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I.  I N N G A N G U R

  / Útdráttur /

Kórasál er orð sem ég hef heyrt kastað fram hér og þar, af og til í gegnum tíðina og

hef ég einhvern veginn alltaf tengt við orðið, án þess þó að hafa endilega spáð

mikið í merkinguna á bak við það. Orðið sjálft tengir við og skilur sennilegast

eingöngu sú eða sá sem er eða hefur einhvern tímann verið í kór. En hvað er

kórasál? 

 Það eru líklega þeir sem eru búnir að uppgötva 

töfrana við að vera í kór.1

Kórasál gerir sér grein fyrir að kórastarf snýst um svo miklu meira en bara

tónlistarflutning.  Heldur einnig um það að starfið snýst um að tilheyra samfélagi

sem gefur manni tækifæri til að þroskast og dafna í gegnum söng með öðrum.

Fyrir mér hefur þetta undur, að syngja í kór, einmitt ekki einungis snúist um tónlist,

heldur einnig um „allt hitt“.  Allt hitt, sem gerist eða gerist ekki á ferðalaginu frá

fyrstu æfingu, utan hennar og á milli æfinga.  Þetta sem fólk upplifir innan kórsins;

samskipti á milli stjórnanda og kórs, samtöl, samskipti og vinátta meðal kórmeðlima.

Allt þetta sem kórsöngvari upplifir í æfingaferlinu fram að tónleikum, á tónleikum og

eftir þá.  Og ekki síst hið ósnertanlega sem gerist á tónleikum á milli kórsöngvara og

áhorfenda.  Öll þessi litlu og stóru undur sem fólk upplifir í gegnum kórsöng og

göfga og bæta lífið.

1 gislimagna. „Undrið að syngja í kór – Skjár No.2“ Myndband, 32:45. Sótt 2.september 2019 á 
https://youtu.be/mmTvD51Xqeo [Viðmælandi: Þórkatla – sjá 23:10-23:16]
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Hér áður fyrr hefði messa á sunnudagsmorgni sennilegast verið það fyrsta sem

kæmi upp í huga fólks ef minnst hefði verið á kórsöng.  Með árunum hefur viðhorfið

gagnvart kórsöng þó breyst til muna og mætti sennilegast skrifa það á aukið úrval af

gerðum kóra og hvernig verkefnaval þeirra laðar að sér stærri og breiðari fjölda

áhorfenda.  Þetta hefur líka ýtt undir það að fleiri kórasálir hafa orðið til þegar fólk

uppgötvar að það geti fundið eitthvað við sitt hæfi í kórastarfi, því verkefnaval kóra í

dag er allt frá sálmum, ættjarðartónlist, gospeltónlist, rokki, klassískri tónlist yfir í

vinsæl dægurlög samtímans.  Rannsóknir sýna2 fram á að mikill ávinningur fylgi því

að syngja í kór og að það geti stuðlað að bættri vellíðan, andlegri sem líkamlegri.

Þegar kom að því hjá mér að velja viðfangsefni fyrir lokaverkefni í Sköpun, miðlun

og frumkvöðlastarfi, fannst mér tilvalið að kafa ofan í djúpið á þessari mikilvægu hlið

kórastarfs.  Útkoman úr hugarsmíð minni í kringum efnið var viðburðurinn „Undrið

að syngja í kór“.  

Kórar geta verið eins ólíkir og þeir eru margir og hverjum kór fylgir heimur sem ég

ætla að kalla kórheim. Þar verður til og þróast saga hvers kórs og meðlima hans.

Léttsveit Reykjavíkur er rúmlega 100 manna kvennakór sem ég hef stjórnað síðan

haustið 2012. Í verkefninu tók ég kórheim hans fyrir og með viðburðinum vildi ég

reyna að miðla afrakstrinum á skapandi hátt til áhorfenda. 

Í ágústmánuði 2019 var gestum boðið að kíkja í stutt ferðalag inn í kórheim

Léttsveitar Reykjavíkur, en viðburðurinn fór fram á göngum og í rýmum

Háteigskirkju og safnaðarheimilis hennar.  Takmarkið var að ná inn alla vega 50

gestum á viðburðinn, en framar öllum vonum mættu hátt í 200 manns. 

2 J.Launay & E.Pearce. „Choir singing improves health, happiness – and is the perfect icebreaker“.  The 
Conversation, 28.október 2015 https://theconversation.com/choir-singing-improves-health-happiness-
and-is-the-perfect-icebreaker-47619
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// Abstract //

Kórasál, roughly translated as a choir singing soul, is a word that has popped up

every now and then through my life.  I have always been somehow connected to

the idea of it, without ever really putting any serious thought into the meaning

behind it. Perhaps only those who are, or have ever been, in a choir, can find a

connection to the word, as I do. 

What is a choir singing soul?

A choir singing soul is probably one who realizes the wonder that comes with

singing in a choir. One who is aware that being a part of a choir revolves about

much more than just performing music, but also that it's about being a part of a

community that gives you opportunities to grow and prosper through singing with

others.

