá upphafi höfum við tekið að okkur fjölbreytt verkefni. Í fyrstu var það ekki meðvitað 

heldur fremur tilviljunarkennt. Þegar starfið komst betur á laggirnar varð það beinlínis 

stór hluti af listrænni stefnu að vinna fjölbreytt verkefni og þvert á listgreinar ef svo 

ber undir. Við viljum feta nýjar slóðir. Verkefni okkar ná því langt út fyrir tónleikahald 

tvisvar á ári. Við viljum ná til sem fjölbreytts áhorfendaskara og um leið auka hróður 

kvennakóra.  

 

Listræn markmið stjórna skútunni að miklu leyti og eru í fyrsta sæti í starfinu, án þess 

þó að gera lítið úr félagslega hlutanum og menningu sem er grunnurinn fyrir því að 

hópurinn virki. Listræn sýn okkar stýranna hefur mótað starfið mjög og hefur einnig 

haft áhrif á vöxt kórsins og skapað honum sérstöðu. En í hverju felst listræn sýn 

okkar? Hún er m.a. bundin í því að vinna með raddirnar í kórnum og hugsa 

kvennakór sem hljóðfæri sem getur túlkað og flutt alls konar tónlist. Hljómrænar 

tilraunir með hópinn eru hluti af stefnunni og þannig er raddsvið og blær kórsins ávallt 

í skoðun, möguleikar eru kannaðir til hins ítrasta. Til dæmis vinnum við markvisst 

með dýpt í öðrum alt, hversu djúpt getur annar alt sungið og samt hljómað vel? Við 

rannsökum hljóðfærið kvennakór og möguleika þess. Fyrsti sópran er ekki sjálfgefinn 

í laglínu í útsetningum okkar – við höfum komist að því að það fer mörgum lögum 

betur í kvennakórsútsetningum að raða laglínu í miðraddir og byggja út frá því.  Við 

viljum þjálfa hæfni kórsins á þann hátt að hann geti tekist á við krefjandi verkefni, ekki 

endilega nótnalega heldur frekar út frá hljóm, lit og sviðsframkomu . 

 

Til að þróa þetta höfum við fjölbreytnina í fyrirrúmi í verkefnavali. Það má segja að 

verkefnavalið endurspegli listræna stefnu kórsins. Hér getur að líta helstu tegundir 

verkefna sem við leitumst eftir og höfum unnið með frá upphafi. 

 



 

 

Tónleikahald 

Í reglulegi tónleikahaldi leggjum við áherslu á efnisval sem sýnir kvennakór í frumlegu 

ljósi. Tónleikar okkar eru litaðir  kröftugum samhljóm, hugdjarfri framkomu og 

afslöppuðu andrúmslofti. Ástæður fyrir þessu má rekja til þeirra menningar sem ríkir 

innan hópsins, en í könnuninni sögð Kötlur menninguna m.a. einkennast mest af 

krafti, styrk og hugtökum og ennfremur frjálslegri og afslappaðri stemmningu.  

Við höfum lagt upp úr að halda tónleika í 

rýmum sem henta efnisvali.  Þannig fóru 

vortónleikar 2014 sem báru yfirskriftina 

,,Öfl náttúrunnar" fram í hráu rými í 

iðnaðarhúsi úti á Granda, hvar 

tónleikagestir höfðu útsýni út á haf, til fjalla 

og til Hallgrímskirkju og Hörpunnar.  

Hausttónleikar 2014 gengu út á „hittara“ 

og sviðsetningu og fóru því fram í leikhúsi, og hvert einasta lag sviðsett og lýsing 

hönnuð. Vorið 2015 unnum við með efni úr klassískari átt og völdum því kirkju sem 

hafði hljómburð sem hentaði efnisskránni. Við heimsóttum nokkrar kirkjur en fyrir 

valinu varð Aðventkirkjan, en hljómburðurinn hentaði akkúrat; ekki of mikill en óhemju 

hlýr og skýr.  

Við stokkum upp hefðbundinni kóruppstillingu og leggjum mikið upp úr 

sviðsframkomu á tónleikum. Flest er sungið utanbókar og við erum með yfirlýst 

markmið að ná inn fyrir skinnið á áhorfendum. Fyrir hverja tónleika er því markvisst 

farið sérstaklega í sviðsframkomu og uppstillingar.  Þetta er stór hópur, eða u.þ.b. 45 

konur, og því ekki sjálfsagt að skipta um stöður milli alllra laga eða nýta kóreógrafíu í 

nokkrum lögum og framkvæma eins konar gjörning.  

Mynd 2- Sviðsettir tónleikar í Iðnó 



Til auðvelda okkur sporin gerum við yfirleitt myndrænar lýsingar á stöðum og 

sviðframkomu fyrir hvert lag. Hér getur að líta dæmi í tengslum við eina tónleikana: 

 

 Þessi vinnubrögð okkar stýra hafa greitt götuna og skapað meira öryggi innan 

hópsins hvað varðar frumlega nálgun á flutningi kórverka.  

Við viljum að okkar tónleikagestir fari með jákvæða upplifun af tónleikunum og teljum 

að það skili sér til nýrra áhorfenda í kringum okkar trausta hóp sem mætir alltaf. Það 

er einnig mikilvægt að höfða til þeirra sem mæta alltaf á tónleikana okkar, gæta þess 

að bjóða ekki upp á staðnaðan hóp sem flytur sömu lummurnar á sama hátt á 

tónleikum.  

 

Samstarf við aðra listamenn  

Við vinnum reglulega með öðrum listamönnum. Hingað til hafa það oftast verið 

myndlistarkonur og kventónskáld. Það er út af fyrir sig eftirtektarvert og e.t.v. annað 

efni í ritgerð að skoða út frá kyni hvernig kvennakórar eru nýttir í verkefni þvert á 

listgreinar. A.m.k. er okkar reynsla sú að það eru í öllum tilfellum listakonur sem leita 

eftir samstarfi. Í verkinu Flugrákir (2014) eftir listakonuna Raghneiði Hörpu Leifsdóttur 

spunnum við tónefni og um leið túlkuðum ferðalag tveggja listflugvéla sem teiknuðu 

Mynd 3- Grafísk lýsing á sviðsetningu 



form innblásið af bylgjum Higgs-agnarinnar (Guðseindinni).11 

Spuninn fór þannig fram að við vorum staddar nærri 

Sigurjónssafni á Laugarnesinu, horfðum á flugvélarnar 

mynda formin og spunnum. Spunanum var útvarpað beint á 

RÁS 1, í þeim tilgangi að áhorfendur gætu lagt bílum sínum 

við Sæbrautinna, hlustað á spunann og horft á vélarnar um 

leið.  Í gjörningnum Doríon (2015) fluttum við tónverk Doddu 

Maggýjar, tónskálds og myndlistarkonu. „Brjóstin brenna“ var 

Mynd svo gjörningur myndlistarkvennanna Elínar Önnu 

Þórisdóttur og Hörpu Rúnar Ólafsdóttur í tilefni 100 ára kosningarafmæli kvenna árið 

2015. Verkefnið snerist um að kveikja á 100 kertum gerð úr brjóstamóti af íslenskum 

konum og syngja karlakórslagið Brennið þið vitar undir. Nýverið eða í mars 2016 

frumfluttum við svo verk Maríu Magnúsdóttur  Guðnýjarljóð en verkefnið var eins 

konar samsláttur bókmenntafræði og tónlistasköpunar þar sem tónskáldið samdi 

tónverk í ljóð Guðnýjar Jónsdóttur frá 

Klömbrum (1804-1836). Öll ljóð Guðnýjar 

voru ort um tregafulla ævi hennar. Á milli 

þess sem við fluttum tónlistina túlkaði 

leikkonan María Ellingssen og 

bókmenntafræðingurinn Helga Kress ævi 

skáldsins. Úr varð einstök stund þar tónar 

og orð runnu í eitt. Samstarf við aðra 

listamenn færir okkur tækifæri að ná til breiðari áhorfendahóps. Ennfremur víkka slík 

verkefni listrænan sjóndeildarhring. 

 

Tónlistarmyndbönd  

Frá 2013 höfum við haft það að yfirlýstu markmið að vinna tónlistamyndbönd. Okkur 

tókst svo árið 2015 að gefa út fyrsta íslenska framleidda kórtónlistarmyndbandið. 

Þetta var sem fyrr segir við lagið Draumaprinsinn eftir Magnús Eiríksson.12 Ferlið við 

að framleiða myndbandið var mjög lærdómsríkt hópnum. Við nýttum mannauð 

                                                           
11 Áhugasamir geta fræðst um fyrirbærið hér: http://www.visindavefur.is/svar.php?id=2352 
 
12 Hér er slóð á myndbandið við Draumaprinsinn https://www.youtube.com/watch?v=ZdOJewdjiwg 
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kórsins til hins ítrasta, þar á meðal stílista, klippara, dansara, sviðshöfund og 

sérfræðing í gerð heimildamynda, verkefnastjóra og handritshöfund. Við stýrur sáum 

svo um listræna stjórn. Myndbandið er gott dæmi um lýðræðið í hópnum og tákn um 

sameiginlegan vilja til að gera flotta hluti saman og sýna kór í nýju ljósi, með nýja og 

öðruvisi útsetningu fyrir kvennakór í farteskinu. Enn fremur hefur myndbandið styrkt 

ímynd okkar út á við og við getað nýtt það sem eins konar nafnspjald þegar kemur að 

því að sýna hvað við göngum út á. Eins og staðan er nú er annað myndband í 

bígerð. Við viljum ekki að festist við okkur að við syngjum bara létt popplög – því 

veljum við stefna næst lag sem er ekki endilega þekkt og sýnir frumleika okkar enn 

betur. 

 

Ofangreindar tegundir af verkefnum eru hluti af listrænni sýn okkar og stefnu en þetta 

er ekki tæmandi listi. Í dag erum við líka í þeirri stöðu að koma fram við ýmis tækifæri 

og fá greitt fyrir það. Hér er átt við árshátíðir, afmæli, ráðstefnur og því um líkt. Það er 

ekki beint hluti af listrænni stefnu en stuðlar vissulega af því að kórinn er í góðu 

söngformi og þroskast ört í sviðsframkomu. Þetta hefur þróast þannig að fyrir utan 

sjálfvalin verkefni kemur kórinn fram að meðaltali tvisvar í mánuði yfir vetrartímann, 

þannig borguð „gigg“ eru nokkuð mörg og kórinn iðinn við kolann. Þetta er í raun 

sérstakt í ljósi þess að þetta er áhugamál kórmeðlima sem eru í fullri vinnu. Við stýrur 

finnum þó vel að því fleiri sem giggin eru því meira tekur það af þeim tíma sem gæti 

annars farið í skapandi vinnu. Hluti af æfingu fer þá í að skipuleggja giggið 

framundan, hverjar geta mætt hvað við ætlum að taka o.s.frv. Þessu þurfum við að 

gefa betri gaum og það er aðkallandi, í samráði við kórinn, að skýra betur stefnuna 

gagnvart þessu.  Ég er þó sannfærð um að ekkert af þessu gengi upp ef við byggjum 

ekki að þessari traustu menningu sem hér hefur verið rædd annars vegar og hins 

vegar þeirri skapandi vinnu í útsetningum sem nú verður fjallað um.  

