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Ritgerð þessi er 6 eininga lokaritgerð til B.Mus.-prófs í hljóðfæraleik og 
söng. Óheimilt er að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi 
höfundar.



Útdráttur 

Ritgerð þessi er unnin upp úr rannsókn höfundar á áhrifum COVID-19 faraldursins á 

tónlistarlíf hérlendis frá upphafi samkomubanns fram á sumar 2020. Rýnt er í áhrifin sem 

faraldurinn hefur haft á helstu tónlistarstofnanir, tónlistarhátíðir og tónlistarhús þjóðarinnar 

auk þess sem fjallað er um tónlistarmenn sem starfa sjálfstætt í ýmsum geirum tónlistar. Um 

leið er fjallað um hvernig landsmenn hafa nýtt sér tónlist á þessum óvenjulegu og erfiðu 

tímum og hvernig þeir hafa tekið streymistónleikum. Vegna smæðar tónleikaiðnaðarins 

hérlendis gafst tækifæri til að öðlast skýra mynd af áhrifunum sem streymistónleikar hafa á 

áhorfendur og flytjendur og því er velt upp hvort streymistónleikar geti nýst áfram þegar 

aðstæður hér á landi verða komnar í eðlilegra horf. Höfundur tók viðtöl við forstjóra Hörpu, 

framkvæmdastjóra Sinfóníuhljómsveitar Íslands, tvo tónlistarflytjendur og tvo 

tónlistarunnendur. Einnig voru sendar út tvær spurningakannanir; önnur var almenns eðlis 

og snerist um hlustun og áhorf á streymistónleika á tímum samkomubanns en hin var 

sérstaklega ætluð tónlistarflytjendum, tónhöfundum og tónleikahöldurum. Ljóst er að 

heimsfaraldurinn og samkomubannið hafði slæm áhrif á tónlistarfólk fjárhagslega, 

sérstaklega það sem starfar sjálfstætt. Fáir gátu nýtt sér aðgerðir stjórnvalda og engar tekjur 

var að hafa af streymistónleikum. Streymistónleikar vöktu mikla lukku meðal landsmanna 

en virðast þó ekki geta komið í stað hefðbundinna tónleika, ef marka má niðurstöður 

kannananna, þar sem tónleikagestum líkar betur að upplifa tónleikana í eigin persónu og 

tónlistarfólki finnst betra að flytja tónlist fyrir fólk sem það sér og finnur fyrir. 
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Inngangur 

Á blaðamannafundi þann 13. mars 2020 tilkynntu stjórnvöld að samkomutakmarkanir þar 

sem í mesta lagi 100 manns mættu koma saman tækju gildi 16. mars og ættu að gilda í fjórar 

vikur. Viðburðir þar sem fleiri en 100 manns koma saman voru þar með ekki leyfðir og á 

smærri viðburðum varð að viðhalda tveggja metra fjarlægðarmörkum milli fólks. 

Ákvörðunin var tekin í kjölfar þess að yfir 100 COVID-19 smit höfðu greinst á landinu og 

neyðarstigi almannavarna hafði verið lýst yfir. Þann 23. mars voru fjöldatakmarkanir hertar 

og hámarksfjöldi lækkaður úr 100 manns niður í 20 manns, en takmarkanir héldust með þeim 

hætti til 4. maí þegar hámarksfjöldi var rýmkaður og 50 manns máttu koma saman ef tveggja 

metra fjarlægðarmörk voru virt. Þann 25. maí tóku svo frekari tilslakanir gildi; þá máttu 200 

manns koma saman, hvatt var til þess að hafa tveggja metra bil milli fólks þótt það væri ekki 

lengur skylda og áhersla lögð á að vernda viðkvæma hópa og bjóða upp á þann möguleika 

að viðhalda tveggja metra fjarlægðarreglu fyrir þá sem þess óskuðu. Hámarksfjöldi var svo 

hækkaður í 500 manns þann 15. júní og hélst þannig fram til 31. júlí þegar önnur bylgja 

faraldursins var skollin á og mörkin voru lækkuð í 100 manns á nýjan leik.1 

 Samkomutakmarkanir höfðu gífurleg áhrif á landsmenn; framhaldsskólum og háskólum 

var lokað, starfsmönnum stórra vinnustaða gert að vinna heima, atvinnuleysi jókst og 

ferðamannaiðnaðurinn lá niðri. Sviðslistafólk og menningarstofnanir urðu að aflýsa eða 

fresta fjölda viðburða og hátíða um land allt auk þess sem ýmis veisluhöld; árshátíðir, 

brúðkaup og dansleikir sem tónlistarmenn áttu að koma fram á féllu niður. Þar sem tilkynnt 

var um fyrstu samkomutakmarkanir með stuttum fyrirvara urðu landsmenn að bregðast hratt 

við og ástandið næstu mánuði einkenndist af mikilli óvissu þar sem almannavarnir mátu 

stöðuna reglulega og gátu aðeins tilkynnt um takmarkanir til skamms tíma í einu. Margar 

menningarstofnanir brugðust við með því að bjóða upp á sjónvarps- og netútsendingar, 

landsmönnum að kostnaðarlausu, og streymistónleikar voru haldnir nær daglega hér á landi 

þegar fjöldatakmarkanir voru hvað mestar. Í fjölmiðlum lýstu stjórnmálamenn og „þríeykið“ 

svokallaða því hvað menning, og ekki síst tónlist, hefði haft jákvæð áhrif á líðan landsmanna 

 
1 „Viðbrögð á Íslandi,“ covid.is, sótt 5. júlí 2020, https://www.covid.is/undirflokkar/vidbrogd-a-islandi. 
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á þessum erfiðu tímum og hafa þau,2 ásamt Guðna Th. Jóhannessyni forseta Íslands,3 þakkað 

tónlistarfólki fyrir framlag þeirra. 4  Til varð nýr texti við lag eftir José Feliciano sem 

hljómsveitin BG og Ingibjörg gerði frægt hérlendis fyrir hálfri öld sem Góða ferð. Í nýja 

textanum eru landsmenn hvattir til að „ferðast innanhúss“ um páskana, og komu ýmsir 

landsþekktir söngvarar, auk „þríeykisins“ fyrrnefnda, fram í myndbandinu sem fór eins og 

eldur í sinu um samfélagsmiðla.5 Af þessu sést að tónlist gegndi veigamiklu hlutverki á 

tímum veirunnar sem sameiningarafl, sóttvarnartól og afþreying. 

Ritgerð þessi er unnin upp úr rannsóknarverkefni höfundar sem hlaut styrk úr 

Nýsköpunarsjóði námsmanna sumarið 2020. Höfundur skráði helstu streymistónleika sem 

fram fóru á tímabilinu og setti saman tvær spurningakannanir sem deilt var á Facebook og 

þær m.a. sendar út til félagsmanna FÍH, FÍT, ÚTÓN og hljóðfæraleikara 

Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Alls bárust 319 svör við könnuninni um hlustun og áhorf á 

streymistónleika og 178 við könnuninni fyrir tónlistarfólk. Ritgerðin er einnig unnin úr 

viðtölum höfundar við Láru Sóleyju Jóhannsdóttur, framkvæmdastjóra SÍ, Svanhildi 

Konráðsdóttur, forstjóra Hörpu, Unu Sveinbjarnardóttur, 3. konsertmeistara SÍ, 

tónlistarkonuna Guðrúnu Ýri Eyfjörð Jóhannesdóttur (GDRN), auk tveggja aðila sem lýstu 

yfir áhuga á að koma í viðtöl um viðhorf sitt til streymistónleika. 