This phenomenon – singing in a choir – does, to my mind, not only revolve around

music, but also “all the other things”. The things that do, or do not, happen during

the course of the journey from the first rehearsal, outside it, and in between

rehearsals. All these things that people experience within a choir: communications

between a conductor and a choir member, conversations, interactions and

friendships between people. Everything a choral singer experiences, through the

process of rehearsing, up until a performance, and during and after the

performance itself. And not least, that intangible interaction between a choir and the

audience. All these small and huge wonders that people experience through choir

singing which enrich and make life even better. 
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The wonder of singing in a choir was an event that took place in various rooms of

Háteigskirkja Church in Reykjavik in August 2019. The worlds of choirs can be as

different to one another as the number of choirs in existence. With every choir there

comes a world of the choir, where history of a choir comes into existence and

develops with it's choir members.  In this event, I wanted to welcome people on a

little trip into the world of a few choir members of Léttsveit Reykjavíkur Women's

Choir, a choir of just over 100 members, of which I am the conductor. 

L é t t s v e i t   R e y k j a v í k u r  
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/ //  B a k g r u n n u r  // / 

Ég var orðinn átta ára gamall þegar ég byrjaði að læra á píanó. Ég þótti alltaf

efnilegur, hið súra í því var þó að ég hafði aldrei neinn brennandi áhuga á

píanónáminu. Upplifun mín á náminu var í senn blanda af tilfinningu um

undanlátssemi við foreldrana og einhverri trú hjá mér sjálfum á að þetta væri

kannski ekki svo galið.  Faðir minn væri jú gæddur meðfæddum tónlistargáfum og

spilaði vel á píanó og föðurafi minn, Steingrímur M.Sigfússon3, hafði verið organisti

og tónskáld.  Ég hafði fengið eitthvað af tónlistargenum þessa tveggja í vöggugjöf,

og innst í sálu mér fann ég að það að læra á píanó myndi einhvern veginn koma sér

vel fyrir mig síðar í lífinu.  Það yrði mér líklegast ekki síður mikilvægt að kunna að

spila á píanó eins og að kunna að setja þvottavél í gang, elda mat og að vera

kurteis við mér eldra fólk.   

Ellefu ára gamall byrjaði ég svo í kór.  Ég hafði ekki óskað neitt sérstaklega eftir því

að fara í kór, ef ég man rétt, en lífið færir mann oftast þangað sem maður á að fara,

og í kór fór ég.  Ekki tók langan tíma fyrir drenginn að bíta á agnið og hef ég meira

eða minna verið þátttakandi í söng- og kórastarfi  allar götur síðan. Ég hef sungið

með kirkju-, menntaskóla-, jarðarfara-, óperu- og leikhúskórum og einnig í

atvinnukórum erlendis sem og hér heima. 

3 Haraldur Sigfússon.  „Steingrímur M. Sigfússon 12:06.1919-20.04.1976“  ÍSMÚS, 12.12.2014

https://www.ismus.is/i/person/uid-e5645382-d4af-424e-8175-3e07e404d5d5
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Eftir því sem kórreynslan varð meiri með árunum fann ég að ég vildi ná betri tökum

á hljóðfærinu mínu, röddinni. Ég stundaði söngnám hér á Íslandi en vatt svo kvæði

mínu í kross eitt haustið og fór erlendis í nám í söng við virtan tónlistarháskóla. Það

sem ég upplifði þar var svipað og ég hafði upplifað hér heima, að þar væri í gangi

ákveðin framleiðsla á einsöngvurum. 

Þannig leit það alltént út frá mínum bæjardyrum séð. Þennan tíma sem ég var

þarna úti fékk ég stöðu í tveimur atvinnukórum og söng með öðrum þeirra allan

þann tíma sem ég bjó í þessu landi.  Kórreynslan varð enn meiri og fjölbreyttari, en

söngnámið nýttist mér ekki eins og ég hefði viljað, því fókusinn var stöðugt á

klassískan einsöng. Vitandi það sem ég veit í dag myndi ég sennilega upplifa námið

öðruvísi og hefði örugglega geta nýtt mér það á annan hátt og mér í hag sem og

haft meiri áhrif á námið sjálfur. 

Síðar meir fór ég í söngkennaranám í Complete Vocal Institute4 í Kaupmannahöfn

þar sem ég loksins lenti á stað þar sem spurningin til söngnemandans var ávallt:

„Hvað get ég gert fyrir þig?“  Þarna opnaðist nýr heimur fyrir mér í söngkennslu og

söngnámi og ég fann að ég gat farið óhindrað þá leið sem hentaði mér þegar kom

að því hvernig ég vildi þjálfa röddina mína.  Meðfram þessu hafði ég þá þegar verið

að stjórna kórum erlendis og um haustið 2012 fluttist ég heim til Íslands og tók við

stöðu stjórnanda kvennakórsins Léttsveitar Reykjavíkur.

4 „Cathrine Sadolin“. Complete Vocal Institute. 2019 https://completevocal.institute/cathrine-sadolin/

6

https://completevocal.institute/cathrine-sadolin/


// // Um viðburðinn // //

Kórheimarnir eru alls konar og eru þeir eins ólíkir og þeir eru margir. Þeir skiptast í

mörg hólf, margar vistarverur, sem allar hanga saman en geta líka staðið einar og

sér, þó að heildin verði sterkari ef öllum vistarverum er nægilega vel sinnt. Með

þetta á bak við eyrað ákvað ég að til þess að geta gefið sem breiðasta sýn inn í

kórheim Léttsveitarinnar myndi ég skipta viðburðinum upp í fimm parta, þar sem

hver þeirra myndi sýna hluta af heim kórsins sem mér fannst upplagt að deila með

áhorfandanum, svo að upplifunin yrði sem raunsæjust.