  



4. Tónlistasköpun kórsins 

4.1 Efnisval 

Við stýrur sjáum að mestu um að velja inn efni sem skal flytja. Líkt og venja er í 

kórastarfi leggjum við útlínur að efninu fyrir hvert starfsár. Við reynum að velja sem 

flest fyrir fram, það er þó ekki bráðnauðsynlegt, lög mega bætast við eða detta út á 

síðustu stundu ef því er að skipta. Það mikilvægasta við efnisvalið er að það er ekki 

hugsað á þann hátt að verið sé að velja til flutnings á eina tónleika. Valið ræðst 

fremur af þeirri hugmyndafræði að lagið geti búið með okkur um ókomna tíð. Við 

höldum svo alltaf áfram að bæta við okkur nýju, en höldum gömlu á lífi og æfum það 

reglulega. Miðað við þá fjölda kóra sem við stýrur höfum sungið í eða stjórnað er 

þetta skref frumlegt. Tilhneigingin er að kórar velji inn efni sem útskrifast á haust- eða 

vortónleikum. Það er eðli málsins samkvæmt nauðsynlegt að vinna að nýju efni en 

það er ekki miðdepillinn í starfi Katlanna enda flytjum við flest efni utanbókar og því 

þurfa lögin lengri meðgöngutíma en ella. 

Við leggjum okkur fram í að fá hugmyndir frá kórfélögum og höfum gert það að reglu 

að biðja hverja og eina að skila inn miðum með uppástungum að lögum. 

Hugmyndirnar eru æði margar og við veljum yfirleitt eitthvað sem við teljum henta í a 

cappella kvennakór og útsetjum svo sjálfar. Það ríkir því ákveðið lýðræði í efnisvali  

og ennfremur er ávallt stemning fyrir því að kórfélagar stingi upp á lagi þegar þeim 

dettur í hug, utan og innan æfinga. Svo er það okkar stýra að ákveða hvort lagið 

henti listrænni stefnu kórsins. 

Á starfsævi kórsins höfum við æft upp og flutt 61 lag. Við stýrur höfum sett okkur það 

að markmiði að feta nýjar brautir í efni fyrir kvennakóra og þegar samsetning á 

efnisvali er skoðuð kemur í ljós á hlutfall efnis sem mætti teljast til frumkvöðlastarfs á 

sviði kórflutnings er 71 % á móti 29 % sem telja lög sem hafa verið gefið út 

sérstaklega fyrir kvennakóra almennt. Tæplega helmingur laga eru útsetningar eftir 

okkur stýrur unnar sérstaklega fyrir kórinn og oftast í samráði við hann. Þau lög sem 

við veljum til útsetningar eru nær undantekningarlaust eftir konur. Í Viðauka 1 má sjá 

lagalista kórsins og flokkun eftir tegund.   

Í könnun minni kemur í ljós að kórmeðlimir eru margir á vissan hátt meðvitaðir um 

þessa skiptingu, þ.e. að meirihluti efnis sé tengt frumkvöðlastarfi og telja hana veita 

kórnum hvað mesta sérstöðu. Ég gríp niður í nokkur svör máli mínum til stuðnings:  



o „Áhugavert, óvenjulegt og metnaðarfullt lagaval.“ 

o „Sköpunin og lýðræðið.“ 

o „Ímynd nýsköpunar.“ 

o „Útsetjum sjálfar.“ 

o „Verkefnin – fjölbreytni í verkefnavali þvert á tónlistarstefnur, áherslan á tónlist kvenna 

og nýja tónlist.“ 

o „Við erum mjög skapandi einstaklingar og notum okkur það í vinnunni að lögunum og 

tónleikaframkomunni.“ 

o „Frumlegt efnisval og langflest efnið útsett af stýrum fyrir kórinn.“ 

o „Sérstaða kórsins er að einhverju leyti sú að við erum ekki bundnar við einhverja eina 

tegund af tónlist, við erum til í að prófa allskonar.“ 

o „Óhefðbundið lagaval og útsetningar, feminískar áherslur.“ 

 

4.2 Æfingar 

Í þessum kafla verður leitast við greina í hverju æfingatækni okkar felst.  Hana er vert 

að skoða því þetta skiptir sköpum fyrir listræna útkomu, hefur mikil áhrif á stemningu í 

kórnum og magn efnis sem við náum að komast yfir og flytja frammi fyrir áhorfendum 

Flestir þekkja góðan kórsöng þegar þeir heyra hann. Það sem er þó ekki skýrt eða 

unnt að skilgreina til hlítar er nákvæmlega hvernig kórinn nær að skila af sér 

áheyrilegum söng. Eru söngvarnir frábærir allir sem einn í hópnum? Lumar 

stjórnandinn á einhverjum ráðum sem enginn kann? Æfir kórinn daglega? Það koma 

margir samverkandi þættir við sögu en kjarninn í góðum kórsöng felst e.t.v. í því að 

hópur söngvara helgar sig í sameiningu því að túlka og flytja verk tónskálds. Það er í 

æfingarferlinu þar sem grunnurinn að góðum flutningi er lagður. Í bók sinni Chorus 

Confidental gengur Dr. William Dehning svo langt að segja að markmið æfinga sé 

ekki flutningur verks á tónleikum. Flutningurinn er eins konar hliðarvara góðra æfinga, 

góð engu að síður og nauðsynleg– en ekki aðalmálið, það er æfingaferlið sem fóðrar 

hæfni og getu kórsins. Samkvæmt honum er markmið kóræfinga tvíþætt. Í fyrsta lagi 

að ná sem bestum árangri á sem stystum tíma með eins lítilli áreynslu og unnt er, 

bæði raddlega og almennt. Í öðru lagi stuðla að fagurfræði og persónulegum þroska 

allra í kórnum með því auka músíkalska vitund og færni. Seinna markmiðið er 

mikilvægt því það vísar fremur til sköpunarferlisins en útkomunnar. Góður flutningur 

liggur í æfingunni, góðar æfingar eru háðar ástríðu, færni, skipulagshæfileikum, 



slagtækni og samkennd stjórnandans.13 Þessi sýn samræmist vel starfinu í Kötlunum 

og er áhugaverð af því að hún tekur til þess sem er kjarni málsins að mínu mati: 

tónlistin í samhengi við fólkið í kórnum. Það skiptir mestu máli að kórmeðlimir tengist 

tónlistinni, fá leiðsögn til að flytja hana og tækifæri til að gera sitt allra besta. Þetta 

gerist fyrst og fremst á æfingum. 

Aðra athyglisverða rannsókn á kóræfingum gerði hin sænska Karin Johansson. Hún 

tók viðtal við 26 sænska kórleiðtoga í þeim tilgangi. Skemmst er frá því að segja að 

flestir kórleiðtoganna voru þeirrar skoðunar að það væru óteljandi þættir sem kæmu 

til kasta á æfingum - þetta væri marglaga fyrirbæri. En niðurstöður úr viðtölunum 

varpa þó skýru ljósi á nokkra grunnþætti sem koma til á æfingum. Þ.e. músíkalska, 

uppeldisfræðilega (kennslufræðilega), félagsfræðilega og leiðtogamennsku (t.d. 

dýnamík í hóp, sálfræði, kynjafræði, músíkalskt samtal og að koma öllum á „sömu 

síðuna“). Umræðuefni og hugtök tengd þessum þáttum voru mest áberandi í 

viðtölunum við kórleiðtogana 26. 14 Það eru því samsetning margra þátta sem setja 

virkni í æfingar og stuðla að árangri. Þetta er áberandi á okkar æfingum, það er allir 

þessir þættir sem Karin nefnir þurfa að koma til í skapandi vinnu þar og það er erfitt 

að vera farþegi í þeim aðstæðum.   

 Áhugavert er að Karin notar ekki orðið kórstjóri þegar hún vísað er til starfsins og 

sneiðir hjá enska orðinu conductor og talar um choir leader. Mér finnst vert að halda 

þessu á lofti og íhuga því að mínu viti nær sá stjórnandatitill ekki yfir starfið í raun en 

vísar vissulega til þess hluta sem felst í að stjórna tónlistinni með tilheyrandi 

slagtækni og getu til að túlka með hreyfingum tónlistalega hluti. Aðrir hlutar starfsins 

tilheyra miklu fremur því að vera leiðtogi, bæði listrænn og félagslegur. 

Leiðtogatiltillinn rímar líka við áður lýstum hugmyndir Dr. Dehnins um að það að 

stjórna kórverki á tónleikum sé hliðarvara flókins ferlis og menningu sem myndast á 

æfingum.  Hann notar þó ekki titilinn kórleiðtogi en ljóst er að það að leiða kór er ekki 

bara að stjórna tónlistinni. Starfið er kennslufræðilegt, hvernig kennum við nýja 

tónlist? Það er félagsfræðilegt og sálfræðilegt. Kórmeðlimir verða að vera stoltir af því 

sem þeir syngja og líða vel með það. Stemningin í kórnum þarf að vera góð. Kórinn 

                                                           
13 Dr. Dehning, William, Chorus Confidential –Decoding the secrets of the Choral Art. (Pavane 
Publishing, 2003), bls. 37-56    

 
14 Karin Johansson. „Inside views on Contemporary Swedish Choral Practice.“ Í Choir in focus, Urslula 

Geisler og Karin Johansson ritstýrðu, (Bo Ejeby Förlag, 2011), bls. 15-32 



þarf að trúa því að tiltekið verkefni sé þess virði að gera. Svo starfstitilillinn kórleiðtogi 

á að mínu mati miklu betur við við starfið – þó að breytist nú ábyggilega seint í lifandi 

orðræðu.  

Æfingar hjá Kötlunum fara fram einu sinni í 

viku tíu mánuði ársins, eða frá miðjum ágúst 

fram í miðjan júní. Þær standa oftast tvo 

tíma en lengt er í ef á þarf að halda. 

Söngkonur í Kötlum er fæstar í menntaðar í 

söng og hver er ein er þarna á eigin 

forsendum. Það er enginn að stressa sig 

eitthvað sérstaklega á klukkunni á æfingum 

og fyrir vikið er andrúmsloftið oftast afslappað. Það myndast því góður akur til 

sköpunar, andrými til að vinna í hlutum, fara út af sporinu, breyta og bæta. Hér sést 

aftur hvað menningin í kórnum er mikill áhrifaþáttur sköpunar. Auk vikulegra æfinga 

eyðum við einni helgi saman úti á landi hverja önn og vinnum. Það er ekki ofsögum 

sagt að slíkar æfingarbúðir gera kraftaverk á öllum sviðum kórstarfsins, 

tónlistarlegum og félagslegum. 