Í júnímánuði kom út skýrsla sem unnin var fyrir FÍH, Félag íslenskra 

hljómplötuframleiðenda, Samtök flytjenda og hljómplötuframleiðenda, STEF, 

Tónlistarborgina Reykjavík og ÚTÓN og fjallar um þau áhrif sem samkomubannið hafði á 

fólk sem starfar í íslenskum tónlistariðnaði og þau úrræði sem íslenska ríkið og 

Reykjavíkurborg hafa ráðist í. Einnig eru lagðar fram tillögur að frekari aðgerðum sem 

skýrsluhöfundar telja að myndu gagnast betur en þær sem stjórnvöld réðust í.6 Sambærilegar 

skýrslur hafa einnig verið unnar erlendis, t.d. í Noregi.7 Fyrir tíma samkomubanns hafði lítið 

verið um streymistónleika án áheyrenda en nýleg rannsókn hefur bent á möguleika á 

 
2 „Víðir þakkar Helga Björns,“ mbl.is, 2. maí 2020, 
https://www.mbl.is/folk/frettir/2020/05/02/vidir_thakkar_helga_bjorns/. 
3 Ríkislögreglustjórinn, almannavarnadeild. „Stöðuskýrsla: Koronaveira – COVID-19 04052020.“ (Reykjavík: 4. maí 
2020), 3. https://www.almannavarnir.is/utgefid-efni/stoduskyrsla-koronaveira-covid-19-04052020/. 
4 Ágúst Borgþór Sverrisson, „Þórólfur þakklátur Helga Björns – „Ég þori ekki að segja Helgi Eff Björns…“,“ dv.is, 30. 
mars 2020, https://www.dv.is/frettir/2020/03/30/thorolfur-thakklatur-helga-bjorns-eg-thori-ekki-ad-segja-helgi-eff-
bjorns/. 
5 Orri Freyr Rúnarsson, „Ferðumst innanhúss – nýtt lag “ rúv.is, 8. apríl 2020, 
https://www.ruv.is/frett/2020/04/08/ferdumst-innanhuss-nytt-lag. 
6 María Rut Reynisdóttir og Bryndís Jónatansdóttir, „Áhrif COVID-19 á íslenskan tónlistariðnað,“ (Reykjavík: júní 2020), 
https://static1.squarespace.com/static/5f0314f402ff316dfaaaa141/t/5f0321c938bdf707c8f4bfeb/1594040789664/FINAL+
Report+Covid+%282%29.pdf. 
7  Anne-Britt Gran, Linn-Birgit Kampen Kristensen, Audun Molde, Anja Nylund Hagen og Peter Booth, „Krise og 
kreativitet i musikkbransjen – koronapandemien 2020.“ (Osló: BI Centre for Creative Industries, 9. júní 2020).  
https://www.musikkindustrien.no/media/2250555/krise-og-kreativitet-i-musikkbransjen-koronarapport-mir-2020.pdf. 
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samblöndun lifandi tónleika og streymistónleika sem leið að sjálfbærari tónlistariðnaði.8 Hér 

á eftir verður rýnt í þau áhrif sem samkomutakmarkanir höfðu á tónlistarstofnanir, 

tónlistarhús og tónlistarfólk auk þess sem álit listamanna og landsmanna á 

streymistónleikum verður kannað. 

Sinfóníuhljómsveit Íslands 

Sinfóníuhljómsveit Íslands hélt síðustu tónleika sína fyrir samkomubann þann 12. mars 

2020. Fyrirhugaðir Tónsprotatónleikar laugardaginn 14. mars voru felldir niður vegna 

ástandsins, þótt samkomubann hafi ekki formlega verið skollið á. Í kjölfarið voru svo sjö 

tónleikar felldir niður, en fjórar uppfærslur færðar yfir á næsta starfsár, meðal annars 

viðburðir í samstarfi við Íslensku óperuna og Íslenska dansflokkinn. Að sögn Láru Sóleyjar 

Jóhannsdóttur, framkvæmdastjóra Sinfóníuhljómsveitar Íslands, var lögð áhersla á að færa 

kostnaðarsama viðburði, sem fyrirhugaðir voru á seinni hluta starfsárs og mikil vinna hafði 

þegar verið lögð í að undirbúa, yfir á starfsárið 2020-2021 og að þannig hafi dagskrá þess 

árs sömuleiðis verið hliðrað til að vissu leyti. Dagskrá komandi starfsárs hafi verið fullmótuð 

áður en samkomubann skall á og ráðgert að opinbera hana og hefja sölu áskriftarkorta í 

júnímánuði. Óvissa hvað varðar ferðatakmarkanir fyrir erlenda hljómsveitarstjóra og 

einleikara gerðu hljómsveitinni líka erfiðara fyrir hvað skipulagningu varðar og því var tekin 

sú ákvörðun að fresta áskriftarkortasölu og útgáfu kynningarbæklings fyrir starfsárið. Fólk 

sem átti miða á viðburði sem féllu niður fékk inneign hjá hljómsveitinni í stað þeirra miða, 

en gat einnig fengið miðana endurgreidda. Lára Sóley segir samkomubannið hafa haft í för 

með sér gríðarlegt tap í miðasölu og að þótt hljómsveitin sé styrkt af fjárlögum og húsaleigan 

greidd af Reykjavíkurborg séu þær sértekjur, sem fást að mestu leyti beint úr miðasölu, 

grundvöllur í öllu viðburðahaldi hljómsveitarinnar. Þannig hafi samkomubannið verið 

„gríðarlegur skellur“ rekstrarlega og áhrifa þess muni gæta næstu árin. Hljóðfæraleikararnir 

héldu sínum föstu launum meðan á samkomubanninu stóð en urðu af þeim álagsgreiðslum 

sem greiddar eru fyrir hverja tónleika sem fara fram utan hefðbundins dagvinnutíma. 

 Í viðtali við höfund segir Lára að eftir fyrstu fréttir um samkomubannið hafi verið 

„ákveðið áfall að sjá fram á alla þessa óvissu“, sérstaklega þar sem ómögulegt var að vita 

 
8 Kashif Naveed, Chihiro Watanabe og Pekka Neittaanmäki, „Co-evolution between streaming and live music leads a way 
to the sustainable growth of music industry – Lessons from the US experiences,“ Technology in Society, 50 (2017): 1-19, 
doi: 10.1016/j.techsoc.2017.03.005. 
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hve lengi ástandið myndi vara. Fljótlega hófst þó hugmyndavinna og lagði Lára áherslu á 

mikilvægi þess að Sinfónían væri þjóðarhljómsveit og að því bæri forsvarsmönnum hennar 

og hljóðfæraleikurum að bregðast við. Þar sem ómögulegt var fyrir fullmannaða hljómsveit 

að starfa með tilliti til tveggja metra reglunnar og svör almannavarna við beiðni 

hljómsveitarinnar um undantekningu frá reglunni reyndust neikvæð komu upp hugmyndir 

um að halda streymistónleika í samstarfi við Hörpu, RÚV og Íslensku óperuna þar sem fáir 

flytjendur lékju saman í einu og héldu tveggja metra fjarlægð á milli sín. Að ráði varð að 

efna til streymistónleikaraðarinnar Heima í Hörpu en fyrsta útsendingin fór fram 22. mars 

úr Eldborgarsal Hörpu. Tónleikastreymin voru svo haldin alla virka daga fram til 1. maí, 

með hléi um páskana. Harpa lagði þá til aðstöðu og tæknimenn, RÚV sjónvarpaði 

streymunum á stöðinni RÚV 2 og Sinfónían greiddi þeim hljóðfæraleikurum sem ekki voru 

fastráðnir meðlimir hljómsveitarinnar fyrir þeirra þátt (fastráðnir hljóðfæraleikarar fengu 

ekki aukalega greitt fyrir streymin). Íslenska óperan sá um greiðslur til flytjenda í streymum 

þeirra, Aríu dagsins, en Harpa greiddi öðrum hljóðfæraleikurum sem tóku þátt í streymum 

ótengdum SÍ og ÍÓ.  

 

Sinfóníuhljómsveitin var með að meðaltali þrjú slík streymi í viku, og við fórum þá leið að 
þar sem auðvitað eru aðstæður hjá fólki mjög mismunandi, sumir eiga kannski veika 
aðstandendur eða einhverjir eru veikir fyrir, höfðum við þetta valkvætt fyrir 
hljóðfæraleikarana. Þeir gátu komið með hugmyndir að verkefnum fyrir streymin. Og það 
virkaði rosalega vel, viðbrögðin létu ekki á sér standa. Við hefðum í rauninni getað haldið 
miklu lengur áfram; eftir síðasta streymið 1. maí var eiginlega biðlisti eftir því að fá að taka 
þátt í þessum streymum.9 

  

Lára telur að kammertónleikarnir hafi á marga lund haft jákvæð áhrif á hljóðfæraleikara; 

þeim hafi gefist tækifæri til að vinna öðruvísi saman, án stjórnanda í litlum hópum og fengið 

að leika verk sem þeim gefst venjulega ekki tækifæri til á vettvangi hljómsveitarinnar. Það 

hafi líka verið áhugaverð reynsla fyrir þá að leika fyrir tómum sal og snúa baki í salinn á 

sviðinu í Eldborg. „Þetta voru mjög ólíkar efnisskrár og ólíkar áskoranir. Það þarf ákveðið 

hugrekki í þetta og mér fannst þetta mjög vel gert og mikill metnaður hjá fólki fyrir að gera 