• Í þeim fyrsta vildi ég leyfa fólki að finna fyrir þeirri stemmningu sem liggur í

loftinu á æfingum. Kliðurinn, masið, hláturinn og söngurinn, er meðal annars

það sem fyllir æfingarrými hjá kórum. Ég vildi fanga þessa stemmningu og

setja hana fram með hljóðupptökum en einnig með einhverju fyrir augað.

• Í næsta rými vildi ég gefa sýn á uppbyggingu kórsins í formi ljósmynda úr

hinum ýmsu stigum og viðburðum kóraársins. Einnig mætti sjá þar

kórbúninga, sem mér fannst að gæti verið gaman að fá að sjá í nálægð.

• Í þriðja rýminu gæti áhorfandi horft á viðtöl við nokkrar konur úr Léttsveitinni

þar sem þær deildu upplifun sinni á því að vera í kór. Þarna vildi ég svipta

hulunni af þessu undri sem það er að syngja í kór, og leyfa fólki að heyra það

beint frá kórkonum, hreint, hispurslaust og beint í æð. Þarna gæfist gestum

einnig kostur á að sjá hve hópur einstaklinga innan kórsins er fjölbreyttur.
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• Í stærsta rýminu vildi ég leyfa áhorfanda að upplifa kórinn í söng. Þar myndi

ég leggja áherslu á að þetta væru hvorki tónleikar né æfing, heldur bara

félagar úr kórnum að njóta sín í söng fyrir allra eyrum. Ég vildi reyna að

breyta upplifun áhorfandans frá því að hann væri kominn á tónleika, yfir í að

hann væri bara að njóta, gæti setið, staðið eða legið og farið þegar hann vildi.

• Í síðasta rýminu langaði mig að reyna að deila með fólki hvernig stemmningin

getur verið meðal kórmeðlima eftir tónleika og bera það fram í formi upptaka

þar sem heyra mætti kórkonur tala frjálslega um upplifun sína strax að

loknum tónleikum.
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/// // Léttsveit Reykjavíkur // ///

Léttsveitin5 hefur starfað frá árinu 1995, fyrst undir merkjum Kvennakórs

Reykjavíkur og hét þá Léttsveit Kvennakórs Reykjavíkur. Um mitt árið 2000 var

ákveðið að allir kórarnir sem störfuðu undir merkjum Kvennakórsins skyldu verða

sjálfstæðir kórar. Stofnfundur Kvennakórs Léttsveitar Reykjavíkur var haldinn

22.september 2000. Fyrsta árið æfði Léttsveitin í húsi Kvennakórs Reykjavíkur við

Ægisgötu, en síðar í húsi Karlakórs Reykjavíkur, Ými við Skógarhlíð.  Á

haustdögum 2002 flutti Léttsveitin sig um set og æfði í Fóstbræðraheimilinu við

Langholtsveg allt fram til september 2018 þegar kórinn flutti aðstöðu sína yfir í

safnaðarheimili Háteigskirkju. 

Verkefnaval kórsins hefur alla tíð verið í léttari kantinum, þ.e. ekki hefðbundin

kóratónlist, heldur hefur verið ráðist í að útsetja og endurskapa lög úr öllum

mögulegu stílum tónlistarheimsins og hafa útsetningarnar flestar verið gerðar af

stjórnanda kórsins og píanóleikara hans. 

Vorið 2019 voru samtals 124 konur í kórnum.  Hluti kórmeðlima hefur verið í

kórnum frá stofnun hans og aðrir meðlimir skemur. Endurnýjun í kórnum

hefur ekki verið mikil síðustu árin sem verður að skrifast á að konur eru ánægðar í

kórnum. 

5  „Velkomin í heimsókn“. Kvennakórinn Léttsveit Reykjavíkur. 2019 http://www.lettsveit.com 
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II. S K I P U LAG  

/ Hvar ætti viðburðurinn að fara fram? /

Ferlið og ferðalagið frá fyrstu hugmyndum fram að lokahugmynd var langt.  Það var

fyllt  þankahríðum með alls kyns hugmyndum um uppákomur og gjörninga.  Hvað

ætlaði ég að gera og hvernig?  Allar hugmyndir sem fram komu voru mest megnist

bundnar við staðsetningu.  Ég hafði alltaf í huga viðburð þar sem áhorfandi myndi

færa sig á milli rýma og þannig var hugmyndavinnan samofin staðsetningunni að

einhverju leyti. Margar af þeim hugmyndum sem ég fékk strönduðu meðal annars á

staðsetningu, þ.e. hún ýmist fannst ekki eða var hreinlega ekki til.  Það sem ég

leitaði að snérist um það að staðurinn hefði aðskilin rými sem áhorfandinn færði sig

á milli. Hann fengi þannig heildstæða upplifun af því hvernig rýmin töluðu saman í

heild sinni. Þetta myndi svo vonandi skilja áhorfandann eftir einhverju nær um hvað

þetta undur að syngja í kór snýst um.

Þegar að endanleg hugmynd var komin fram í dagsljósið, var mér það alveg ljóst að

viðburðurinn þyrfti staðsetningu með aðskildum vistarverum, þar sem hægt væri að

skapa eitthvað sérstakt í hverjum hluta hennar og að áhorfandi gæti fært sig án

mikilla vandræða og fyrirhafnar frá einu rými til annars til að rýna í hvern hluta fyrir

sig. 
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// R ý m i n //

• Fyrsta rýmið átti að veita áhorfandanum innsýn í kóræfingu.