Æfingamátinn hefur þróast samfara menningu kórsins að því leyti að kórbragurinn er 

ríkur af afslöppuðu viðhorfi, glettni, gagnkvæmri virðingu og trausti. Það er í góðu lagi 

að ruglast og nauðsynlegt. Jazz píanistinn Kenny Werner skrifaði bók um hvernig 

tónlistarmenn verða meistarar án áreynslu hann kemst vel að orði varðandi ríkjandi 

viðhorf okkar: „The easiest way to do art is to dispense with success and failure 

altogether and just get on with it.15“  

Tónlistin má taka því breytingum í ferlinu og gerir það yfirleitt. Ef útsetning eða verk 

sem koma ekki úr smiðju okkar stýra er ekki að virka reynum við að hafa samband 

við útsetjara/tónskáld ef kostur er upp á að breyta eða aðlaga þannig að það virki. 

Við viljum að tónlistin sé síkvik og geta átt þannig samband við tónskáld og útsetjara 

að það sé allt opið til aðlögunar.  Við leggjum vitaskuld upp úr því gagnvart kórnum 

að bera virðingu fyrir verkum annarra og förum eftir fyrirmælum í hvívetna en kórinn 

er lifandi hljóðfæri sem á allt sitt undir röddinni sem er í eðli sínu ekki alltaf 

áreiðanleg. Því getur t.d. skipt máli að vinna með mismunandi tóntegundir, sumar 

                                                           
15 Kenny Werner, Effortless Mastery. (New York: Inner Music Publishing, 2011). 
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hljómar betur en aðrar í meðförum þessa tiltekna kvennakórs með þessa tilteknu 

spönn radda. Við verðum að nálgast tónlistina út frá hljómnum – ef hann er góður, 

verður verkið gott. Þessu viðhorfi er haldið á lofti á æfingum.  Það er ekkert meitlað í 

stein, við erum opnar fyrir öllu. Þetta er mikilvægt starfinu og er frumforsenda fyrir 

listrænum vexti kórsins.   

Við erum ávallt með söngtæknina og raddþjálfun í miðdepli á æfingum og gerum 

okkur skýrt far um að æfa hana í gegnum tónlistina sem við tökumst á við hverju 

sinni. Fókusinn er því ekki á læra bara nóturnar fyrst og svo túlkun, heldur nálgumst 

við þetta meira heildrænt; meðan við kennum nóturnar (ýmist af blöðum eða eftir 

eyra) tæpum við á túlkun og söngtækni. Þessi heildræna nálgun gerir það að verkum 

að túlkun laga er yfirleitt áhrifarík í meðförum kórsöngvaranna og skilar sér í flutningi 

laga frammi fyrir áhorfendum. Þess heildræna nálgun er samkvæmt niðurstöðum 

könnunarinnar mikilvæg kórmeðlimum. Þannig segir einn þátttakandi: „svo getur verið 

betra ađ læra sum lög međ endurtekningu, hljóđminni og jafnvel fíling/tilfinningum.“ 

Almennt séð á æfingum notum við píanó lítið sem ekkert til að kenna raddir. Við 

stýrur teljum farsælla að syngja raddparta fyrir kórmeðlimi án undirleiks og trúum að 

það gefi betra fordæmi og meiri árangur en að hamra stanslaust á hljóðfæri sem ekki 

er svo skylt mannsröddinni í kór sem flytur alla tónlist sína án undirleiks eða a 

capella. Píanó gefur ekki gott fordæmi af tónmyndun mannsraddar eða fraseringu. 

Eðli málsins samkvæmt – píanóið er fjarskylt mannsröddinni. En það hefur verið 

notað til að kenna lög í kór í langa tíð, enda kórstjórar margir hverjir organistar sem 

eru ekki endilega þjálfaðir í söng. Píanóið stuðlar heldur ekki að góðri blöndun milli 

radda eða jafnvægi, í raun þvælist það fyrir þegar unnið er með slíkt og tekur 

hljóðrými af söngnum. Í raun er einhver fáránleiki í því að nota annað hljóðfæri til að 

kenna allt annarri tegund hljóðfæris að flytja tónlist – en sú er raunin í kór. Það er 

skondið til þess að hugsa að það yrði að viðtekinni venju að t.d. flauta yrði notuð til 

að kenna fiðlu að spila lag, samið fyrir fiðlu. Það sem píanóið hins vegar gerir vel er 

að gefa tón í upphafi og styðja okkur kórstýrur ef við erum að vinna útsetningar á 

staðnum og viljum heyra hvort eitthvað virki hljómfræðilega. Þetta snýst um að syngja 

sig inn í aðrar raddir og í því ljósi þvælist píanóið fyrir að mínu mati. Einnig heyrum 

við stýrur langt um betur án píanós hvað er gerast í söngnum og getum leiðrétt strax. 

Mín reynsla er sú að það að sitja við píanóið veikir heyrn gagnvart söng kórsins, enda 

er maður að spila.  



Formið á æfingum er frekar hefðbundið, upphitun, unnið með efni, pása, spjall, unnið  

meira með efnið og spjall í lokin. Framkvæmd æfingar er hins vegar frekar 

óhefðbundin og nýstárleg og því verður fjallað sérstaklega um upphitun og aðferðir 

okkar við að vinna tónlistina. 

4.3. Upphitun 
Við komum yfirleitt báðar að upphitun.  Leiðarljós í henni er söngtækni og intónasjón. 

Við stýrur búum að góðri reynslu í þeirri deild, báðar starfandi söngkonur sem syngja 

í atvinnuskyni upp á hvern einasta dag nánast í ýmist sóló eða í smærri hópum. Við 

erum báðar mjög reyndar í samsöng og miðlum þeirri reynslu óhikað í 

upphitunaræfingum.  

Markmið æfinganna er öðru fremur að skapa samhljóm, góða hlustun og 

áreynslulausan söng. Við viljum að söngtæknin sé sem náttúrulegust hverri og einni 

og höfum litla trú að nálgast upphitun í kór út frá skalasöng með píanóundirleik sem 

við teljum trufla þá hlustum sem þarf til að 

syngja saman án undirleiks í kór. Þess vegna 

fer upphitun fram án píanós. 

Upphitunaræfingar eru oftast innblásnar af 

hugmyndafræði Lichtenberg söngtækninnar. 

Tæknin byggir á vísindalegum rannsóknum á 

uppruna hljóms í líkamanum og byggir á 

rannsóknum söngkonunnar Ghiselu Rohmert og vinnuverndarsérfræðingsins Walter 

Heinrich Rohmert sem vildi ólmur stuðla að vinnuvernd söngvara. Aðferðin snýst þó 

fyrst og fremst um að stuðla að heilbrigðum og náttúrulegum hljóm mannsraddarinnar 

í söng– fólki á að líða vel við sönginn, þá verður hann fallegur og heilbrigður. 

Raddbeiting á að vera náttúruleg og óþvinguð og það eru engar skyndilausnir til við 

að bæta sönginn. Mikið er unnið með yfirtónamyndun og skynfærin virkjuð í 

tónmyndun.16 Þannig er til að mynda brugðið upp mynd af lykt, lit og jafnvel áferð við 

æfingarnar: „ nú skulum við syngja ljósblátt á sérhljóðunum a og o“ gæti önnur hvor 

okkar stýra sagt í upphitun til dæmis. Þessar kveikjur hafa vissulega áhrif á hljóminn;  

að syngja daumbrautt flauel á tóninum D er ekki sama D sem er sungið þegar við 

                                                           
16„Kurz erklart“ Lichtenberger Institut fur angewandte Stimmphysiologie.  Sótt 16. apríl  2016 á  
http://lichtenberger-institut.de/methode/kurz-erklaert/  

 

Mynd 7 - Upphitun í hring 

http://lichtenberger-institut.de/methode/kurz-erklaert/


ímyndum okkur ljósbláa bómull. Við yfirfærum þessa hugmyndafræði  svo óhikað 

þegar á þarf að halda í vinnu með tónlistina sjálfa. 

Við teljum líka mikilvægt í upphitun að ná hópnum saman í eina orku, þ.e. stilla okkur 

inn á sömu rás, líkamlega og andlega.  Við notum í þeim tilgangi öndunaræfingar og 

raddæfingar sem hverfast um fáa tóna. Við erum líka vakandi fyrir að vekja líkamann 

til söngs og tölum um líkamsstöðu. Ef vinna á með klapp/stapp/smell í lögum 

kvöldsins reynum við að hafa það einnig með upphitun. Upphitun er ekki plönuð í 

þaula fyrir fram og lengd hennar fer eftir orkustigi kórsins. Stundum þarf hita vel og 

lengi upp og stundum ekki.  

Eftir að upphitun lýkur höldum við stýrur uppi stuttu spjalli við kórinn. Þá förum við 

yfirleitt yfir hvað skal syngja þessa æfingu. Við tölum okkur oft stuttlega í gegnum 

lögin og ræðum hvar þau standa og hvað við viljum fá út úr þeim, hér tölum við um 

sérstaklega ef við ætlum að vinna eitthvað án nótna – undirbúum farveginn. 

Reglulega minnum við á hvar prógrammið stendur ef það eru yfirvofandi stórir 

tónleikar. Þetta spjall er mikilvægt upp á stemningu og skapar meiri helgun og 

meðvitund gagnvart þeim lögum sem á að vinna á viðkomandi æfingu. 

 

4.4 Hvernig vinnum við með tónlistina? 

 
Aðferðir eru afar fjölbreyttar og ólík lög kalla á mismunandi nálganir. Við höfum þó 

nokkur viðmið sem við höldum uppi. Fyrst ber að nefna mjög takmarkaða notkun 

píanós við að kenna raddir, hvort heldur sem eiga í hlut lög sem eru kennd eftir 

nótum eða eyranu. Einnig er strax frá upphafi meðvitað unnið með tilfinningu í 

viðkomandi verki, styrkleika, tjáningu og söngtækni eða heildræna nálgun á verkum 

líkt og áður var tæpt á.  Til að greina betur ferlið verður að fjalla sér um hvort, þ.e. 

hvernig við kennum lög eftir nótum annars vegar og hvernig eftir eyranu hins vegar.   

Lýsa má tveimur grundvallaraðferðum við æfingar á lögum/ verkum: 

1.  Hefðbundna leiðin:  lög kennd eftir nótum 

2. Óhefðbundna leiðin:  lög útsett á staðnum og kennd eftir eyranu 

Orðanotkunin kemur til vegna þess að leið eitt er ríkjandi í æfingatækni kóra. Eðli 

málsins samkvæmt er þarft að taka fram að hefðbundna leiðin er ekki óþörf og er 



góðra gjalda verð. Hún er ríkjandi hjá mörgum kórum og skilar árangri sérstaklega 

þegar eiga í hlut erfið verk í kórum þar sem allir meðlimir lesa nótur. Slík er ekki 

raunin í Kötlunum, þar eru fáar sem eru þjálfaðar í nótnalestri og þó nokkuð margar 

sem hafa ekki sungið í kór áður.  