þetta vel og standa sig vel,“ sagði Lára Sóley. Svanhildur Konráðsdóttir, forstjóri Hörpu, 

sagði í viðtali við höfund að mikilvægt væri fyrir listamennina að fá tækifæri til að koma 

fram þótt það væri „mjög sérstök upplifun að vera í þessum risastóra dásamlega sal, 

 
9 Lára Sóley Jóhannsdóttir (framkvæmdastjóri SÍ), viðtal við höfund, júlí 2020. 
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galtómum, og snúa baki í salinn.“ Það hafi þó verið með ráðum gert að sýna tóman sal í 

upptökunum, „til þess að undirstrika hvað þessi aðstaða sem við öll vorum í er sérstök,“ 

sagði Svanhildur.10 

Sinfóníuhljómsveit Íslands stóð líka fyrir svonefndum Heimsendingum, stuttum og 

persónulegum myndböndum frá heimilum hljómsveitarmeðlima, þar sem þeir léku stutt verk 

eða brot úr einleiks- eða kammerverkum sem voru birt á samfélagsmiðlum 

hljómsveitarinnar. Þau myndbönd vöktu mikla lukku að sögn Láru, rétt eins og tónleikar í 

streymistónleikaröðinni Heima í Hörpu. Þar að auki voru tónleikastreymi frá síðustu árum 

endursýnd á RÚV 2, auk þess sem þau voru aðgengileg á vefsíðum, Youtube-rásum og 

Facebook-síðum SÍ og Hörpu. Eftir að fjöldatakmarkanir breyttust úr 20 manns í 50 gat 

Sinfónían haldið streymistónleika með fleiri hljóðfæraleikurum og jafnvel áheyrendum í 

salnum. Fyrst fóru fram skólatónleikar þar sem tveir skólahópar sátu í salnum og var 

tónleikunum einnig streymt á vefmiðlum og RÚV 2. Í kjölfarið voru svo haldnir kammer- 

og strengjasveitartónleikar í Hörpuhorni með fáum áheyrendum og hljóðfæraleikarar 

heimsóttu m.a. hjúkrunarheimili, almannavarnir og Barnaspítala hringsins í verkefninu 

Tónlist á torgum. Þann 20. maí fóru svo fram tónleikar í beinu streymi á RÚV þar sem 

Hallveig Rúnarsdóttir og Sigrún Eðvaldsdóttir komu fram með hljómsveitinni. Þá var 

fáeinum gestum boðið í sal en þeim gert að virða tveggja metra fjarlægðarmörk. „Við vildum 

fara varlega af stað, finna hvernig það var að hafa áheyrendur í salnum og undirbúa þetta allt 

rosalega vel í samvinnu við Hörpu. Það var ótrúlega mögnuð stemning að vera inni í þessum 

stóra sal með svo fáum áheyrendum, maður fann ekki beint fyrir því að þetta væru svona 

fáir. Það voru allir svo glaðir og ánægðir að vera mættir á tónleika,“ sagði Lára Sóley.  

 Viku síðar fóru fram tónleikar Páls Óskars og Sinfó sem voru sömuleiðis í beinu streymi 

á RÚV. Lára sagði að erfitt hefði verið að ákveða hvort selja ætti inn á þá tónleika og skiptar 

skoðanir meðal skipuleggjenda; lítill tími hafi verið til stefnu og því ótti við að fáir miðar 

myndu seljast, auk þess sem flóknara væri fyrir tæknimenn að sjá um streymisupptökuna 

þegar fólk væri í salnum. Að lokum var tekin sú ákvörðun að selja takmarkaðan fjölda af 

miðum. Um 500 manns sátu í salnum sem var skipt upp í nokkur sóttvarnarsvæði og sæti 

höfð auð milli óskyldra hópa. Einnig var boðið upp á sæti með tveggja metra fjarlægð frá 

öðrum fyrir þá sem þess óskuðu en að sögn Láru nýttu fáir sér þann möguleika. Lára var 

þakklát fyrir það tækifæri að fá að vera í beinni útsendingu á RÚV á fimmtudagskvöldi og 

taldi það mikilvægt til að ná til þjóðarinnar allrar. Hún segir mikinn mun á að vera í beinni 

 
10 Svanhildur Konráðsdóttir (forstjóri Hörpu), viðtal við höfund, júlí 2020. 



 

 6 

útsendingu á Rás 1 og að halda sjónvarpstónleika. Að lokum hélt hljómsveitin tónleika 4. 

júní þar sem Víkingur Heiðar lék einleik með hljómsveitinni og Daníel Bjarnason stjórnaði. 

Þeim tónleikum var einnig streymt beint á RÚV og miðasala höfð með svipuðu sniði; 

tæplega 600 manns sátu í salnum og auð sæti voru milli ótengdra einstaklinga. Halla Oddný 

Magnúsdóttir var kynnir á öllum sjónvarpstónleikunum sem fóru fram í beinni útsendingu á 

RÚV og að sögn Láru var hlutverk hennar hugsað sem „fulltrúi áhorfandans, […] tenging 

þess sem situr í sófanum við salinn og við hljómsveitina“. 

Lára tók eftir mikilli aukningu fylgjenda á samfélagsmiðlum hljómsveitarinnar og vonar 

að hljómsveitinni hafi með þessu móti tekist að ná til nýs hóps áheyrenda. Engu að síður 

telur hún að þeir sem helst hafi séð streymin og fylgst með myndböndum hljómsveitarinnar 

á netmiðlum séu fastur kúnnahópur hljómsveitarinnar, þótt sá hópur sé ekki endilega 

virkastur á samfélagsmiðlum. Hún telur þó Sinfóníuhljómsveit Íslands hafa „tiltölulega 

breiðan markhóp miðað við margar aðrar hljómsveitir“, þökk sé afsláttarkortum fyrir 

námsmenn, mikilli áherslu á fræðslustarf og opnum ókeypis viðburðum. „Við viljum vera 

opin öllum, þó við getum auðvitað ekki verið með frítt inn á alla tónleika,“ segir Lára. Að 

hennar sögn vöktu sum myndböndin líka athygli erlendis og það þótti merkilegt að 

Sinfóníuhljómsveit Íslands var ein sú fyrsta í heiminum til að fara aftur af stað eftir að 

ástandið skánaði. Hún segir áhorfstölurnar á streymistónleikana mjög góðar, viðbrögðin afar 

jákvæð og telur hljómsveitina hafa náð til „virkilega stórs hluta þjóðarinnar“. Þau hafi í raun 

ekki auglýst tónleikana að öðru leyti en að benda starfsfólki hjúkrunarheimila, og annarra 

staða þar sem fólk í áhættuhópum dvelur, á streymin, þar sem mikilvægt sé að „fólk geti 

notið tónlistarinnar óháð því hvernig aðstæður eru hjá þeim“, sérstaklega á tímum sem 

þessum þar sem margir voru í sóttkví eða einangrun. Lára segist gjarnan vilja halda áfram 

samstarfi við RÚV um að streyma tónleikum og nýta þá reynslu sem varð til á tímum 

samkomubanns. Aðspurð hvort Lára telji að Sinfónían muni vilja halda streymistónleika án 

áheyrenda eftir að samkomubann hafi verið afnumið segir hún hljómsveitina heldur vilja 

hafa áheyrendur í sal, því áheyrendur séu „svo mikilvægur hluti af heildarupplifuninni“.  

 Tónleikar hljómsveitarinnar á tímum samkomubanns voru allir innan við klukkutími að 

lengd. Aðspurð hvernig Láru þótti að hafa tónleikana styttri en hefðbundna sinfóníutónleika 

sagði hún margar hugmyndir á lofti í tengslum við þetta og að þau hafi lært að þau geti 

„óhrædd stigið út úr þessu formi sem hefur alltaf verið“; forleik og einleikskonsert fyrir hlé 

og sinfóníu eftir hlé. „Mér finnst það líka eiga að vera hvetjandi fyrir fólk til þess að þora að 

koma, að hugsa um að koma inn á tveggja tíma langan viðburð er kannski mikið fyrir suma. 
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Þótt ég sé ekki að segja að við séum að fara að hverfa frá því að vera með tónleika í 

hefðbundinni lengd held ég klárlega að við getum svolítið hugsað hlutina aftur og líka 

einmitt til að fá nýja áhorfendur, til að yngra fólk komi frekar,“ segir Lára Sóley.11 Una 

Sveinbjarnardóttir, fiðluleikari í Sinfóníunni, tók í sama streng og sagðist oft þykja 

Sinfóníutónleikar of langir og of mörg verk á dagskrá. Það hafi hins vegar ekki verið 

vandamál á streymistónleikunum.12 

Tónlistarhús og tónlistarhátíðir 

Eins og nærri má geta hafði samkomubannið einnig slæm áhrif á rekstur ýmissa 

tónleikastaða og tónlistarhúsa. Svanhildur Konráðsdóttir, forstjóri Hörpu, lýsti því í viðtali 

við höfund hvernig starfsemi Hörpu fór fram á tímum samkomubanns. Húsið var lokað 

almenningi frá 24. mars til 7. maí en á þeim tíma máttu einungis 20 manns koma saman. 