• Í því næsta átti fólk að geta skoðað ljósmyndir úr kóralífinu sem og séð flesta

af þeim búningum sem kórinn hefur notað í gegnum tíðina.

• Þriðja rýmið varð að geta hýst skjái þar sem sýnd voru viðtöl við nokkrar

konur úr kórnum.

• Í fjórða rýminu yrði lifandi tónlist.

• Í síðasta rýminu fengi áhorfandinn nasaþef af tilfinningum sem meðlimir

kórsins upplifa eftir tónleika.

R ý m i n    f i m m   á   k o r t i
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/ // Leit að staðsetningu lokið // /

Framan af var ég að leita að stað sem væri hlutlaus, að viðburðurinn yrði þannig

ekki litaður af staðsetningunni, ekki ósvipað hvernig listasöfn skapa sem hlutlausast

rými gagnvart listaverkum. En, eftir að hafa kannað nokkra möguleika á

staðsetningu með litlum árangri kom að því að hugmyndin um hana lét  loksins sjá

sig.  Þegar  hún var komin fram í dagsljósið var það líka augljóst að hún hefði ekki

getað verið mikið betri.  Með því að bjóða fólki inn á heimili kórsins, yrði upplifunin

af lífi og heimi hans sterkari og persónulegri ef viðburðurinn færi fram þar sem

kórinn lifir og hrærist.  Staðsetningin var loksins fundin og viðburðurinn skyldi fara

fram í vistarverum Háteigskirkju. 

Léttsveit Reykjavíkur hefur síðan haustið 2018 starfað innan veggja kirkjunnar og

hafa æfingar farið þar fram í stórum sal í safnaðarheimili hennar.  Kirkjan og rými

hennar bjóða upp á marga möguleika á útfærslum á viðburðum eins og Undrið að

syngja í kór, sem svo sannaðist  á viðburðardeginum sjálfum.

H á t e i g s k i r k j a  –  h e i m i l i    L é t t s v e i t a r i n n a r       
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III. Undrið að syngja í kór – F E R Ð A L A G I Ð

/ Fyrsti áfangastaður – kóræfing /

Fyrsti áfangastaðurinn í ferðlaginu inn í kórheima nokkurra kvenna úr Léttsveit

Reykjavíkur var kóræfing en hún er þungamiðja kórastarfsins.  Hún er límið í öllu.

Hún er staðurinn sem maður fer inn á og skilur restina af lífinu sínu eftir fyrir utan.

Þar kynnist maður tónlistinni, lærir nýja lög eða rifjar upp eitthvað sem maður hefur

sungið áður.  Þar reynir á að maður einbeitir sér að viðfangsefni hverrar æfingar. 

 

Þú  hlakkar til að fara á æfingar og kemur glaður til baka.6 

Ég sakna þess mjög mikið þegar að sumarið kemur og við erum ekki að syngja.7

Þar hittir maður vini sína, og alla hina líka. Þar æfir maður sig í þolinmæði og

biðlund.  Þar reynir á sjálfstjórnina, að geta með einum andardrætti umbreytt sér í

hljóðfæri sem verður hluti af stærri heild. Þar leiðist manni stundum þegar maður

þarf að syngja eitthvað sem manni finnst leiðinlegt. Þar titrar maður líka af

spenningi yfir tónlist sem fyllir mann einhverri undarlega nærandi tilfinningu.  Þar

fær maður útrás, maður getur verið með hávaða og líka æft sig í að vera hljóðlátur.

Maður hlær oft, grætur sjaldan, og þar er erfitt og eiginlega ekki hægt að vera reiður

á meðan maður syngur. Þar talar maður, og stundum talar maður of mikið, en talið

og skvaldrið er líka hluti af kórheiminum.  Þaðan fer maður oftast endurnærður eftir

að hafa sungið með kórsystrum sínum.

6 gislimagna. „Undrið að syngja í kór – SKJÁR NO.1“ Myndband, 33:18. Sótt 2.september 2019 á
https://youtu.be/Blrb9me4Brc  [Viðmælandi: Auður – sjá 1:20-1:23]

7 gislimagna. „Undrið að syngja í kór – SKJÁR NO.1“ Myndband, 33:18. Sótt 2.september 2019 á
https://youtu.be/Blrb9me4Brc  [Viðmælandi: Guðný – sjá 11:38-11:43]
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Fyrsta rýmið var æfingarsalur kórsins.  Ég raðaði stólum upp í kórstillingu, þ.e. eins

og kóræfing væri að fara fram, nema að í stað þess að konur sætu í sínum sætum,

fékk ég þær til að lána mér skó, sem ég setti undir hvern stól kóruppstillingarinnar.

Hugmyndina með skóna fékk ég meðal annars frá tilhugsuninni að standa á

göngum í barnaskóla minnar eigin æsku og sjá skóm raðað í skóhillur, og þar með

vitandi af öllum krökkunum innan veggja skólans þó svo að maður sæi þá ekki

akkúrat þarna.  Píanóið stóð opið á sínum stað sem og nótnastandur stjórnandans

og var bollum og kaffikönnum stillt upp til hliðar eins og gert er fyrir kaffihléin á

æfingum.  Samsettar upptökur af kóræfingu voru spilaðar úr hljómflutningstækjum í

salnum þar sem heyra mátti konur skvaldra saman, hlæja, færa til stóla og syngja

upphitunarskala.  Stemmningin sem ég vildi sýna gefur sterka mynd af því hvernig

ég sjálfur upplifi kóræfingar hjá Léttsveitinni.  Af ásetningi heyrast engin lög sungin.