Þegar hefðbundna leiðin er farin fá Kötlur kennslu á sinni rödd á hefðbundinn hátt í 

þeim skilningi að hver raddpartur er kenndur af okkur stýrum og kórkonur lesa nótur 

um leið. Við stýrur syngjum með í pörtunum og leiðum þannig lesturinn.  Hér kemur 

sterkt inn að við séum tvær stýrurnar því vinnuhraði tvöfaldast í raun við það að 

skiptum hópnum niður í tvö rými og æfum raddir þannig samtímis. Líkt og gefur að 

skilja náum við líka fljótar árangri þegar við stýrur kunnum alla raddaparta mjög vel. 

Það er ekki alltaf raunin og þá grípum við í píanóið. Svo tilvist þess á æfingum er 

meira háð undirbúningsstigi okkar stýra.  

Við notum þessa aðferð fyrst og fremst þegar við vinnum útgefin verk – þ.e.a.s. okkar 

eigin útsetningar eru sjaldnast á nótum. En í þeim tilfellum sækist okkur hraðar 

verkið, enda er útsetjarinn þá önnur stýranna eða báðar og þekking því mikil á 

verkinu. 

Í könnun var spurt ,, Hvernig finnst þér best að læra ný lög?“ Svörin endurspegla 

þessar tvær leiðir sem farnar, flestir nefna nótnalestur sem gilda og góða aðferð en 

taka fram að hin óhefðbundna virki best fyrir sig. Til dæmis segir einn þátttakandi að 

honum finnist best að læra ný lög ,,með því að læra þau án blaða, festa þau strax í 

minninu og vinna þannig áfram.“ Annar þátttakandi segir: „Mér finnst skemmtilegast 

þegar við vinnum lögin saman án þess að vera með nótur eins og t.d. Halo. Ég er 

ekkert mjög góð í að lesa nótur og þess vegna á það betur við mig. „Ég er yfirleitt 

frekar fljót að leggja nóturnar frá mér því mér finnst gott að læra eftir eyranum og ég 

er fljót að læra texta.“ Skapandi þátturinn við að læra lög er því mikilvægur kórnum og 

hluti af sérstöðu hans að mati kórfélaga:  „ Aðferðarfræðin – aðferðir við að læra lög, 

sérstaklega áhersla á sköpun inni á æfingunum.“ 

Áhugavert er að þó nokkrir bentu á í könnuninni þeim þætti gott að hlusta á raddparta 

af upptökum. Við stýrur höfum lagt það í vana okkar að syngja inn raddir og henda 

upp á Dropbox þegar mikið liggur við og að þarf að læra eitthvað á stuttum tíma. Við 

höfum hins vegar ekki haft neitt haldbært um að þetta skili einhverju inn i á æfingar. 



Könnunin gefur hins vegar til kynna að þetta gerir mikið gagn og gefur til því gott 

tilefni til að vinna meira með.  

4.4.1 Óhefðbundna leiðin  

Við notum þessa leið á tvennan hátt. Í fyrsta lagi kennum við raddir eftir eyranu sem 

þegar eru til á nótum sem er ekki dreift til kórmeðlima. Hérna eiga oft í hlut 

útsetningar sem við erum aðlaga að okkur og breyta og bæta með t.d. spuna.  Við 

stýrur syngjum þá raddparta og kórkonur svar í sömu mynt.  

Í öðru lagi kennum við raddir eftir eyranu þegar við útsetjum á staðnum en þá eiga 

yfirleitt í hlut lög sem eru ekki klassísk kórlög. Við stýrur erum þá búnar að forvinna 

útsetningu heima, annað hvort saman eða sér og mætum með útlínur tilbúnar að 

laginu. Lítum á dæmi: 

Útlínur að útsetningu – Just for now e. Imogen Heap 

 

Rétt er að taka fram að kórkonur fá ekki þessar útlínur sem  sem hér sýndar í 

hendurnar. Þetta tiltekna dæmi er einnig tölvugert eftir teikningu úr minnisbók 

undirritaðrar. Útlínur sem þessar er meira eins og handrit að skapandi vinnu okkar 

kórstýra. Alger frumforsenda fyrir því að handritið virki er að við stýrur þekkjum lagið 

inn og út, erum búnar að hlusta á það í þaula og kortleggja hvað við viljum fá út 

þessu, sem oft raunin – en ekki alltaf. 

IN
TR

O

Lúppuhópur 1 kemur inn á 
textanum Just for now  

Lúppuhópur 2 á textanum 
kemur inn á Just for now 

Lúppuhópur 3 kemur inn á 
textanum Just for now 

Klapp ryþmar 



Í raun fer útsetningarvinnan fram í nokkrum fösum. Fyrst kennum við grunninn að 

laginu, hljómana og formið og svo kemur laglínan ofan á. Þegar við vinnum svona 

brjótum oft upp hefðbundna raddskipan og myndum raddgrúppur sem eru ekki 

endilega bundnar við eina radddeild (sópran 1, alt 2 o.s.frv.) og enn fremur er ekki 

jafnt af söngkonum í hverri grúppu. Þetta er því ný áskorun þegar kemur að blöndum 

radda og jafnvægi á milli þeirra og útheimtir að við þekkjum raddsvið kórsins vel og 

getu í skapa tiltekið sánd sem þarf í hverja grúppu fyrir sig. Þegar vinnan við 

útsetninguna er komin á stað getur vel farið svo að við þurfum að færa konur á milli 

grúppa til að tónlistin smellli. Við erum allar meðvitaðar um að þjóna tónlistinni á 

þennan hátt, prófa okkur áfram þar til útkoman verður áhugaverð og áheyrileg. Það 

skiptir engu máli þó einhver þurfi að hætta í sinni grúppu og færa sig og læra upp á 

nýtt. Það er bara í menningunni að gera það – og það er gaman.  

 Á einni æfingu náum við kannski bara að útsetja eitt vers í lagi. Þetta getur oft verið 

mikil þolinmæðisvinna. Músíkalskar hugmyndir okkar stýra virka kannski ekki þegar á 

hólminn er komið og þá er ráð að breyta á staðnum, það getur tekið nokkrar tilraunir. 

Sem fyrr segir gerum við oft útlínur / handrit að útsetningu en það virkar heldur ekkert 

alltaf. Við höfum oft ætlast til of mikils, orðið ringlaðar og þurft að vinna hluti út frá 

öðrum viðmiðum. En þetta er þróunarferli og vel má skoða hvort ekki færi betur að 

gefa kórmeðlimi útlínur að laginu þannig þeir hafi það líka. Stundum fer óþarfa mikill 

tími í „umferðarreglur“ í tilteknu lagi. Af því að við erum að skipta hópnum þvert á 

raddir og stundum þurfa sumar að hoppa á milli í einu og sama á laginu til að ná 

betur fram tónlistalegri pælingu. Í þessum tilfellum myndi hjálpa að skipta hópnum 

fyrirfram og birta þá skiptingu fyrir æfingu.    

Þegar við höfum náð laginu öllu í gegn á nokkrum æfingum tekur við tímabil þar sem 

við erum fínstilla, bæta og breyta. Á þessu tímabili aukum við einnig oft á flækjustig 

útsetningarinnar; bætum við fleiri röddum, líkamsáslátti og vinnum nákvæmara með 

blöndum og jafnvægi milli radda. Við skoðum lit í hljómnum og prófum okkur áfram í 

raddbeitingu sem hæfir laginu. Þannig er líka unnið með söngtækni og hér kemur 

áður nefnd Lichtenberg aðferð í söng sterk inn.  

Þessi leið að kórtónlist er skapandi vinna á allan hátt en einnig lýðræðisleg því allar 

uppástungur frá kórmeðlimum hvað varðar útsetningu er vel þegnar og meira en 

velkomnar. Aðferð okkar er mjög í anda aðferðarfræði NAIP námskeiðsins Stjórnunar 

og leiðsagnar (e. Leading and guiding). Í grunninn snýst sú aðferðarfræði um að nota 



skapandi aðferðir í tónlistavinnu með hóp. Tónsmíðar og spuni er unnið í sameiningu 

í hópnum, hver og einn þróar sínar rödd og það ríkir samvinna við þróun hugmynda. 

Leiðtogamennskan snýst um fá hóp til að vinna að sameiginlegri sköpun og vera í 

senn leiðandi og fylgjandi.17 

Í framhaldinu er vert  að segja frá JABBLE!, tilraun sem var gerð í kórspuna við 

Wilfrid Laurier háskólann í Ontario, Kanada. Orðið Jabble er bullorð en tilraunin 

snerist um kórspuna. Markvisst var unnið með þetta hugtak að deila 

leiðtogamennskunni með þátttakendum í sköpuninni líkt og við stýrur gerum. Þannig 

tóku kórstjórnendur frekar að sér hlutverk eins konar leiðbeinenda og virkjuðu 

kórmeðlimi með hvatningu sinni og sérþekkingu í að vera ábyrg í tónlistarsköpuninni. 

Meirihluti þeirra tónlistar sem er flutt er í kórum endursköpun á hugarverki annarra.  Í 

því ljósi var spuni meðal kórfélaga nýttur til að byggja brú milli ólíkra verka. 

Stjórnendur gáfu tónefni  til að vinna spunann út frá en í einhverjum tilfellum var hann 

alveg frjáls. Verkefnið sameinaði því vinnuna við að læra fyrirfram samin verk við það 

að skapa á staðnum. Umrædd tilraun heppnaðist vel og rannsakendur segja: 

Development of “musical empathy” or “deep listening” replaced conventional error 
recognition and correction as well as “sound unifications” (blending and balancing) 
normally mitigated from the podium. As the choir improved at this sort of listening and 
interaction, the musical ideas and textures became more comprehensible, 
sophisticated, and interesting.18 

 Ennfremur storkar tilraunin hefbundnu hlutverki vestræna kórstjórans sem kennir 

nótur og verk, leiðréttir þangað til verkið er nógu gott til flutnings. Þetta er lýðræðisleg 

sköpun og kórstjórinn leiðir sköpunina19 

Við höfum notað spuna í svipuðum tilgangi og þarna er gert, það er að brúa á milli 

verka, en enn sem komið er hefur það ekki markvisst að spinna út frá verkum og 

spuninn frekar tengdur sérverkefnum þar sem við erum að spinna út frá myndlist.  