Mikil vinna var lögð í að færa til viðburði sem ráðgerðir höfðu verið frá þeim tíma og fram 

eftir sumri, í samstarfi við leigutakana, en rekstrarlega og tekjulega var „höggið gríðarlegt“, 

segir Svanhildur. Margir af þeim alþjóðlegu viðburðum sem áttu að fara fram á árinu voru 

færðir til næsta árs eða hreinlega felldir niður. Hún telur að tekist hafi að færa um 65% þeirra 

viðburða sem fyrirhugaðir voru og segir að unnið hafi verið mjög lausnamiðað með öllum 

aðilum. „Þetta var gríðarlega flókið viðfangsefni. Þetta eru sumir hverjir risastórir viðburðir. 

Stærsti ráðstefnuviðburður í sögu Hörpu átti að fara fram í lok apríl. Rekstrarlega var angist 

í því ástandi,“ segir Svanhildur.  

 

Við höfum auðvitað lagt allt kapp á að draga úr kostnaði á móti. Þegar ekki eru haldnir 
viðburðir erum við auðvitað ekki að kaupa vinnu af verktökunum okkar eða fólkinu okkar, 
þá lækkar kostnaður á móti, og við höfum sett allan kostnað á ís sem hægt er til að reyna að 
lifa þetta sem lengst af. En nettótapið mun að öllum líkindum hlaupa á hundruðum milljóna 
þegar upp er staðið á þessu ári og svo auðvitað held ég að allir átti sig á því að þetta ástand 
muni koma til með að hafa veruleg áhrif langt inn á næsta ár og jafnvel lengur.13 

  

Starfsmenn Hörpu tóku sumir á sig launalækkun og aðrir voru látnir fara hlutabótaleiðina, 

en tímavinnufólk upplifði launalækkunina með því móti að fáar sem engar vaktir stóðu þeim 

 
11 Lára Sóley Jóhannsdóttir, viðtal. 
12 Una Sveinbjarnardóttir (fiðluleikari), viðtal við höfund, júlí 2020. 
13 Svanhildur Konráðsdóttir, viðtal. 
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til boða. Að hennar sögn var horft til þess hvernig verkefnastaðan væri í húsinu, hvernig best 

væri gætt að hagsmunum starfsfólksins og svo var hugað að hagsmunum Hörpu, reynt að 

hámarka hagræðingu og sparnað. „Við erum ekki að fara í einhver brúarlán eða neitt slíkt, 

við erum auðvitað í samtali við eigendur okkar [...] og munum þurfa á aðkomu þeirra að 

halda þegar fram í sækir, það er engin spurning,“ segir Svanhildur. 

Svanhildur vildi leggja áherslu á að halda húsinu lifandi og í „samtali við samfélagið“. 

Hún segir að stefnumótun Hörpu leggi áherslu á samfélagslegt hlutverk hússins og þau miklu 

menningarlegu og efnahagslegu verðmæti sem sköpuð séu innan veggja þess og teygi svo 

anga sína út í samfélagið allt. Streymistónleikaröðin Heima í Hörpu fór fram í Eldborg á 

virkum dögum á meðan húsið var lokað, og að sögn Svanhildar sýnir könnun sem MMR 

gerði fyrir Hörpu í júnímánuði að góð meðvitund hafi verið meðal almennings um 

tónleikaröðina, auk þess sem áhorfstölur voru góðar. Tónleikarnir höfðuðu sérstaklega til 

eldri kynslóðarinnar og fólks á hjúkrunarheimilum eða í viðkvæmri stöðu. Auk þess var 

blandaðri dagskrá, sem höfðaði sérstaklega til yngri kynslóðarinnar, streymt daglega úr 

Eldborg á vegum RÚV núll, en þar að auki var tónleikum með hljómsveitinni Skítamóral 

streymt beint úr Eldborg 3. apríl. Svanhildur sagði samstarf RÚV og Hörpu hafa orðið nánara 

á þessum tíma og að sölum og aðstöðu í Hörpu hafi verið „umbreytt í myndver“. Með því 

móti telur Svanhildur að tekist hafi að ná til nýs og breiðs hóps og vill hún halda áfram að 

þróa ný tækifæri til að kynna Hörpu fyrir yngra fólki. Harpa lagði einnig til Eldborg fyrir 

afmælishátíð Vigdísar Finnbogadóttur sem fram fór í beinni útsendingu á RÚV þann 15. 

apríl. Þá var athöfn til að fagna 1. maí tekin upp í Norðurljósasal hússins og sýnd á RÚV og 

Eurovision-partý, tónleikar þar sem sígild Eurovision-lög voru flutt í beinni útsendingu á 

RÚV þann 16. maí, var tekið upp í Silfurbergi í Hörpu. Svanhildur segir ýmsa hafa reynt að 

finna leiðir til að standa straum af kostnaði við streymistónleika; að sumar hljómsveitir 

erlendis selji miða á streymistónleika eða netáskriftir að viðburðum og aðrir reiði sig á frjáls 

framlög áheyrenda, en það sé lítil hefð fyrir því hérlendis. Það þurfi að gæta þess að bjóða 

ekki upp á of mikið af ókeypis streymistónleikum því þá geti áheyrendur vanist því að njóta 

tónleika endurgjaldslaust og „að það muni grafa undan tilvistar- og rekstrargrundvelli 

menningarhúsa og menningarstofnana eins og Sinfóníuhljómsveitarinnar.“  

Í ljósi þess að samkomutakmarkanir voru rýmkaðar úr 20 manns í 50 þann 4. maí var 

tekin sú ákvörðun að opna Hörpu á ný 7. maí. Viðburðahald hófst fljótlega í nánu samstarfi 

við almannavarnir en Múlinn, jazztónleikaröð sem áður hafði verið í Björtuloftum, gat hafist 

á ný í Flóa á jarðhæð Hörpu, og barnasýningar á Karíusi og Baktusi fóru fram í 
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Norðurljósum. „Ég get fullyrt að Harpa var fyrst af tónlistarhúsum í Evrópu til að opna og 

hefja viðburðahald. Það hef ég fengið staðfest bæði frá kollegum mínum á Norðurlöndunum 

og öðrum Evrópulöndum. [...] Það er bara algjört kraftaverk hvað það tókst vel,“ segir 

Svanhildur. Hún telur Hörpu búa yfir mikilli sérstöðu vegna þess hve margir inngangar eru 

inn í salina og hve mörg salerni eru á ólíkum stöðum í húsinu, auk þess sem hátt sé til lofts 

og vítt til veggja. Auk sinfóníutónleikanna sem fram fóru í Eldborg í maí og júní fóru 

tónleikar Skítamórals fram fyrir nánast fullum sal þann 26. júní. Þá miðuðust 

samkomutakmarkanir við 500 manns og því var salnum skipt upp í nokkur sóttvarnarsvæði. 

Aðspurð hvort hún teldi að stjórnvöld hefðu getað brugðist betur við til að styrkja 

starfsemi tónlistarhúsa hérlendis sagðist Svanhildur telja að rétt leið hafi verið farin; „að 

einblína á listafólk og reyna að tryggja afkomu þess þannig að það hefði þá möguleika á því 

að gera eitthvað, hvort sem það væri að leigja sig inn einhvers staðar eða ekki.“ Hún telur 

þó hafa skort heildarsýn og meira samtal milli þeirra sem sáu um þá styrki sem stóðu 

tónlistarfólki til boða. Hún segir Hörpu hafa brugðist við með því að auglýsa sali hússins til 

upptökuverkefna gegn „vægu gjaldi“ og að hún telji að núverandi staða geri það að verkum 

að Harpa þurfi að endurskoða verðskrá sína til að reyna að gera „þjónustuna og aðstöðuna í 

húsinu aðgengilegri fjárhagslega fyrir tónlistarfólk“.  