                                   K ó r æ f i n g   m í n u s   k ó r   =   S k ó r                                                
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// Annar áfangastaður –  í kóralífinu //

Þó svo að lífið í kór snúist í kringum söng og sé límt saman með kóræfingum, þá er

ýmislegt annað sem kórmeðlimir bralla saman.  

Ég man eftir því, fyrir tíma stafrænna myndavéla og samfélagsmiðla, þegar maður

fékk að kíkja í myndaalbúm heima hjá fólki.  Það virkaði ávallt sem maður væri að

fá einhvers konar samþykki, blessun og viðurkenningu þegar manni var hleypt

svona langt inn í innsta kjarnann að fá að skoða myndir  heimilisfólksins.  Að kíkja í

albúm hjá fólki sem maður þekkti lítið eða hugsanlega ekkert gat einnig verið mjög

spennandi þegar færi til slíks gafst og einhvers konar þörf á að hnýsast var svalað

með því að fletta í gegnum og handfjatla myndirnar.

H e i m u r    á    v e g g  
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Í rými númer tvö, á ferðalaginu um kórheim Léttsveitarinnar, fyllti ég hvítan  vegg af

ljósmyndum sem ég hafði látið prenta út. Myndirnar hafði ég handvalið úr

myndaalbúmum af lokaðri grúppu kórsins á Facebook.  Þar mátti sjá myndir frá

tónleikum, úr æfingabúðum, úr ferðalögum kórsins, af æfingum, partýjum og fleiri

uppákomum sem konur taka þátt í, í gegnum starfið með kórnum.

                 

     K í k t    í   a l b ú m  

 

Í kórnum er starfandi minjanefnd sem heldur utan um hluti sem nefndin kýs að

halda til haga. Í fórum hennar má finna tónleikaskrár, auglýsingaveggspjöld,

ljósmyndir og síðast en ekki síst, kórbúninga.  Ég fékk alla þá búninga sem kórinn

hefur klæðst í gegnum tíðina lánaða og hengdi þá upp til sýnis á herðatré og einn

þeirra setti ég á gínu sem staðsett var rétt við ljósmyndavegginn. 

16



H e i l l   h e i m u r   o g   e i n n   k j ó l l    

           

Þarna gat fólk því bæði skoðað ljósmyndir með berum augum, sem er öðruvísi

upplifun heldur en að skoða myndir af tölvu- eða símaskjá, og barið kórbúninga

berum augum og væntanlega hafa einhverjar hendur áhorfenda farið um þá líka. 

U n d r i ð   a ð   s y n g j a   í   k j ó l  
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// / Þriðji áfangastaður – viðtölin / //

Öll upplifum við heiminn á okkar eigin hátt og það sama á við þegar kemur að

kórheimum.  Verkefnið „Undrið að syngja í kór“ snérist fyrst og fremst um það að fá

innsýn inn í hugarheim nokkurra meðlima úr Léttsveit Reykjavíkur þar sem þeir

deildu  upplifun sinni á því að tilheyra þessum ákveðna heimi í sínum kór. 

Ég segi stundum að Léttsveitin, og kórinn, sé, sko, mitt hleðslutæki.8

Úti í lífinu er upplifun einstaklingsins á heiminum alls konar. Við upplifum margt á

svipaðan hátt en annað ekki.  Þarfir og væntingar einstaklingsins í tilverunni eru

ólíkar á svo margan hátt en svo er alltaf hægt að finna sameiginlegar áherslur á

hvað veitir okkur lífsfyllingu, gleður, nærir og gerir lífið betra.

S k r a f a ð   á   s k j á  

8 gislimagna. „Undrið að syngja í kór – SKJÁR NO.1“ Myndband, 33:18. Sótt 2.september 2019 á
https://youtu.be/Blrb9me4Brc  [Viðmælandi: Ingibjörg Margrét – sjá 16:16-16:25]
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Á þriðja áfangastaðnum í ferðalaginu mátti sjá mikilvægasta og ítarlegasta og

jafnframt persónulegasta viðkomustað þess, en á honum gat áhorfandi horft á viðtöl

sem ég tók við nokkrar konur úr Léttsveit Reykjavíkur. Ég kallaði eftir þátttöku

kvenna úr Léttsveitinni og buðu samtals fjórtán konur sig fram til að taka þátt.

Það að vera í kór styður við mig þannig, 

að ég get verið með í að búa til fallega tónlist.9

Viðtölin fóru fram í spjallformi þar sem ég reyndi að fá konur til að fara í flæði

þannig að upplifunin yrði sem persónulegust fyrir áhorfandann sem og þær sjálfar.