JABBLE tilraunin veitir innblástur til að vinna meira með spuna í kórnum. Það virðist 

                                                           
17 „Tónlist kennsluskrá – MA/M.Mus.“ Listaháskóli Íslands. Sótt 28. apríl á  

http://old.lhi.is/media/filer_private/2015/10/20/tonlist_ma-mmus_pdf_15-16.pdf  
18Gerard J. Yun and Lee Willingham. „JABBLE! Choral Improvisation: A Model of Shared Leadership.“ 

The Phenomenon of Singing. Sótt 14. janúar 2016 á 

http://journals.library.mun.ca/ojs/index.php/singing/article/view/1039/893 

 
19 Gerard J. Yun and Lee Willingham. „JABBLE! Choral Improvisation: A Model of Shared Leadership.“ 

 

http://old.lhi.is/media/filer_private/2015/10/20/tonlist_ma-mmus_pdf_15-16.pdf
http://journals.library.mun.ca/ojs/index.php/singing/article/view/1039/893


rökrétt framhald í listrænni þróun okkar. Að mínu mati sýnir tilraunin fram á tvennt. 

Annars vegar, kórfélagar hafa alla burði til að skapa sjálfir. Hins vegar verða 

kórstjórnendur að deila leiðtogamennsku sinni til að ná því fram og skapa rétta 

andrúmsloftið. Í þeim tilgangi þurfa þeir að átta sig á hvaða listrænu og skapandi 

ákvarðanir kórmeðlimir geta tekið út frá menningu hópsins og tónlistalegri færni. 

Þannig mætti segja að hlutverk stjórnanda í skapandi vinnu sé að bregða upp 

myndum af möguleikum, veita músíkalskar kveikjur, sýna fram á ólíkar dyr til 

sköpunar – leiða kórmeðlimi að dyrunum en hafa hugfast að þeir verða sjálfir að velja 

þær sem dyr sem henta, og ganga einir í gegn – án þess að við stjórnendur höldum 

fasti taki í hendur þeirra. Þetta sjónarmið einkennir starf okkar stýra í Kötlunum. 

  



5. Lokaorð 
 

Hér hefur verið fjallað um starf Katlanna með aðferð starfendarannsóknar. Markmið 

skýrslunnar var að rannsaka menningu hópsins, ímynd og aðferðarfræði við 

tónlistarsköpun. Niðurstöður byggja á svörum í könnun og eigin gögnum og leiða í 

ljós að sérstaða hópsins er fólgin í þessum þáttum og þá sérstaklega efnisvali og 

aðferðum við að vinna tónlistina. Lykilhugtök menningar í Kötlunum samkvæmt þeim 

tengjast krafti, samheldni, afslöppuðu andrúmslofti, gleði og vináttu. Ímyndina segja 

þátttakendur snúast um að við séum nútímalegur kvennakór, öðruvísi og skapandi.  

Sé litið til íslensks kórastarfs almennt mætti segja að við séum með aðferðum okkar í 

tónlistasköpun að feta nýjar brautir. Í því tilliti má nefna að stór hlut efnisins sem 

Kötlurnar flytja eru okkar eigin útsetningar. Ennfremur er verkefnavalið nýstárlegt fyrir 

kór að vera. Þannig erum við fyrstar kóra á Íslandi til að gefa út framleitt 

tónlistarmyndband. Við erum líka fyrstar til að halda kórtónleika í bílakjallara á off-

venue á Iceland Airwaves svo dæmi sé nefnt. Það er mikilvægt að halda á þessu á 

lofti því þetta er kjarninn í starfinu okkar, það er frumkvöðlastarfið, bæði hvernig við 

vinnum með tónlistina og hvar og hvernig við flytjum hana.  

Það að við erum tvær sem stjórnum hefur einnig áhrif og við lítum á  okkur sem 

leiðtoga í tónlistarsköpun þar sem kórinn sjálfur er í hlutverki þess að útsetja með 

okkar hjálp og hvatningu. Það er auðveldara að útsetja saman tvær á staðnum – 

skipta hópnum í tvennt og vinna tvölfalt hraðar. Ég hef sambanburð í öðrum kór sem 

ég stjórna ein, þ.e. kór Kvennaskólans í Reykjavík. Þar hef ég verið að prófa aðferðir 

okkar Hildigunnar Einarsdóttur, samstýru, og útsett á staðnum jafnvel sömu lög, það 

gengur talsvert hægar eins míns liðs og útheimtir meiri orku og útsjónarsemi.   

Könnunin kom í flestu tilliti jákvætt út en hafa bara í huga að ekki var kannað meðal 

þeirra sem hafa hætt í kórnum og ástæður fyrir því. Í ljósi niðurstaðna er stefnan að 

halda áfram á sömu braut og þróa hana, halda áfram að koma fram með vandaðar 

útsetningar og öðruvísi efni. Það er vert að byggja ofan á starfið sem nú er fyrir hendi 

og að þróa tónlistarsköpunina meira í átt að spuna og spennandi væri að semja 

saman lag með kórnum. Öll skilyrði þess, bæði félagsleg og listræn, eru fyrir hendi, 

hópurinn er tilbúinn.   

 



Það er von mín að þessi starfendarannsókn veiti öðrum kórstjórum og kórum 

innblástur til að vinna meira með skapandi þáttinn í samsöng. Við getum miklu meira 

en við höldum og þegar kór er settur í þá stöðu að vinna nótnalaust og eftir eyranu 

verða til töfrar í hljóm og annars konar tengsl við tónlistina, sem vafalaust skila sér í 

hefðbundna vinnu á útskrifuðum verkum. Auk þessa hefur starfendarannsóknin  

heimildagildi fyrir kórinn og gefur greinagóða mynd af stöðunni í dag. 

 

Í upphafi þessarar skýrslu var nefnt að sjálfstæðum kórum hafi fjölgað talsvert á 

Íslandi. Þessi þróun er spennandi og gefur tilefni til að líta út fyrir landsteinana. 

Kanadíska verkefnið Choir! Choir! Choir! er kór sem er opinn öllum þeim sem vilja 

syngja nýstárlegar útsetningar. Æfingarnar eru opnar, sem þýðir að hver sem vill má 

koma. Þarna er lögð rík áhersla á ástríðu í söng og leikgleði, útsetningarnar eru 

unnar á staðnum í bland við útskrifaðar af hendi stjórnendanna. En upphafsmenn 

kórsins og stjórnendur eru þeir Daveed Goldman og Nobu Adilman. Þeir hafa skapað 

menningu sem er lýst á eftirfarandi hátt á heimasíðu kórsins:  ,,Constantly pushing 

the boundaries of practice and performance, artist and audience, Daveed and Nobu 

are inspired by their many members and fans, and know this is just the beginning.“ 20 

Verkefnið hefur vakið mikla lukku og kórinn hefur m.a. komið fram með Patti Smith, 

David Bowie og á Tedx ráðstefnu í Toronto. Þarna er því dæmi um kór, sem líkt og 

Kötlurnar, fer nýstárlegar leiðir í starfi sínu og uppsker því öðruvísi verkefni en við má 

búast af hefðbundnum kór.  

Það má sækja flotta fyrirmynd í þetta starf og gott að hafa bak við eyrað að 

stjórnendurnir tveir,  þeir Goldman og Adilman, hafa einnig nýtt sér þessa nálgun sína 

á öðrum starfsvettvöngum og eru um þessar mundir að kenna útsetningar sínar í 

fyrirtækjum til að efla liðsheild og eins líka í skólum og á menningarlegum viðburðum. 

Þeir eru ötullir við að halda vinnustofur um nálgun sína og nýlega fóru þeir á túr til að 

breiða úr töfrum verkefnisins á tónlistarhátíðum, og til annarra kóra.21 Hvað varðar 

framtíðarsýn mína á sviði kórstjórnunar finnst mér þessi nálgun gífurlega spennandi 

og líklegt að ég stígi skref í þessa átt. Þökk sé Kötlunum. 

                                                           
20 „Who we are.“ ChoirChoirChoir, sótt 1. des á http://www.choirchoirchoir.com/#/who-we-are/ 

21 ,,Who we are.“ ChoirChoirChoir. 

http://www.choirchoirchoir.com/#/who-we-are/
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Viðaukar 

Viðauki 1 – Skrá yfir lög Katlanna og flokkun þeirra 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Útgefnar útsetningar 
fyrir kvennakór 

Útsett 
sérstaklega fyrir 
Kötlur 

Frumsamið fyrir 
Kötlur 

Aðlagaðar 
útsetningar 

Eigin útsetningar Spunaverk í 
samstarfi 
við 
listamenn 

On suuri sur rantas Mánaskin Wani Wachi  Ferðalok Líttu sérhvert 
sólarlag 

Flugvélarákir 

Serenade Önnur sjónarmið Heim Brennið þið vitar Aftansöngur Spuni í 
gufubaði 

Pseudo Yoik Tvær stjörnur Sit ég og syrgi Time after time Vökurró Skinalda 

Ute var hage Áfram stelpur Á heimleið Pealing of the 
layers 

Hunter Doríon 

Móðir mín í kví kví War is over Að norðan Nú vil ég enn í 
nafni þínu 

Fagurt er í 
fjörðum 

Brjóstin 
brenna 

Vísur Vatnsenda   Jólakötturinn Ströndin  

Sofðu unga ástin mín    Brúðkaupslagið  

Hrafninn flýgur    Just for now  

Rauði riddarinn    Hide and seek  

Eg vil lofa eina þá    Fix you  

Brúðkaupskvæði    Butterfly woman  

La llorona    Must be talking to 
an angel 

 

Önnur sjónarmið    Draumaprinsinn  

Hver á sér fegra 
föðurland 

   Surrender  

Hin fyrstu jól    Gangsters 
paradise 

 

Hættu að gráta     Yo la tengo  

    Teardrops  

    Work song  

    No more I love 
yous 

 

    Elastic heart  

    Halo  

    White winter 
hymnal 

 

    Ástin er 
international 

 



Viðauki 2 – Svör þátttakenda í könnun  

1. Getur þú lýst Kötlu-menningunni í örfáum orðum? 

 Vinátta, kvenorka, samstaða, frjálsleg, ekkert stress, töff, óhræddar 

 Samstaða, sköpunarkraftur, gleði. 

 sterkar konur sem vinna að sameiningu kvenlegra krafta með fallegum og kraftmiklum 

söng. 

 hugmyndaauðgi, sjálfstæði, 

 Gleði og afslöppuð stemning sem kemur samt ekki niður á fagmennskunni. Hver og 

ein Katla ber ábyrgð á sjálfri sér og kórinn er opinn fyrir hæfilegu kæruleysi 

 Kraftur, systralag, sköpun, gleði, orka 

 Notalegheit, traust, kraftur og GAMAN 

 Hamingja, kærleikur, sköpun og gleði. 