Svanhildur er bjartsýn fyrir haustinu og telur Hörpu hafa mikla sérstöðu á alþjóðlegum 

vettvangi; bæði að því leyti að mikið pláss er í húsinu og vegna þess að Íslandi hefur að 

margra mati gengið vel í baráttunni við COVID-19. Flöskuhálsinn sé hins vegar ferðalög 

útlendinga hingað til lands og óvissa á heimsvísu. Lykilatriði til að geta haldið starfsemi 

áfram sé „að vera stöðugt á hreyfingu að finna nýja jafnvægispunktinn í þessu ástandi, fara 

ekki á taugum og vera alltaf reiðubúinn að endurskoða plönin.“ Rekstrarlega sé nauðsynlegt 

að vera sveigjanlegur, ekki sé hægt að ganga að neinu vísu og mikilvægt sé að vera með 

góða viðbragðsáætlun svo hægt sé að bregðast fljótt og vel við ólíkum aðstæðum.14  

Svipaða sögu er að segja um aðra tónleikastaði hérlendis; hefðbundið tónleikahald fór 

ekki fram í Hofi á Akureyri, Salnum í Kópavogi eða Hljómahöll í Reykjanesbæ á tímum 

samkomubanns, en þess í stað voru salirnir nýttir í streymistónleika eða aðrar upptökur, rétt 

eins og smærri tónleikastaðir, t.d. Hannesarholt, Norræna húsið og Mengi. Mörgum 

tónlistarhátíðum var einnig frestað og sumum aflýst, t.d. Iceland Airwaves, Secret Solstice, 

Músíktilraunum, LungA og Eistnaflugi.15 Listahátíð í Reykjavík fer fram yfir lengri tíma og 

 
14 Svanhildur Konráðsdóttir, viðtal. 
15 María Rut Reynisdóttir og Bryndís Jónatansdóttir, „Áhrif COVID-19 á íslenskan tónlistariðnað,“ 24-26.   
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hætt var við hátíðahöld vegna Menningarnætur og Hinsegin daga. Hátíðahöld um 

verslunarmannahelgina voru töluvert smærri í sniðum en áður vegna þeirra 

samkomutakmarkana sem sett voru á í vikunni á undan. Ljóst er að áhrifin munu vara og að 

óvissan sem enn ríkir muni hafa mikil áhrif á skipulag og rekstur tónleikastaða og 

tónlistarhátíða, auk þess sem hún gerir tónlistarfólki að mörgu leyti erfitt fyrir.  

Tónlistarfólk 

Unu Sveinbjarnardóttur, 3. konsertmeistara Sinfóníuhljómsveitar Íslands, þótti tímabilið 

„mjög skrýtið“. Á sama tíma og ýmislegt féll niður þótti henni hún hafa nóg að gera; hún lék 

á streymistónleikunum Heima í Hörpu ásamt Tinnu Þorsteinsdóttur, píanóleikara, lék með 

Strokkvartettinum Sigga á tónleikum í Mengi og lék með Sinfóníunni á tónleikum Páls 

Óskars. Einnig gat hún nýtt tímann við tónsmíðar og við að undirbúa komandi verkefni. „Svo 

náttúrulega náði maður að vera heima hjá sér og með börnunum sínum. Það eru bara algjör 

forréttindi. [...] Það var búin að vera rosaleg keyrsla og eiginlega ekkert helgarfrí þannig að 

þetta kom hálft í hvoru eins og himnasending,“ sagði Una.16 

 Að faraldurinn skyldi breiðast út á einmitt þessum tíma kom afar illa við tónlistarkonuna 

Guðrúnu Ýri Eyfjörð Jóhannesdóttur (GDRN), enda hafði hún stuttu áður gefið út plötuna 

GDRN. Samkomubannið gerði það að verkum að hún gat ekki „fylgt plötunni eftir“ með 

tónleikum eða öðrum „giggum“ og fyrirhugaðir útgáfutónleikar hennar hafa verið færðir 

þrisvar. Hún var fegin að hafa náð að gefa plötuna út áður en faraldurinn fór á flug hér á 

landi og þótti hlustunartölur góðar, sérstaklega miðað við að hafa ekkert getað kynnt plötuna 

með tónleikum. „Ég vona að hún nái að taka annað stökk sem fylgir tónleikahaldi í haust en 

svo er aldrei að vita hvað gerist,“ sagði Guðrún um nýútkomna plötu sína. Að hennar sögn 

féll meirihluti þeirra „gigga“ sem skipulögð voru á tímabilinu niður, en það voru aðallega 

„litlar hátíðir úti á landi, sumarhátíðir, árshátíðir eða einkasamkvæmi“. Hún hafi því orðið 

fyrir tekjutapi á tímabilinu og ekki getað nýtt sér úrræði stjórnvalda, þar sem styrkumsóknir 

hennar fengu ekki brautargengi. 

 Guðrún Ýr kom fram á nokkrum streymistónleikum á tímum samkomubanns. Þeir fyrstu 

voru tónleikarnir Látum okkur streyma í Hljómahöllinni Reykjanesbæ 7. apríl, í beinni 

útsendingu á RÚV 2, þar sem hún kom fram ásamt hljómsveit og lék lög af nýútkominni 

 
16 Una Sveinbjarnardóttir, viðtal. 
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plötu sinni. „Það er svolítið skrýtið og fyndið að segja það en ég held að ég hafi aldrei verið 

jafn stressuð fyrir tónleikum eins og þessum af því að það var tómur salur. Þá fattaði ég hvað 

það skiptir miklu máli að hafa áhorfendur fyrir „feedback-ið““, sagði Guðrún. Skrýtið hafi 

verið að ljúka einu lagi og hefja það næsta án þess að heyra neinn klappa fyrir sér á milli 

laga. „Maður er með aftast í huganum að það er fullt, fullt af fólki að hlusta, ég bara sé það 

ekki“. Tilfinningin hafi þó skánað eftir því sem Guðrún kom oftar fram á streymistónleikum 

en miklu skemmtilegra sé að hafa áheyrendur í sal og að sjá þá sem hlusta á tónleikana. 

  

Þetta var stressandi af því að þetta var „live“. Þegar maður er í upptökum er maður svo slakur 
því maður hugsar: „Ef eitthvað klikkar þá bara gerum við þetta aftur.“ Það er ekki þessi 
„stressfactor“. En nú var hann þarna, en samt engir áhorfendur. Þetta var mjög skrýtin blanda 
af: „Þú mátt ekki klúðra neinu, en þú ert algjörlega upp á þig eina komin hvað varðar 
„performansinn“ og hvað þú ert að gefa af þér.“ Það er fyndið að gefa af sér í tóman sal.17  

  

Guðrúnu þykir mikill munur á því að koma fram á hefðbundnum tónleikum með áheyrendum 

sem eru í beinni útsendingu og streymistónleikum án áheyrenda. Hún telur marga sem hefðu 

ekki mætt á tónleika hjá henni undir eðlilegum kringumstæðum hafa séð streymistónleikana 

hennar og heldur að þetta hafi opnað á nýjan hlustendahóp og jafnvel haft jákvæð áhrif á 

hlustunartölur nýju plötunnar. „Svo tók ég þátt í alls konar öðru streymisdóti; tók Vikivaka 

[í sjónvarpsþættinum Sóttbarnalög Hljómskálans] og allt í einu var rosa mikið af börnum að 

hlusta og svo tók ég Rósina á afmælishátið Vigdísar Finnbogadóttur og þá var mikið af eldra 

fólki að hlusta. Ég get alveg sagt að það hafi opnað á nýja hlustendahópa í þessu 

samkomubanni,“ sagði Guðrún, full tilhlökkunar að byrja að flytja tónlist sína fyrir fólk á 

nýjan leik.18 

Unu Sveinbjarnardóttur þótti einnig dálítið óþægilegt að leika fyrir nánast tómum sal, en 

sagði stemninguna á tónleikum Páls Óskars og Sinfó, þegar loksins var hægt að hleypa 

gestum í sal, hafa verið rosalega góða og sagði alla hafa verið „þakkláta fyrir að fá lifandi 

flutning“. Hún sagði viðbrögðin við streymistónleikunum hafa verið frábær en saknaði 

„stemningarinnar í rýminu þegar maður spilar lifandi, fyrir fólk.“ Hún hafi í raun ekki orðið 

þreytt á að leika á streymistónleikum en hins vegar hafi hún sem áheyrandi og neytandi verið 

orðin rosalega leið á að sjá og hlusta á streymistónleika. „Ég var alveg hætt að nenna að kíkja 

 
17 Guðrún Ýr Eyfjörð Jóhannesdóttir (tónlistarkona), viðtal við höfund, júlí 2020. 
18 Guðrún Ýr Eyfjörð Jóhannesdóttir, viðtal. 
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á einhver streymi eftir nokkrar vikur,“ sagði Una. Að hennar mati voru helstu áskoranirnar 

og vandamálin sem upp komu á streymistónleikum tengd tæknimálum þar sem tónlistarmenn 

eru háðir því að hljómurinn sé góður og fólk hlustar nú í sífellt smærri snjalltækjum. Þó sé 

líka kostur að hægt er að taka upp aftur ef eitthvað mistekst og setja upptökuna inn aftur að 

því loknu og einnig sé gaman fyrir marga að geta hlustað á tónleikana eða brot úr þeim aftur. 