Viðfangsefnið, þegar þær spáðu í það svona undir fjögur augu, snérist um að fá

þær til að deila sinni sýn á þátttöku sinni í kórastarfinu með Léttsveitinni.  Ef  þörf

var á því þá henti ég inn stikkorðum inni í miðjum samtölum til að halda flæðinu

gangandi.  Flestar myndbandsupptökurnar voru gerðar inni á heimilum

viðmælendanna. Þegar kom að því að klippa viðtölin saman, fannst mér útkoman

ánægjuleg og það gladdi mig hve áherslur þeirra voru margar líkar.  Heyra mátti t.d.

orðin: 

Heilun – gleði – útrás – hvíld – vinátta –  heild - kærleikur

Þær töluðu m.a. um hvað það gerði fyrir þær að geta komið á kóræfingu og gleymt

öllu öðru og þannig hvílt hugann á meðan að þær einbeittu sér á kóræfingunni.  Það

var rætt um hvað það væri gaman að syngja og tilheyra stórum hópi fólks með

sama áhugamál sem með sameiginlegu markmiði stefnir að sama marki. Nokkrar

minntust á að þetta væri fastur punktur í tilverunni sem þær vildu ekki vera án.  Þær

finna margar að þær beri kærleika til kórsins, án þess að endilega þekkja allar

konurnar í kórnum.  Einnig er minnst hvernig þær kynnist nýrri tónlist í gegnum

kórinn og að það vekji áhuga á að kynna sér öðruvísi tónlistarstíla utan kórsins.  

9 gislimagna. „Undrið að syngja í kór – Skjár NO.3“ Myndband, 34:10. Sótt 2.september 2019 á
https://youtu.be/XfQrIUFAoQs  [Viðmælandi: Ingunn – sjá 7:40-7:49]
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Kórastarfið eykur sjálfstraust sumra og þá helst í gegnum það að koma fram á

tónleikum. Viðtölin voru sýnd á þremur skjám í þriðja rými ferðalagsins.  Á löngum

gangi sem tengir fyrri tvö rýmin við það fjórða, þar sem kórinn var loksins að finna.

S k o ð a ð   á   s k j á i   

U n d r i ð   a ð   s y n g j a   í   k ó r  –  þ r i ð j a   r ý m i ð 
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// // Fjórði áfangastaður – kórinn í rauntíma // //

Þegar maður ákveður að fara út í að gera viðburð eins og Undrið að syngja í kór

þar sem miðja viðfangsefnisins er tónlist, er ekki annað hægt en að hafa lifandi

tónlist fyrir áhorfendur. Mér tókst að fá rúmlega helminginn af meðlimum Léttsveitar

Reykjavíkur til að koma og taka þátt í sjálfum viðburðinum með söng. Við æfðum

upp tónlistardagskrá sem við svo fluttum fyrir gesti.  Því var lifandi tónlist allan

tímann í fjórða rýminu á meðan að viðburðinum stóð.

K ó r   á   l o f t i    /    G e s t i r   á   g ó l f i 

21



Mér var mikið í mun að upplifunin á tónlistarflutningnum yrði ekki þannig að

gestunum liði eins og þeir væru staddir á tónleikum.  Viðburðurinn snéri að því að

veita innsýn í hvað það gerir fyrir fólk að syngja í kór og vildi ég því að mörkin á milli

áhorfandans og kórsins væru óskýrari en á tónleikum. Á tónleikum er kórinn

staðsettur beint fyrir framan tónleikagesti, sem sitja þar og horfa beint framan í allan

kórinn, og útkoman verður þá: Kór + áhorfendur = Tónleikar

Rýmið sem notað var fyrir tónlistarflutninginn var kirkjan sjálf.  Í fyrstu ætlaði ég að

staðsetja kórinn fyrir framan tröppur sem liggja af kirkjugólfinu og upp að altari.

Áhorfandinn hefði þá komið gangandi inn í kirkjuna úr þriðja rýminu, og hefði þá

þurft að ganga inn í sjálfan kvennakórahópinn og þannig orðið hluti af kórnum, hvort

sem honum hefði líkað það betur eða verr. Eftir miklar vangaveltur fannst mér að

þetta gæti valdið vanlíðan og vandræðagangi hjá fólki, sem var eitthvað sem ég

vildi alls ekki, og kaus ég því að færa kórinn upp á kirkjuloftið, sem staðsett er

fremst fyrir ofan aðalinnganginn inn í kirkjuna. 

K o n u r   a ð   s y n g j a   /   F ó l k   a ð   h l u s t a 
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Staðsetning loftsins er þannig að ef gestir sitja á kirkjubekkjunum þá snúa þeir baki 

í það.  Í bæklingi sem áhorfendur fengu í hendur þar sem þeir gengu inn í fyrsta 

rými viðburðarins, setti ég inn leiðbeiningar að ferðalaginu, eða nokkurs konar 

leiðarvísi með útskýringum og upplýsingum fyrir ferðina og þegar kom að fjórða 

rýminu mátti lesa í bæklingnum:

Kórinn – lifandi söngur.

Ekki tónleikar – ekki æfing – bara félagar úr kórnum að njóta sín í söng fyrir allra eyrum.

Þú mátt standa, sitja eða kannski liggja, og njóta eins lengi og þú vilt.

Þannig gátu kórmeðlimir því verið afslappaðir uppi á kórloftinu og sungið fyrir

áhorfendur án þess að finnast sem þeir væru að syngja á tónleikum, að upplifunin

fyrir þá sjálfa snérist um að þeir væru að syngja með félögum sínum, og það vildi

svo skemmtilega til að einhverjir væru úti í sal að hlusta. Á móti losnaði áhorfandinn

við pressuna að sitja eins og þægur tónleikagestur sem hefur borgað sig inn á

tónleika.  Í staðinn gat hann komið sér einhvers staðar fyrir í rýminu í kirkjunni,

hlustað, notið og farið þegar hann vildi.