 Ólýsandi kvennabragur og ást og kærleikur 

 Mannfræðingar álíta að menning séu ákveðnir þættir sem fléttast saman og myndi 

ákveðna heild. Ég myndi segja að Kötlu-menningin sé akkúrat þetta; konur sem koma 

úr ólíkum áttum, með ólíkan bakgrunn, en allar elska þær að syngja og gera akkúrat 

það á hverjum mánudegi og gigga svo þess á milli. Þessi menning verður 

órjúfanlegur partur af okkur og sameinar okkur. Ég elska að vera í þessum kór. 

 Rosa sterk heild með mikinn kraft 

 Hún er öflug, sjálfstæð, einstök, falleg, skemmtileg og góð. 

 Kröftug, kvenleg, skemmtileg og skapandi 

 Yndislegur félagsskapur þar sem ríkir kærleikur og traust. 

 Lífsfylling 

 Vinátta, sköpun, gleði, samstaða. 

 Kötlu menningin er hópur sem hittist með sameiginlegt markmið að vinna saman að 

nýrri sköpun á lögum sem að stýrur telja henta okkur. Við vinnum saman og myndum 

heild en erum samt sterkir einstaklingar um leið. 

 Kötlumenningin er stórkostleg. Þetta er samansafn af sterkum og skoðanasömum 

konum sem láta ekki bjóða sér hvað sem er. Við erum feministar og sækjumst eftir 

jafnrétti. Við erum rosalega skemmtilegar og reynum hvað við getum að vera góðar 

við hvor aðra og sínum hvorri annari virðingu. Hver og ein á rétt á sinni skoðun án 

þess að hún sé skotin niður. Við tökum það pláss sem við þurfum og biðjumst ekki 

afsökunar á því. 

 Fallega fjölbreytileg 

 Jákvæður, feminískur, upplífgandi, inspiring, hressandi og bóhemískur andi 

 Kraftmikil, fjörug, einstök, mögnuð! 



 Kvennakraftur, orka, samheldni, fegurð, fagmennska, feminismi. 

 Geislandi frumorka, kærleiksrík samstaða og kvennakraftur 

 konur - kraftur - gleði - faglegar og frábærar! 

 Gleði, góð stemming og vinir. 

 Kraftur ungra kvenna 

 Kvenorkusprengja 

 engin eins, ást, umhyggja, allt er gott og ekkert skiptir máli, svo ótrúlega ólíkar en 

eiga samt svo mikið sameiginlegt 

 Hópur kvenna úr ólíkum áttum sem sameinast í söng og gleði 

 Vinkonur, sterkar konur, sameining og mikil mikil gleði 

 Traust, mikil og góð orka, vinátta, sköpunarkraftur og óendanlega mikil gleði. 

 Metnaður, stuð og skemmtun 

 Kraftmikil, lifandi, fersk, samheldin, femínísk, kaótísk, snilld. 

 Hún einkennist af samheldni, samtöðu, húmor og formfastri óreiðu. 

 Hún er yndisleg. Frjálsleg og opin en byggir samt á hefðum. 

 Frumlegar - skemmtilegar - sterkar - íslenskar 

 Kötlurnar eru kór sem samanstendur af sterkum og duglegum stelpum. Við erum eins 

ólíkar og við erum margar en okkur líður samt alltaf mjög vel saman. Þó við séum ekki 

alltaf sammála er stemmningin þannig að allar geta tjáð skoðun sína og hinar hlusta 

af virðingu. Það sem einkennir Kötlu menningu er ást, hlýja og gagkvæm virðing. 

 Hamingja. Allt er gott og ekkert skiptir máli. Öllum tekið eins og þær eru. Gleði 

 Sköpunarkraftur. Gleði. Kvenorka. ADHD. Litaðar sokkabuxur. Fjölbreytileiki í 

margvíslegri mynd; fjölbreyttir karakterar, fjölbreytt áhugasvið Katlanna og fjölbreytt 

lagaval og framkoma. Líkt og marglitu sokkabuxurnar okkar mynda fallega heild 

þegar við erum allar saman komnar þá myndar fjölbreytileiki hópsins á einhvern hátt 

svo sérstæða heild. 

 Ótrúlega sterkur og flottur hópur ólíkra kvenna sem hafa það allar sameiginlegt að 

elska söng og elska að vera til og elska að gleðjast saman og gleðja aðra 

 mjög jákvætt andrúmsloft. Stutt í húmorinn. opnar fyrir nýjungum-tilraunum. 

 

2. Hvaða ímynd telur þú Kötlurnar hafa út á við sem kór? 

 Töff, jaðarkór 

 Uppátækjasamir, skemmtilegir töffarar sem gera flest allt vel sem þær gera. 

 Flottar konur sem vita hvað þær vilja. 

 mjög jákvæða 



 Miklir töffarar með útgeislun. Mjög góður kór með ferskt prógram. 

 Frumlegar, kraftmiklar, faglegar og skemmtilegar 

 Kraftmikill grasrótarkór kvenna í yngri kantinum sem fundu sig ekki í eldri kórum 

Reykjavíkur 

 Hress, öðruvísi og skapandi kór með einstaklega flottum og skemmtilegum konum. 

 Töffarar 

 Töff kvennakór sem er til í allt! 

 Mjög jákvæða. Glæsilegar konur 

 Ég held að Kötlurnar komi flestum á óvart. Ég hugsa að margir telji kórinn ekki jafn 

öflugann og hann í raun og veru er. Kórinn hefur gott orðspor. 

 Ímynd nýsköpunar og gleði. 

 Flottur kór međ faglega framkomu og hátt skemmtanagildi. 

 Mjög góða. Skemmtilegur og öðruvísi kvennakór. 

 Hópur ungra kvenna sem standa þétt saman og syngja fjölbreytt og frumleg lög í 

skapandi útsetningum. Óhefðbundinn. 

 Við erum að brjóta ímyndina sem að kvennakórar/slæðukórar hafa sett upp með því 

að koma með ferskar og frumlegar hugmyndir og sýna yngri kynslóðinni að það er 

flott að vera í kór. 

 Við erum hressar, skemmtilegar og mjög góðar. Lagavalið okkar er vinsælt og fólk 

sækist í að sjá okkur á tónleikum. Ekki bara vinaskilda. 

 Fyrirmynd 

 Kór sem er öðruvísi og töff og þorir að fara aðrar leiðir 

 Töff konur sem syngja töff lög virkilega vel og á frumlegan hátt. 

 Feminískur kvennakór. 

 Góða ímynd 

 Öðruvísi, frumlegar, faglegar 

 Hress og skemmtilegur nútímakór með poppað lagaval og sterka kvennorku. 

 Nútímalegur kvennakór 

 Sterkar konur, hugmyndaríkar, litríkar. 

 skemmtilegar, pínu töffarar, lífsglaðar, stolltar stelpur, flottur kór sem er eftirsóknarvert 

að fá að vera partur af 

 Gott og "pró" samstarf sem einkennist að lífsgleði og hamingju 

 Hressar og sterkar konur, með góðu dassi af töffaraskap 

 Skemmtilegur öðruvísi kvennakór. 

 Óhefðbundnar 

 Öðruvísi/óhefðbundinn kór, kemur fólki á óvart. 

 Sterkur og hress kvennakór. 



 Ég tel að hún sé mjög jákvæð. Þekki marga sem elska okkur og eru mjög impressed 

að heyra að maður sé Katla! 

 Óhefðbundinn og ungur 

 Agaður en fjörugur og skemmtilegur kór með dashi af kæruleysi ! 

 Mjög jákvæð ímynd út á við. Kórinn fær að meðaltali vikulega fyrirspurn frá konum 

sem vilja fá inngöngu sem segir manni að út á við er litið á kórinn sem áhugaverðan 

vettvang fyrir konur að koma saman og hafa gaman. 

 fyrst og fremst að Kötlurnar eru frumlegar, faglegar, töffarar, metnaðarfullar, sterkar, 

lifandi og glaðar konur sem taka sig samt ekki of hátíðlega (þetta er það sem ég hef 

heyrt í kringum mig um kórinn og er sammála þessu). 

 Ungar, hressar konur, óhefðbundinn kór, skemmtilegar, nútímalegar, sterkar 

 Afslappaður og hress kór 

 

3. Hver telur þú að sérstaða kórsins sé? 

 Nútímaleg nálgun á kórastarf, acapella, útsetjum "sjálfar" 

 Sköðunargleðin, það að stundum setjum við lög út saman. 

 aldur, lagaval og mórall. 

 fjölbreytileiki 

 Áhugavert, óvenjulegt og metnaðarfullt lagaval. Útgeislun á sviði og fyndnar kórstýrur 

sem ná að halda uppi skemmtun án þess að skyggja á kórinn sjálfan 

 Að vera ekki fastar í kvennakórs boxinu 

 Ákveðið "just do it" viðhorf gagnvart hlutunum og húmor 

 Sköpunin og lýðræðið...aldur kórmeðlima skiptir líklega máli líka en ég held að 

meðalaldur kvennakóra á Íslandi sé miklu hærri. 

 Þær útsetja sjálfar, syngja 4 radda, syngja ALDREI með undirspili 

 Ungar og ferskar raddir. Hressar stýrur sem finnst ekkert verkefni óyfirstíganlegt. 

 Skemmtilegt og áhugavert lagaval, einlægni, nákvæmni og þéttleiki í bland við 

hressleika. Gleðin er allaf til staðar 

 Kórinn er mikið kvennaveldi. Við förum eftir eiginsannfæringu og erum ekki fastar 

innan einhvers ramma. 

 Samsetningin - félagslega samheldin hópur kvenna á frekar afmörkuðu aldursbili; 

Verkefnin - fjölbreytni í verkefnavali þvert á tónlistarstefnur, áherslan á tónlist kvenna 

og nýja tónlist; Aðferðafræðin - aðferðir við að læra lög, sérstaklega áhersla á sköpun 

inni á æfingunum. 



 Ekki hræddar viđ ađ fara ótrođnar slóđir, höfum húmor fyrir okkur en leggjum 

jafnframt mikla á góđan og fagmannlegan flutning. 

 Fjölbreytileiki hans. 

 Aldur þeirra sem eru í kórnum, drif í að ganga bara í hlutina og gera allskonar og 

allskonar, ekki of miklar áhyggjur af því að hlutirnir séu fullkomnir heldur frekar 

skemmtilegir og frumlegir og fallegir. 

 Við erum mjög skapandi einstaklingar og notum okkur það í vinnunni að lögunum og 

tónleikaframkomunni. Við erum óhræddar við að vera öðruvísi og taka áhættur. 

 Sérstaða kórsins er að við erum komnar á markaðinn, fólk vill fá okkur á gigg og 

sækist í að sjá tónleikana okkar. Við þurfum samt að passa að viðhalda þessu 

orðspori. 

 Brjóta upp normið og fara eigin leiðir 

 Góðar söngkonur og massívir stjórnendur sem sem hafa óbilandi trú á meðlimum og 

eru því ekkert að stressa sig um of - "þetta reddast! 