Henni fannst tæknimál takast vel á sínum tónleikum en misvel á þeim streymistónleikum 

sem hún sá. Aðspurð hvort henni finnist óþægilegt að upptakan sé varðveitt á netinu og 

aðgengileg eftir á svarar hún neitandi. „Maður þarf að undirbúa streymistónleikana alveg 

eins vel og hina tónleikana,“ segir Una. Hún telur streymistónleikana hafa gert tónlistarfólki 

kleift að ná til fleiri áheyrenda og útilokar ekki að halda fleiri slíka tónleika í framtíðinni, 

þótt hún vilji þá hafa áheyrendur í salnum.  

Unu var boðið að halda tónleika í Gröndalshúsi á vegum Reykjavíkurborgar sem bætt var 

við í ljósi ástandsins til að styrkja sjálfstætt starfandi tónlistarfólk. Kvartettinn hennar gat 

svo óbeint notið góðs af aukaúthlutun listamannalauna þar sem tónskáld hlutu styrki til að 

semja verk fyrir kvartettinn. Henni þykir þó mikil synd hvernig áhrif ástandið hafði á 

starfsemi tónleikahúsa og nefnir Hörpu sem dæmi. Sjálf segist hún hafa lært það af ástandinu 

að betra sé að ná að slaka stundum á, „fara dýpra í hlutina, gera færri hluti og gera þá ennþá 

betur.“ Hægst hafi á starfsemi þjóðfélagsins og gott sé fyrir alla að huga að því að betri 

árangur náist ekki endilega með því að vera sífellt á hlaupum, auk þess sem hægt sé að 

vernda umhverfið með því að sleppa óþarfa flugferðum. Hún nefnir þar ferðalög 

hljómsveitarstjóra en þeir ferðast sumir vikulega og stjórna hljómsveitum í ólíkum löndum 

í hverri viku. „Kannski verður meiri gróska ef fólk er með aðeins minni radíus. [...] Kannski 

er hægt að hafa hljómsveitarstjóra hér í tvær eða þrjár vikur, í stað þess að þeir komi í eina 

viku í einu með þeim sóðaskap sem fylgir flugferðum,“ segir Una.19 

Höfundur setti saman spurningakönnun fyrir tónlistarflytjendur, tónhöfunda og 

tónleikahaldara. 178 svöruðu könnuninni en henni var deilt með tónlistarfólki í gegnum 

Facebook og hún send til allra hljóðfæraleikara Sinfóníunnar og til allra á póstlistum ÚTÓN, 

FÍH og FÍT. Flestir svarendur (61%) sögðust aðallega starfa við sígilda og samtímatónlist, 

næstflestir (29%) við popp, rokk, rapp og raftónlist og færri við jazz og blús, kvikmynda- og 

leikhústónlist og þjóðlagatónlist. Þá var rúmur helmingur sjálfstætt starfandi, 27% með 

fastráðningu og 21% í námi. 60% svarenda voru konur og 40% karlar.  

 
19 Una Sveinbjarnardóttir, viðtal. 
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Mynd 1 - Aldur svarenda. 

 

Könnuninni var skipt upp eftir því hvort svarendur voru tónlistarflytjendur (79%), 

tónskáld/lagasmiðir/„producers“ (7%), hljóðfæraleikarar/söngvarar sem flytja eigin verk 

(9%) eða umboðsmenn/tónleikaskipuleggjendur (5%). Hér verður aðallega rýnt í niðurstöður 

úr svörum við spurningum sem beint var sérstaklega til tónlistarflytjenda þar sem 

langstærstur hluti svarenda kom úr þeim hópi. Flestir tónlistarflytjendur sögðust leika á 

tónleikum einu sinni til þrisvar sinnum í mánuði undir eðlilegum kringumstæðum (49%) og 

hafa mestar tekjur af opinberum tónlistarflutningi (56%). Alls sögðu 66% þeirra að 

samkomubannið hefði haft slæm eða mjög slæm áhrif á fjárhag sinn.  

     
Mynd 2 - Fjárhagsleg áhrif samkomubanns á tónlistarflytjendur. 

20 ára eða yngri
6%

21-35 ára
37%

36-50 ára
30%

51-65 ára
24%

65-80 ára
3%

81 árs eða eldri
0%

Hver er aldur þinn?

mjög slæm
18%

slæm
48%

engin
33%

góð
1%

mjög góð
0%

Samkomubannið hafði __________ áhrif á fjárhag minn.



 

 14 

Þá lentu nær allir tónlistarflytjendur (85%) í því að tónleikum sem þeir áttu að koma fram á 

var frestað eða þeir felldir niður vegna samkomubannsins. 36% svarenda tóku þátt í 

streymistónleikum og 64% af þeim sögðu streymistónleikana hafa verið á vegum stofnunar. 

Athygli vekur að fáum þótti auðveldara að koma fram á streymistónleikum heldur en á 

hefðbundnum tónleikum. Það samræmist frásögnum Guðrúnar Ýrar og Unu.  

     

 
Mynd 3 - Tilfinning flytjenda fyrir streymistónleikum. 

 

Þess má geta að 44% svarenda í sambærilegri könnun í Noregi fyrir sjálfstætt starfandi 

tónlistarfólk sögðust hafa tekið þátt í streymistónleikum í vor og 75% af þeim sögðust hafa 

haft tekjur20 af því, þótt þær væru ekki háar.21  

Í könnuninni var svo spurt: „Hver af eftirtöldum staðreyndum á við um þig og viðhorf 

þitt til streymistónleika? (hér má velja fleiri en einn möguleika)“. Þar kom í ljós að flestir 

söknuðu þess að finna fyrir nærveru tónleikagesta og vinna með öðru tónlistarfólki. 

 

 

 
20 Í könnun höfundar var ekki spurt hvort flytjendur hefðu haft tekjur af streymistónleikum þar sem lítið var um tónleika 
hérlendis þar sem óskað var eftir frjálsum framlögum og allir streymistónleikar voru opnir og aðgengilegir öllum 
landsmönnum. Nánar verður fjallað um þetta í kaflanum „Umræður“. 
21 Gran, Kristensen, Molde, Hagen og Booth, „Krise og kreativitet i musikkbransjen,“ 4.  

auðveldara
8%

svipað
55%

erfiðara
37%

Mér fannst almennt _______ að koma fram á streymistónleikum heldur 
en á venjulegum tónleikum.



 

 15 

Ég saknaði þess að finna fyrir nærveru tónleikagesta. 28% 
Ég gladdist yfir því að fá eitthvað í staðinn fyrir hefðbundna tónleika. 19% 
Ég saknaði þess að vinna með öðru tónlistarfólki. 18% 
Ég tel að fleiri hafi séð streymistónleikana en hefðu annars mætt á venjulega tónleika. 13% 
Það var kvíðavaldandi að tónleikarnir voru í beinni útsendingu. 6% 
Það var óþægilegt að vita að tónleikarnir eru einnig aðgengilegir eftir á. 6% 
Það var óþægilegt að vita ekki hve margir sáu tónleikana á meðan á þeim stóð. 5% 
Það var þægilegt að geta haldið tónleikana á þeim stað og tíma sem mér hentaði. 5% 
  

Af þeim sem ekki komu fram á streymistónleikum sagði um helmingur að ástæða þess væri 

að sér hefði ekki boðist það eða ekki fengið tækifæri til þess. 26% sögðust ekki hafa haft 

áhuga á að koma fram á streymistónleikum.  

 Þrjár spurningar voru svo lagðar fyrir alla hópana; tónlistarflytjendur, tónhöfunda og 

tónleikaskipuleggjendur. Niðurstöður sýna að flestir telja ólíklegt að þeir muni koma fram á 

eða standa fyrir streymistónleikum eftir að samkomubanni hefur verið aflétt en ef svo vildi 

til yrðu það frekar tónleikar með áheyrendum í sal í beinu streymi heldur en 

streymistónleikar án áheyrenda, eins og tíðkuðust á tímum samkomubanns. Þá kemur í ljós 

að aðgerðir stjórnvalda gögnuðust einungis 25% svarenda, sem rímar við þær ályktanir sem 

dregnar voru í skýrslunni Áhrif COVID-19 á íslenskan tónlistariðnað.22  

 

 
Mynd 4 - Streymistónleikar eftir samkomubann. 