A ð  n j ó t a   t ó n l i s t a r 

23



Vegna þess hvernig þetta var sett fram, myndaðist einstaklega afslöppuð

stemmning í salnum þar sem sjá mátti fólk á víð og dreif um kirkjuna, sitjandi á

kirkjubekkjunum, standandi út við vegg, sitjandi á tröppunum upp að altarinu og

sitjandi á gólfinu hér og þar.

Ég vonaðist eftir því að með þessu næðist fram öðruvísi stemmning og að

upplifunin væri ekki endilega eins og að vera á tónleikum, heldur frekar í áttina að

því að vera á æfingu eða annars staðar þar sem hópur fólks syngur saman

raddaðan söng undir formerkjum kórs.

 

S t e m m n i n g   I 
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S t e m m n i n g   II

S t e m m n i n g   III
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/// // Fimmti áfangastaður – stemmning eftir tónleika // ///

Tónleikar eru lokapunktur æfingaferlis og uppskera allra kóræfinganna. Kórinn

heldur tónleika fyrir jól og einnig á vorin. Þær eru alls kyns tilfinningar sem

kórfélagar upplifa eftir tónleika; spennufall, sæluvíma, gleði og löngun til að

endurtaka tónleikana og margar kvennanna eiga erfitt með að hætta að  syngja og

flestar þeirra þurfa að fá útrás fyrir tilfinningunum á einhvern hátt. 

E f t i r   t ó n l e i k a  /  S t e m m n i n g   í   b o x i  

Fimmti og síðasti áfangastaður ferðalagsins var í anddyri kirkjunnar.  Mig langaði að

ná fram stemmningunni hjá kórkonum eftir tónleika.  Ég fékk nokkrar þeirra til að

gera hljóðupptökur með sjálfum sér þar sem þær væru í ímynduðu ástandi eftir

tónleika.  Á upptökunum mátti heyra þær tala um spennufall, hvað þær væru glaðar,

hve stjórnandinn og hljómsveitin stóðu sig vel og margt fleira. Ég klippti upptökurnar

frá þeim saman sem svo hljómuðu í litlum hátalara sem ég setti á hillu í þessu

síðasta rými ferðalagsins.  Þar gaf að heyra stöðugt og óskýrt tal kvenna en inn á

milli heyrðust skýr orð einnar konu í einu þar sem hún fékk útrás í að tjá sig um

hvernig henni liði eftir tónleika.
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IV. L o k a o r ð  o g  í g r u n d u n

Með hjálp og miklum vilja alls þess fólks sem kom að þessu með mér, landaði ég

viðburði sem varð mun stærri að umfangi en fyrstu hugmyndir mínar að lokaverkefni

gáfu til kynna og er ég mjög sáttur við útkomuna.

Þegar ég er spurður að því hvaðan ég fékk innblásturinn að verkefninu þá eru mín

fyrstu viðbrögð einfaldlega þau, að ég svo til vaknaði um miðja nótt með viðburðinn

fullbúinn í huganum. Þó, þegar betur er að gáð, verður að segjast að hitt og þetta,

bæði úr lífinu sem og úr námstímanum í NAIP hafi lætt sér inn í undirmeðvitundina. 

Til að mynda gæti ég bent á verkið The Forty Part Motet10 sem meiri innblástur en

mig grunaði.  Í verkinu leikur höfundur sér með skynjun áhorfandans með því að

staðsetja 40 hátalara í rými og í hverjum hátalara hljómar rödd einnar raddar úr kór

sem er að syngja Spem in Alium eftir Thomas Tallis.  Áhorfandinn fær að upplifa að

geta gengið á milli hátalara og hlustað á hverja rödd fyrir sig. Kórinn er líkamlega

ekki á staðnum, en nærveran er þó mjög mikil og upplifunin allt öðru vísi en á

tónleikum. Þetta hafði áhrif á hugmyndavinnu með rými númer eitt, þar sem enginn

var kórinn, en þess í stað skór kórmeðlimanna, og eins fannst mér gaman að leika

mér með þetta í fjórða rýminu, þar sem áhorfandinn heyrði söng án þess að

endilega horfa á kórinn. 

10 „The Forty Part Motet“.  CardiffMiller. 2019. Myndband, 3:01 Sótt 2.september af 
http://www.cardiffmiller.com/artworks/inst/motet_video.html
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Það gladdi mig mikið að sjá hversu vel var mætt á viðburðinn og mér finnst mér

hafa tekist að mörgu leyti að miðla því hvað lífið í veröld Léttsveitarinnnar snýst um.

Að miðla upplifun fólks er eitthvað sem er hægara sagt en gert, því við upplifum jú

hlutina á ólíkan hátt.  Ég held þó að áhorfendur hafi fengið góðan nasaþef ef því

hvernig það er að lifa og hrærast í kórnum.  Það sem ég óska mér mest, þegar litið

er til baka, er að áhorfendur hafi fengið nýja sýn á kórinn, og kórastarf yfir höfuð,

eftir að hafa farið í gegnum ferðalagið Undrið að syngja í kór.