 Hópurinn er svo einstaklega samstilltur og góður. 

 Sterkar, sjálfstæðar konur. 

 frumlegt efnisval og langflest efnið útsett af stýrum fyrir kórinn 

 Fjölbreytileikinn og kórstýrurnar 

 Frumlegheit og léttleiki (taka lífinu ekki of alvarlega). 

 Sérstaða kórsins felst í því að hann er ekki með eina sérstaka stefnu heldur tekur að 

sér ýmis verkefni og blandar sér í ýmsar tónlistarstefnur. 

 Leikgleði og frumlegar útsetningar. Flott sneiðmynd af samfélaginu, þarna koma 

konur af öllum starfsstéttum saman til að syngja. 

 séstaða kórsins er að einhverju leiti sú að við erum ekki bundnar við einhverja eina 

tegund af tónlist, við erum til í að prófa allskonar, við erum með tvær stýrur og 

hæfileikar þeirra beggja nýtast fáránlega vel og blandast saman á svo einstakann og 

fallegan hátt. Við erum í yngri kanntinum miðað við kvennakóra (en ég held að það 

skipti ekki öllu máli...eða allavega sé ég mig alveg fyrir mér sem hundgamla kötlu, 

þetta er eiginlega bara hugarástandið...ertu með kötlu hjarta eða ekki ;) ) 

 Samstaðan innan kósins sem gerir alla vinnu/útsendingar auðveldari. Það er í 

rauninni sama hvaða verkefni við stöndum frammi fyrir, um leið og við tökum höndum 

saman þá vinnum við það vel. 

 Ferskleiki og hressleiki, ungar konur með stæl 

 Hversu fjölbreytt verk kórinn tekur fyrir, öðruvísi en allir aðrir kórar, gleði innan 

hópsins, frábærar skapandi stýrur. 

 Mikil fjöbreytni í lögum og óhefðbundin lög 



 Óhefðbundið lagaval og útsetningar, femínískar áherslur, miklir og fjölbreyttir 

hæfileikar innan hópsins, hæfileikaríkar stýrur sem hugsa út fyrir kassann > kórinn fer 

út fyrir kassann. 

 Skemmtilegar útsetningar og sviðsframkoma. 

 Við erum með öðruvísi prógramm en margir aðrir kórar, kannski frumlegra að 

einhverju leyti þar sem við höfum frumflutt útsetningar kórstýra og verk fleiri 

tónskálda. Við erum líka með lægri meðalaldur en margir kórar, það gerir okkur 

kannski auðveldara að ná til yngri kynslóða. Svo er bara svo frábær andi og stemning 

hjá okkur sem bara hlýtur að skila sér út á við! 

 Útsetningar á lögum sem óvanalegt er að heyra kóra syngja. Samheldni og 

lýðræðisleg hugsun innan kórsins í lagavali og framsetningu. Sterkar og sjálfstæðar 

konur. 

 Kórinn samanstendur af mjög fjölbreyttum hópi stelpna með mismunandi bakgrunna 

og áhugamál sem mynda heild sem tekst að feta ágætis meðalveg milli þess að vera 

alvarlegur kór (sem syngur klassísk verk) og áhugamannakór (sem syngur nútíma 

tónlist). 

 Sérstaðan tel ég vera að kórstýrurnar eru virkilega áhugasamar og mjög duglegar að 

útsetja lög fyrir okkur. Lögin sem við syngjum eru líka ekki þessi týpísku kóralög 

heldur í „léttari" kantinum sem við þekkjum. Þó verð ég að segja að lögin sem við 

syngjum núna vorið 2016 eru mörg hver íslensk þjóðlög og mér finnst þau fara 

kórnum mjög vel, sem sýnir okkur að kórinn getur sungið fjölbreytt og það er jákvætt. 

 Kvenorka og sköpunargleði, hæfilegt magni af kæruleysi og hinn mikli fjölbreytileiki 

sem býr í hópnum. En síðast en ekki síst er sérstaða kórsins kórstýrurnar sem eru í 

senn leiðtogar, frumkvöðlar, sköpunarséní, fagmenn, vinkonur, með eindæmum 

jákvæðar og hafa óbilandi trú á Kötlunum í einu og öllu - og gera Kötlurnar að því 

sem þær eru. 

 Bæði það að við syngjum ekki hefðbundin kórlög heldur syngjum við hress og 

skemmtileg lög og þekkt nútímalög. Einnig færir ungur aldur okkur sérstöðu. 

 Mikill fjölbreytleiki í efnisvali/verkefnum. Opinn hugur, kraftur og jákvæðni. 

 

 

 



4. Hvað finnst þér mikilvægast við að vera í þessum kór, og hvað 

færðu helst út úr því? 

 Mikilvægast eru allar frábæru konurnar í kórnum sem ég tel allar til vinkvenna minna. 

Svo er auðvitað líka ótrúlega gaman að syngja saman 

 Mikilvægust er samstaðan og vinskapurinn en ég fæ líka mikla útrás fyrir 

tónlistarástríðuna. 

 tengslanet, vinasambönd, kraft og orku. 

 þetta gefur mér sjálfstraust og hjálpar mér að vera í tengslum við sjálfa mig 

 Ég fæ mest út úr því að syngja og fást við tónlistina. Félagsskapurinn er líka 

mikilvægur 

 Vinátta, sköpun, kraftur, losun á spennu og mótvægi við allt sem kona þarf að takast 

á við í sínu daglega lífi. 

 Andlegur ávinningur þess að syngja með öðrum og félagsskapurinn 

 Félagskapurinn er stórkostlegur og hver æfing gefur svo mikið. Spennan sem fylgir 

hverjum tónleikum og gleðin á eftir er einstök. Það er ótrúlega gefandi að tilheyra 

þessum hópi. 

 Vinskapurinn, dýnamíkin, stoltið að fá að vera hluti af þessum magnaða hóp 

 Mikilvægast að fá að syngja, nota röddina. Það skiptir mig miklu máli. Ég fæ helst 

gleði út úr því, gleði yfir að syngja og hitta og kynnast nýjum konum. 

 Kötlurnar eru svo glæsilegar og skemmtilegar. Man enn þegar ég fór að sjá fyrstu 

tónleikana með Kötlunum hvað ég hugsaði að ég yrði að komast í þennan kór. Sá 

bara á þeim hvað þetta var skemmtilegur hópur og skemmtileg lög. Elska 

mánudagskvöld. Það er mikilvægt að vera með góðar stýrur eins og Hildigunnur og 

Lilja eru. 

 Mikilvægast finnst mér að vinna að fjölbreytileika í íslenskri menningu. Við erum 

einstakur kór, ungar, framsæknar og tilbúnar í allskonar hluti. Það sem ég fæ helst út 

úr kórnum er að fá að syngja. Mér líður betur þegar ég syng annað slagið. Svo er 

félagsskapurinn og orkan í hópnum ómetanleg. 

 Ég fæ mikið út úr því að búa til tónlist í hóp. Til viðbótar við það (sem ég fæ/hef fengið 

úr því að vera í öðrum og öðruvísi tónlsitarhópum) er það félagslegi þátturinn í 

Kötlunum sem er mikilvægur fyrir mig. 

 Hláturinn, samstađan, kærleikurinn. Þađ bætir geđheilsuna ađ mæta á æfingar. 

 Félagsskapurinn. Fæ hlýtt í hjartað við að vera í kringum þessar konur. Ég er mjög 

stolt af því sem við gerum og hversu langt kórinn hefur náð. Starfið er mjög 

metnaðarfullt og aldrei leiðilegt. 



 Syngja og skapa og taka þátt í tónlist. Ég fæ slökun og vellíðan og hef grætt vináttu, 

hlátur og söng á því að vera í kórnum. 

 Mér finnst mikilvægast að vera með í sköpuninni og gefa af mér í hana. Mér finnst 

gaman að syngja og fæ mikið út úr því að hlusta á hinar raddirnar hljóma saman við 

mína eigin. 

 Mér finnst mikilvægt að halda uppi góðri stemningu, passa að öllum líði vel og að við 

fáum allar að njóta okkur í söngnum (aka laglínunni). 

 Félagsskapurinn, að kynnast konum úr ólíkum áttum sem maður annars hefði 

líklegast ekki kynnst. 

 Félagsskapurinn! Stelpurnar veita mér þvílíkan innblástur og vilja til að vera ég sjálf 

og læra að kunna að meta mig eins og ég er. Ég er svo þakklát fyrir þessar stelpur 

sem eru hver annarri sterkari og svo ótrúlega öruggar í eigin skynni 

 Félagsskapurinn, að taka þátt í creative ferlinu og bara að taka þátt í hinu og þessu er 

svo gefandi. Maður upplifir sig alltaf sem þátttakanda ekki bara einhvern kórmeðlim. 

 Gera eitthvað gott og fallegt fyrir sjálfa mig. Mér finnst mikilvægt að missa aldrei 

sjónar af kjarnanum okkar sem sterkar og sjálfstæðar konur. 

 fæ mikla gleði út úr því að hittast og syngja, og stolt yfir því að tilheyra svona flottum 

hópi kvenna. Mikilvægt að halda í og leggja áherslu á hin feminísku gildi, þ.e. að 

prómótera tónlist/texta eftir konur. Einnig mikilvægt að halda í ákveðinn 

frumleika/ferskleika og detta ekki í að flytja kliskjulega kórtónlist 

 Söngurinn, að syngja, opna hjarta sitt og jarðtengjast / tími fyrir sjálfa mig, að syngja, 

að tilheyra svona glæsilegum hópi 

 Frábær útrás fyrir söng og listsköpun,. Góður félagskapur og orkugefandi að hittast 

og hlæja með góðum vinum. 

 Útrás, félagskap og vináttu 

 Ég fæ gífurlega mikla orku og gleði útúr honum. Mér finnst skipta máli að það sé 

leikgleði í því sem við vinnum, og við séum að læra og uppgötva hverju sinni. 

Félagsskapurinn og tenglsin skipta líka máli, og rými fyrir að tala saman og styðja 

hvor aðra. Eftir æfingar kem ég oft heim endurnærð af söng og kvenorku sem ég fæ 

hjá kórsystrum mínum. 

 fjúff...mér finnst mjög mikilvægt að vera looooksins búin að finna mér stað þar sem ég 

get fengið útrás fyrir áhugamálinu mínu og get hitt stelpur með sama áhugamál og ég 

og þær eru fáránlega skemmtilegar, góðhjartaðar og findnar. það er einhver tilfinning 

sem kemur yfir mig þegar ég syng og mér finnst oft ekki nóg að syngja bara eitthvað 

ein með sjálfri mér. þetta er sjúk vellíðunar tilfinning sem ég fæ hvergi annarsstaðar, 

þegar ég er á æfingum t.d. finn ég ekki fyrir kvíðanum sem ég glími annars við á 

hverjum degi. (ef ég fengi að ráða væri æfing alla daga :p ) 



 Mikilvægastur finnst mér þessi dásamlegi félagsskapur. Ég fæ svaðalega útrás á 

hverri æfingu, það er yndislegt að geta sungið frá sér áhyggjur hversdagsins. 