 
22 María Rut Reynisdóttir og Bryndís Jónatansdóttir, „Áhrif COVID-19 á íslenskan tónlistariðnað,“ 40. 

Já, það stendur til
3%

Já, það er líklegt
32%

Tel það 
ólíklegt

53%

Nei
12%

Sérð þú fyrir þér að standa fyrir eða koma fram á 
streymistónleikum eftir að samkomubanni hefur verið aflétt?



 

 16 

 
Mynd 5 - Streymistónleikar með eða án áhorfenda? 

 
Mynd 6 - Úrræði stjórnvalda. 

Áheyrendur 

Höfundur ræddi við tvær konur um tónlistarhlustun þeirra, tónleikasókn og áhorf á 

streymistónleika á tímum samkomubanns. Annar viðmælendanna hefur sótt tónleika 

Sinfóníuhljómsveitar Íslands um langt árabil, auk tónleika á vegum Kammermúsíkklúbbsins 

og annarra klassískra tónleika. Hún hlustar gjarnan á erlendar tónlistarútvarpsrásir og horfir 

á norrænar sjónvarpsrásir þar sem menning er í fyrirrúmi. Henni þótti „grautfúlt að komast 

ekki á tónleika í Hörpu“ á tímum samkomubanns og saknaði einna helst andrúmsloftsins 

sem myndast þegar fólk kemur saman og hlustar á tónlist. Hún horfði stundum á 

streymistónleika á vegum Sinfóníuhljómsveitarinnar í tölvu eða sjónvarpi en henni þóttu þó 

Hefðbunda tónleika 
með áhorfendum, í 

beinu streymi
71%

Sérstaka 
streymistónleika, án 

áhorfenda
5%

Skiptir ekki 
máli
24%

Ef þú myndir standa fyrir eða koma fram á streymistónleikum eftir 
að samkomubanni hefur verið aflétt, hvorn neðangreindra 

möguleika kysir þú frekar?

Já, nýtti hlutabótaleiðina
9%

Já, hlaut styrk eða starf 
(t.d. úr átaksverkefni 

Tónlistarsjóðs, 
Menningarpotti 

Reykjavíkurborgar eða 
sambærilegum sjóðum)

16%Sótti um styrk 
en fékk ekki

17%

Nei
58%

Nýttirðu þér hlutabótaleiðina eða önnur úrræði stjórnvalda á tímum 
samkomubanns? (hér má velja fleiri en einn möguleika)



 

 17 

upphafstónleikar tónlistarhátíðarinnar í Bergen, þar sem Víkingur Heiðar flutti píanókonsert 

Griegs úr Hörpu með Fílharmóníusveit Bergen í Grieghallen, standa upp úr af þeim 

streymistónleikum sem hún sá. Tónleikarnir voru í beinu streymi og var myndbandið af 

Víkingi Heiðari að leika einleikspartinn sýnt á skjá aftan við hljómsveitina, en engir 

áheyrendur voru í sal. „Ég gat ekki heyrt á hljóðinu að þetta hefði nein áhrif. Tæknin er orðin 

feykilega öflug. [...] Það væri kannski hægt að gera þetta í Sinfóníunni ef einleikarar komast 

ekki hingað til lands, en það kallar á góða upptöku á báðum stöðum,“ segir hún.   

Viðmælandinn var ánægð með að streymistónleikar væru aðgengilegir á tímum 

samkomubanns, en að hennar sögn er það að horfa á streymistónleika „alls ekki það sama 

og að vera í tónleikasal“, þótt henni þættu hljómgæðin mikil og hún segði „tónlistina standa 

fyrir sínu“. „Þegar maður fer á tónleika er maður í samfélagi, maður er innan um fólk og 

finnur að það eru fleiri að hlusta. Það er eitthvað svona andrúmsloft í salnum. En í streyminu 

er maður bara einn með tónlistinni og það er svo sem ágætt líka,“ segir hún. Að hennar mati 

er stærsti kosturinn við streymistónleika að hægt er að sjá þá hvenær sem fólki hentar og 

hægt að hlusta aftur. Henni fannst ekki skipta máli hvort áheyrendur væru í sal eða ekki á 

þeim streymistónleikum sem hún sá, en taldi að það gæti haft áhrif á flytjendur. Hún sagði 

það spennandi að vita að tónleikarnir væru í beinni útsendingu og að „eitthvað gæti klikkað“. 

„Það er nær því að vera í tónleikasal heldur en ef það er upptaka sem maður veit að hefur 

verið unnin meira,“ segir hún. Henni þótti auðvelt að nálgast þá streymistónleika sem hún 

vildi sjá og segist gjarnan vilja að haldið verði áfram að streyma tónleikum, en að það megi 

ekki koma í stað hefðbundinna tónleika. Hún sagðist ekki hafa kynnst nýrri tónlist eða 

tónlistarfólki á tímabilinu, enda leitað mest í klassíska tónlist eins og venjulega.23  

Hinn viðmælandinn er 35 ára gömul og fer undir venjulegum kringumstæðum á tónleika 

nær vikulega. Hún sækir jazztónleika reglulega, hefur farið á tónlistarhátíðina Iceland 

Airwaves árlega síðan 2009 og segist geta haft gaman af hvernig tónleikum sem er, nema 

kannski klassískum. Henni þótti erfitt að geta ekki farið á tónleika á tímum samkomubanns 

en hlustaði á streymistónleika hljómsveitanna Mammút og Hjaltalín á Facebook. Þá hafði 

hún það náðugt fyrir framan tölvuna með bjór og reyndi að gera tónleikaupplifunina sem 

ánægjulegasta. „Mér fannst bara voðalega fallegt, í miðjum heimsfaraldri, að þetta skuli vera 

gert fyrir fólkið heima sem saknaði þess að fara á tónleika,“ segir hún.  

 
23 Guðný Helgadóttir, viðtal við höfund, júlí 2020. 
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Viðmælandinn sagðist hins vegar ekki hafa kynnst nýrri tónlist á tímabilinu, enda hlustaði 

hún aðallega á tónlist sem hún þekkti og vissi að hún kynni að meta. „Það var brjálað að gera 

hjá mér á þessum tíma. Ef ég hefði verið heima í sóttkví hefði ég örugglega kíkt á eitthvað 

nýtt,“ segir hún. Hún horfði á erlendar tónleikaupptökur á Youtube en þótti það hins vegar 

leiðinlegra að því leyti að það var ekki í beinu streymi. Hún sagði þetta þó vera „skemmtilegt 

sem sárabót“, en taldi þetta ekki geta komið í stað þess að sækja tónleika. Hún segir að á 

streymistónleikum sé ekki hægt að ná fram þeirri tilfinningu og stemningu sem fylgi 

hefðbundnum tónleikum, en þó séu kostir við streymistónleika. „Maður getur ýtt á pásu, 

verið bara í kósýfötunum heima og horft hvenær sem manni hentar. Oft missir maður af 

tónleikum, er kannski að svæfa börnin. Þá er gott að geta horft á þá í tölvunni. En það er 

samt stemning að mæta með vinum sínum á tónleika, vera ekki bara heima, ein fyrir framan 

skjá,“ segir hún. Hún myndi því frekar kjósa að fara á staðinn heldur en að horfa á tónleikana 

í streymi, ef hún gæti valið. Í sumar gat hún loksins sótt tónleika á nýjan leik og fór meðal 

annars á tónleika hljómsveitarinnar Moses Hightower á Röntgen. „Ég fékk alveg gæsahúð 

af því að vera mætt aftur á tónleika. Naut þess klárlega meira en venjulega,“ segir hún.24  

319 Íslendingar svöruðu spurningakönnun sem höfundur setti saman og dreifði á 

samfélagsmiðlum undir yfirskriftinni „Könnun á áhrifum COVID-19 á tónlistarhlustun og 

áhorf á streymistónleika“. Þar af voru 79 karlar, 239 konur og 1 kynsegin (non-binary) og 

meirihluti svarenda (60%) voru 35 ára eða yngri.  

 

              
Mynd 7 - Aldur svarenda. 

 
24 Drífa Ísleifsdóttir, viðtal við höfund, ágúst 2020. 
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Í fyrri hluta könnunarinnar voru almennar spurningar um tónlistarhlustun svarenda og 

tónleikasókn. 79% svarenda hlusta daglega á tónlist meðvitað (ekki telst með þegar tónlist 

hljómar í bakgrunni og maður tekur varla eftir henni) og um helmingur svarenda sækir 

tónleika að minnsta kosti einu sinni í mánuði, undir eðlilegum kringumstæðum. 76% hlusta 

aðallega á tónlist á streymisveitum (s.s. Spotify, Youtube og Apple Music) og niðurstöður 

sýna að svarendur hlusta á tónlist undir ýmsum kringumstæðum; aðallega heima hjá sér eða 

í bílnum.  