Draumastaðsetningin hefði verið í rými sem væri minna í umfangi, þar sem leiðin á

milli salarkynna hefði verið styttri. Þegar ég var í sköpunarferlinu, áður en

lokastaðsetningin var fundin, sá ég alltaf fyrir mér að þetta færi allt fram á hæð í

húsi.  Á þessari hæð lágu rýmin saman án þess að maður þyrfti að fara um ganga

til að komast á milli þeirra, svipað og maður sér oft í listasöfnum. Í ferlinu sá ég líka

fyrir mér að þetta væri á stað þar sem fólk gæti kíkt inn og að viðburðurinn stæði yfir

í einhverja daga. Staðsetningin í Háteigskirkju þjónaði tilgangi sínum vel og er það

sérstaklega vegna þess að viðburðurinn stóð eingöngu yfir í klukkustund, því fjöldi

gesta var það mikil og hefði ekki verið eins viðráðanlegur í minna rými.

Draumarýmið hefði einnig verið gluggalaust og þá hefði verið hægt að leika sér með

lýsingu án áreitis dagsbirtunnar og heimsins fyrir utan, en birtan minnti

fyrirhafnarlítið á sig þar sem stórir gluggar þekja veggina í Háteigskirkju.  Þrátt fyrir

alla birtuna, myndaðist jákvæð stemmning á viðburðinum, sem ég er þakkátur fyrir. 

Innsýnin sem ég veitti á þessum viðburði verður vonandi til þess að fólk verði

forvitnara um alla þá viðburði sem eru í boði í menningarlífi landsins og að fólk velti

fyrir sér hvað býr að baki hvers viðburðar, sem var eitthvað sem ég var að reyna að

vekja fólk til umhugsunar á. Titillinn að viðburðinum Undrið að syngja í kór kallar

fram hugmyndir um margt annað sem hægt væri að vinna með, því þau eru jú mörg

undrin í veröldinni sem bæta og gera lífið betra.  
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Leiðina sem ég valdi með viðburðinum væri hægt að útfæra í kringum aðra kóra

eða tónlistar- og menningarhópa. Að veita svona innsýn í slíka heima, sem

almenningur heyrir um og kannast við eða þekkir utan frá, er að mínu mati

ómetanlegt.  Það mætti fara út í verkefni eins og:

Undrið að spila í hljómsveit

Undrið að vinna í leikhúsi

Undrið að vera ballettdansari

Undrið að spila djass

Þetta eru örfá dæmi um hvað gaman væri að veita innsýn í og listann mætti gera

mun lengri  án mikilla vandkvæða.  Þegar þetta er skrifað, 28.ágúst 2019, hef ég

þegar fengið boð um að skrifa innlegg um kórastarf, almennt, til birtingar á vef sem

stofnun Jóns Árnasonar sér um og heitir Lifandi hefðir, eftir að aðili frá stofnuninni

hafði komið á viðburðinn Undrið að syngja í kór.  Einnig hef ég verið boðaður í viðtal

í útvarpsþáttinn Tónlist frá A-Ö til að fjalla og spjalla um verkefnið.  Myndböndin þrjú

með viðtölum við konurnar úr Léttsveit Reykjavíkur hef ég sett á streymisveituna

Youtube og þannig miðla verkefninu áfram. 11 12 13  Þarna er því strax kominn

farvegur og tækifæri til að miðla verkefninu enn frekar áfram á ólíkum miðlum.  Með

því er þar með hægt að varpa ljósi á hvernig þúsundir landsmanna nýta frítímann

sinn í að sinni áhugamálinu sínu.  Áhugamálinu sem er svo ríkt í samfélaginu okkar,

sem nærir, bætir, kætir og gerir lífið á einhvern hátt mun betra, þessu undri að

syngja í kór.

11 gislimagna. „Undrið að syngja í kór – SKJÁR No.1“.  Myndband, 33:18. Sótt 2.september 2019 á 
https://youtu.be/Blrb9me4Brc 

12 gislimagna. „Undrið að syngja í kór – Skjár No.2“.  Myndband, 32:45. Sótt 2.september 2019 á 
https://youtu.be/mmTvD51Xqeo 

13 gislimagna. „Undrið að syngja í kór – Skjár No.3“.  Myndband, 34:10. Sótt 2.september 2019 á 
https://youtu.be/XfQrIUFAoQs 
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• „Cathrine Sadolin“. Complete Vocal Institute. 2019 

https://completevocal.institute/cathrine-sadolin/

• gislimagna. „Undrið að syngja í kór – SKJÁR No.1“.  Myndband, 33:18. Sótt 

2.september 2019 á https://youtu.be/Blrb9me4Brc 

• gislimagna. „Undrið að syngja í kór – Skjár No.2“.  Myndband, 32:45. Sótt 

2.september 2019 á https://youtu.be/mmTvD51Xqeo 

• gislimagna. „Undrið að syngja í kór – Skjár No.3“.  Myndband, 34:10. Sótt 

2.september 2019 á https://youtu.be/XfQrIUFAoQs 

• Haraldur Sigfússon.  „Steingrímur M. Sigfússon 12:06.1919-20.04.1976“.  ÍSMÚS, 

12.desember 2014 https://www.ismus.is/i/person/uid-e5645382-d4af-424e-8175-

3e07e404d5d5

• J.Launay & E.Pearce. „Choir singing improves health, happiness – and is the 

perfect icebreaker“.  The Conversation, 28.október 2015 

https://theconversation.com/choir-singing-improves-health-happiness-and-is-the-perfect-

icebreaker-47619

• „The Forty Part Motet“.  CardiffMiller. 2019. Myndband, 3:01 Sótt 2.september af 

http://www.cardiffmiller.com/artworks/inst/motet_video.html

• „Velkomin í heimsókn“. Kvennakórinn Léttsveit Reykjavíkur. 2019 

http://www.lettsveit.com 
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