 Yndislegur félagsskapur og söngútrás, gæsahúðamóment og hlátursköst 

 Gleðina sem felst í söngnum - bæði á æfingum og öllu öðru sem fylgir, frábær 

félagsskapur og forrréttindi að vera hluti af þessum hóp. 

 Grasrrótarstarfsemin að starta ungum kór, valdeflandi fyrir ungar konur, útrás með 

söng. Andlega gott 

 Syngja! Forréttindi að fá útrás fyrir sönginn með þessum mögnuðu konum. Gaman að 

taka þátt í allskyns uppákomum sem okkur býðst að taka þátt í; tónlistarmyndband, 

áramótaannáll, bílastæðakjallarasöngur osfrv osfrv. Mikilvægt fyrir okkur sem konur 

að fá að syngja fyrir allskyns ólíka hópa og dreifa þannig okkar femíníska krafti og 

boðskap sem víðast. 

 Frábær félagskapur, skemmtileg vinna með lögin, vinátta & pepp. 

 Félagsskapurinn og tónlistin eru bæði mjög mikils virði og gefa mér mikið – það er 

eiginlega ekki hægt að velja annað umfram hitt, vegna þess að það besta er einmitt 

það að fremja tónlist saman í góðum félagsskap. 

 Félagsskapurinn, tengslamyndun og gleðin. Samhæfingarkrafturinn. 

 Nr. 1,2 og 3, er félagsskapurinn. Frábærar stelpur sem er alltaf gaman að hitta. Maður 

kemur oftast endurnærður og glaður heim eftir æfingar. 

 Það besta og mikilvægasta sem ég fæ út úr kórnum er gleðin og frelsið við að syngja. 

Kynnast allskonar konum sem ég hefði líklegast aldrei annars kynnst. Það er frábært 

að fá að vera hluti af þessum stórkostlega kór. Það fær hjartað mitt til að brosa. 

 Það eru ákveðin forréttindi að vera Katla og fá að taka þátt í þeirri skapandi vinnu 

sem fer fram innan hópsins og að njóta þess fjölbreytileika og kvenorku sem býr í 

hópnum. Það að fá útrás fyrir sköpunargleðina með þessum hætti augðar huga og 

hjarta og gefur manni orku inn í vikuna. Kötlurnar hressa bæta og kæta. 

 Úff.. Þarna fæ ég útrás fyrir ástríðunni í mínu lífi og það er að syngja. Ég elska líka að 

koma fram og ég er ótrúlega glöð að hafa fundið hóp af konum sem hefur sömu 

ástríður og ég. Fyrir utan það hvað ég er búin að kynnast mikið af skemmtilegum 

konum og eignast góðar vinkonur. Mér finnst sérstaklega gaman hvað ég er að 

kynnast mikið af skemmtilegum konum sem eru ólíkar mér á margan hátt sem ég 

hefði líklegast ekki kynnst nema undir þessum kringumstæðum. 

 Gott fyrir geðheilsuna að syngja, spennandi að takast á við ný lög, gott félagslíf og 

maður hefur gott af því að koma fram á tónleikum. 

 

 



5. Hvernig finnst þér best að læra ný lög? 

 Með því að hlusta á rétta laglínu annað hvort á æfingu eða í gegnum dropbox 

 Ég er stundum dálítið föst í því að þurfa að hafa nótur og mér finnst það best því þá 

er hægt að æfa sig heima. En það er ótrúlega gaman að læra bara eftir eyranu. Það 

myndast einhver orka við það og manni þykir vænna um lagið. 

 með því að læra þau án blaða, festa þau strax í minninu og vinna þannig áfram. 

 nótur og svo að fá að heyra aftur og aftur 

 Mér finnst skemmtilegast þegar við vinnum lögin saman án þess að vera með nótur 

eins og t.d. Halo. Ég er ekkert mjög góð í að lesa nótur og þess vegna á það betur við 

mig. Ég er yfirleitt frekar fljót að leggja nóturnar frá mér því mér finnst gott að læra 

eftir eyranum og ég er fljót að læra texta. 

 Spinna saman í flæði. 

 Með reglulegum endurtekningum og raddæfingum (sem mætti innleiða) 

 Með því að hlusta og æfa mig heima eftir hljóðupptökum. Ræða við raddsystur mínar 

og fara yfir nóturnar með þeim. 

 Án nótna og flæðandi 

 Með því að hlusta án nótna, en kannski með texta. 

 Lesa nótur, og ef það eru ekki nótur þá finnst mér best að hlusta, og punkta svo hjá 

mer hvenær er sirka upp og niður og fylgja því. Þá kemur þetta um leið. 

 Auðveldasta leiðin fyrir mig er að hlusta á þau í nokkur skipti, skipta þeim svo niður í 

búta, vinna í bútunum og púsla svo stykkinu saman. 

 Fer eftir því hvernig verkin eru. Mér finnst gott að læra með nótum ákveðin verk. En 

mér finnst líka gott að læra með endurtekningum þegar það á við. 

 Fer eftir lögum. Stundum gott ađ hafa nótur og fara nákvæmt eftir þeim en svo getur 

veriđ betra ađ læra sum lög međ endurtekningu, hljóđminni og jafnvel 

fíling/tilfinningum. 

 Með þeim fjölbreyttu aðferðum sem notaðar eru. Samvinnu, með nótum, upptökum 

og æfingum. 

 Með eyranu, syngja saman á kóræfingum og blanda því við að hlusta á upptökur af 

lögunum stöðugt heima hjá mér. 

 Mér finnst best að getað hlustað á ný lög og syngja mína rödd með. Með nýja texta 

finnst mér best að skrifa þá nokkkrum sinnum niður til að festa þá í minninu og skilja 

þá betur. Þá finnst mér ég geta túlkað lagið þegar ég er að syngja það. 

 Ég hlusta. 



 Finnst eiginlega bara bæði betra, gott að byrja með nótum en líka flott þegar við 

spilum eftir eyranu. 

 bara go for it.. elska þegar búið er að raula röddina inn á band og maður getur 

hlustað - þannig fær maður tilfinninguna fyrir laginu ef maður er ekki súper góður að 

lesa nótur 

 Popp lög finnst mér best að læra með því að gera og syngja. Með klassísk lög finnst 

mér oft betra að hafa nótur að styðjast við. 

 Endurtekning og hlusta. Það hefur hjálpað mér mikið að geta hlustað á filea á 

dropboxinu á milli æfinga. 

 með nótum og í sér raddagrúppu 

 Hlusta og hlusta og svo syngja og syngja 

 Með hlustun (þ.e. að hlusta og endurtaka), en mjög gott líka að hafa stuðning af 

nótum, sérstaklega til þess að ná smáatriðunum réttum og flottum. 

 Mér finnst best að læra lög þegar þau eru brotin niður og kaflaskipt. Þá er líka gott að 

fara aðeins yfir merkingu þess og um hvað var verið að skrifa. 

 Mér finnst enginn ein leið rétt. Bæði eru það skemmtilegar áskoranir að vinna þau í 

sameiningu, eins og þegar við unnum Halo eða Yo la Tengo en mér þykir líka frábært 

að vinna eftir nótum. 

 mér finnst best að "stimmpla", fyrst hlusta ég (þarf oftast fá skipti kannski 2x) finnst 

lika gott að fá að heyra röddina sem ég syng "eintóma" syngja það svo yfir og þá 

festist hún svona að mestu allavega :) (semsagt eftir eyranu, EN mér finnst líka gott 

að lesa nóturnar stundum ef röddin er flókin) 

 Mér finnst best að hafa eitthvað á blaði fyrir framan mig. Hvort sem það eru nótur á 

blaðinu eða bara texti sem ég get hripað inn athugasemdir á. 

 Taka erfiðustu kaflana fyrir fyrst og fara vel í þá, finnst oft eins og kórinn ná rest og 

virki þá eins og nýsmurð vél 

 Mjög gott að geta hlustað á lögin áður en þau eru tekin á æfingum, gott að hafa nótur 

en samt líka alltaf gaman að vinna lögin jafnóðum á æfingum. 

 Hlusta aftur og aftur. 

 Nótur og syngja ofan í okkur, bæði betra. Finnst koma best út fyrir hópinn að læra 

sem mest utanbókar þar sem við performum miklu betur án nótna. 

 Með endurtekningu (fara yfir nótur á æfingum nokkru sinnum í röð). 

 Það fer dálítið eftir laginu. Ef það er flókið finnst mér best að læra af nótum en 

einfaldari lög er fínt að læra eftir eyranu. 

 Útsett á staðnum, ekkert endilega með nótur. Breytt og bætt eftir því sem hentar. 



 Fara yfir hverja rödd skipulega, helst þannig að sóprönur og öltur séu aðskildar og 

koma svo saman aftur og renna í gegn allar saman. Svo er það mjög gott að getað 

hlustað á röddina sína heima á dropboxinu á milli til þess að geta æft sig. 

 Mér finnst best að hlusta nokkrum sinnum á lagið á t.d. youtube. Síðan hlusta ég á 

lagið aftur og les nóturnar með, til að læra mína rödd. Textann finnst mér gott að 

skrifa niður, er með gott skrifminni. Síðan syng ég heima og styðst við nóturnar 

þangað til þetta er komið. 

 Það fer nú eftir ýmsu, s.s. hvaða lag er verið að æfa. Oft finnst mér gott að hafa nótur 

að styðjast við en það er samt líka svo gott fyrir heilann og hópinn að vinna í flæði/án 

nótna. Helsti ókosturinn við það er að þegar mæting er ekki sérlega góð þá getur farið 

töluverður tími á næstu æfingum að útskýra fyrir þeim sem ekki mættu á æfingu - og 

það muna ekki allir hvar þeir eiga að vera. En með því að stýrur/raddstjórar/allir hripi 

niður hjá sér (eins og er farið að gera) hver er í hvaða rödd/texta/hóp osfrv þá er 

auðveldlega hægt að koma í veg fyrir slíkt vandamál. Einnig finnst mér að það mætti 

skipta röddum oftar upp (þeas sópran vs alt) og æfa þannig einhvern hluta af 

æfingunni. En mér finnst í raun frábært hvernig þetta er hjá Kötlunum, þar sem sum 

lög eru æfð eftir nótum en önnur eftir eyranu. 

 Hlusta. Ég les ekki nótur.. Hlusta og fylgjast með fallegum kórstýrum útskýra. 

 Á æfingum, endurtekningin er best. Gott að skipta röddum niður og æfa sér. (les ekki 

nótur) 

 

 