 Í síðari hluta könnunarinnar var spurt út í áhrif samkomubannsins á „tónlistarneyslu“ 

svarenda og áhorf þeirra og skoðun á streymistónleikum. Í ljós kom að meirihluti svarenda 

hlustaði álíka oft og venjulega á tónlist á tímum samkomubanns, 68% svarenda urðu fyrir 

því að tónleikum sem þeir ætluðu á var frestað eða þeir felldir niður vegna samkomubanns 

og 74% svarenda horfðu á streymistónleika á tímabilinu. Þar af sáu flestir tónleikana Heima 

með Helga Björns, Heimsendingar Sinfóníuhljómsveitar Íslands, Heima í Hörpu eða staka 

tónleika á vegum tónlistarfólks eða hljómsveita. Af þeim sem ekki sáu neina 

streymistónleika svöruðu langflestir (85%) að ástæðan væri að þeir hefðu ekki haft áhuga á 

því.   

 

 
Mynd 8 - Tónlistarhlustun á tímum samkomubanns. 
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Mynd 10 - Tónleikar felldir niður eða þeim frestað. 

 

Þá horfðu 58% yfirleitt á streymistónleikana í beinni útsendingu og 42% yfirleitt eftir á. 85% 

svarenda njóta hefðbundinna tónleika betur en streymistónleika og ef svarendur mættu velja 

hvort streymistónleikar væru frekar haldnir með eða án áheyrenda í sal sýna niðurstöður að 

52% svarenda vilja hefðbundna tónleika með áhorfendum í beinu streymi, 42% telja það 

ekki skipta máli og einungis 6% svarenda kjósa frekar streymistónleika án áhorfenda, 

sambærilega þeim sem fóru fram á tímum samkomubanns. 75% svarenda svara spurningunni 

„Myndir þú vilja að streymistónleikar stæðu áfram til boða þegar samkomubanni hefur verið 

aflétt?“ játandi og því er ljóst að þótt almennt njóti svarendur þess betur að hlusta á og sækja 

hefðbundna tónleika er áfram áhugi fyrir því að sjá streymistónleika, þótt ekkert standi í vegi 

fyrir því að hefðbundnir tónleikar geti farið fram.  
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   Mynd 11 - Hefðbundnir tónleikar eða streymistónleikar?    Mynd 12 - Áheyrendur í sal eða ekki? 

 

Umræður 

Á undanförnum árum hefur plötu- og geisladiskasala lotið í lægra haldi fyrir 

streymisveitum.25 Spilun tónlistar á streymisveitum gefur tónlistarfólki almennt lítið í aðra 

hönd og því reiðir það sig gjarnan á tónleikahald og tónlistarflutning við ýmis tilefni. 

Talsverður hluti miðasölutekna rennur til tónleikastaðarins og jafnvel umboðsmanna eða 

bókara. 26  Tónlistarfólk, og þá um leið tónleikastaðir og umboðsmenn, verða því 

óumflýjanlega af þessum tekjum þegar samkomubann skekur heimsbyggðina. Ljóst er að 

streymistónleikar eru spennandi kostur sem getur gert aðgengi að tónleikum auðveldara, 

kynningarmöguleika fyrir tónlistarfólk meiri og gert fólki, sem ekki hefur ráð eða kost á að 

sækja tónleika, kleift að njóta þeirra í beinni útsendingu. Helsti galli við streymistónleika, 

að mati tónlistarfólks hérlendis, virðist vera sá að engar tekjur fást úr miðasölu ef tónleikarnir 

eru aðgengilegir ókeypis á netmiðlum eða sýndir á opnum sjónvarpsstöðvum. Tónlistarfólk 

þarf því oftar en ekki að gefa vinnu sína, þrátt fyrir að tónleikahaldið krefjist mikillar vinnu 

og æfinga, auk þess sem upptakan getur reynst kostnaðarsöm. Á sumum streymistónleikum 

hérlendis óskuðu tónleikahaldarar eða tónlistarfólk eftir frjálsum framlögum; til dæmis á 

fernum streymistónleikum sem STEF stóð fyrir, Tónastreymi, og á streymistónleikaröðinni 

Tómamengi í Mengi. Að sögn skipuleggjenda Tómamengis voru framlögin á við örfáa selda 

 
25 Naveed, Watanabe og Neittaanmäki, „Co-evolution between streaming and live music leads a way to the sustainable 
growth of music industry,“ 2. 
26 Naveed, Watanabe og Neittaanmäki, „Co-evolution between streaming and live music leads a way to the sustainable 
growth of music industry,“ 11. 
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miða á hverjum tónleikum27 og að sögn Guðrúnar Bjarkar Bjarnadóttur, framkvæmdastjóra 

STEFs, námu frjáls framlög samtals 25.285 kr. á fernum tónleikum þar sem tólf 

hljómsveitir/tónlistarmenn komu fram28. Það gerir því rétt rúmar 2000 kr. á hljómsveit. Þetta 

sýnir að hérlendis er ekki hefð fyrir frjálsum framlögum til tónlistarfólks, rétt eins og 

Svanhildur Konráðsdóttir benti á. 

Í Noregi gagnrýndu sjálfstætt starfandi tónlistarmenn sinfóníuhljómsveitir sem buðu upp 

á streymi, landsmönnum að kostnaðarlausu, og töldu þær með því móti grafa undan þeim 

möguleika að Norðmenn væru reiðubúnir að greiða fyrir annað streymi. 29  Til að 

streymistónleikar geti verið raunhæfur möguleiki fyrir tónleikahald til frambúðar er ljóst að 

finna verður lausn á þessu vandamáli; hugsanlega með því að koma í veg fyrir að 

streymistónleikar geti verið aðgengilegir áhorfendum að kostnaðarlausu og með því að finna 

hentuga leið til að selja miða eða áskriftir að streymisrásum. Í grein eftir Naveed, Watanabe 

og Neittaanmäki kemur fram að samþróun (e. co-evolution) streymistónleika og lifandi 

tónleika hafi gengið vel á síðustu árum og að með því að tileinka sér þær tækniframfarir sem 

orðið hafa við upptökur og dreifingu tónlistar á netinu ættu ólíkir aðilar og stofnanir að geta 

unnið saman til að koma á streymisveitu sem heldur úti miðasölu og sýnir frá 

streymistónleikum í beinni útsendingu.30 Með því móti væri hægt að koma listamönnum á 

framfæri víðsvegar um heiminn, auk þess sem aðgengi neytenda væri gott. Þetta samræmist 

þeirri samfélagsþróun að fólk vill geta fengið upplýsingar, gögn og tónlist á örskotsstundu í 

snjalltækjum sínum. Rétt eins og fólk sér íþróttaleiki í beinni útsendingu, í stað þess að sitja 

í áhorfendastúkunni, væri þannig hægt að njóta tónleika á streymisveitunni. 

Streymistónleikar virðast þó ekki eiga eftir að taka við af hefðbundnum tónleikum í bráð, 

þar sem niðurstöður kannananna sýna fram á að bæði áheyrendum og tónlistarfólki hugnast 

betur að hafa tónleika þar sem tónlistarfólk sér áheyrendurna og öfugt. Viðmælendur lýstu 

þeim félagslegu gildum sem felast í að sækja tónleika og njóta tónlistarinnar með öðru fólki. 

Þeir sögðu að á streymistónleikum væri ómögulegt að ná fram þeirri stemningu sem 

myndaðist í tónleikasal. Tónlistarfólki þykir mun skemmtilegra að flytja tónlist fyrir 

tónleikagesti heldur en myndavélar og telja áhorfendur mikilvægan hluta af upplifuninni. Þó 

sýna niðurstöður að 75% svarenda segjast vilja að streymistónleikar standi áfram til boða 

eftir að samkomubanni hefur verið aflétt, ljóst er að fleiri geta notið streymistónleika en 

 
27 Guðmundur Ari Arnalds (tónleikaskipuleggjandi í Mengi), tölvupóstur til höfundar, september 2020. 
28 Guðrún Björk Bjarnadóttir (framkvæmdastjóri STEFs), tölvupóstur til höfundar, september 2020. 
29 Gran, Kristensen, Molde, Hagen og Booth, „Krise og kreativitet i musikkbransjen,“ 63. 
30 Naveed, Watanabe og Neittaanmäki, „Co-evolution between streaming and live music leads a way to the sustainable 
growth of music industry,“ 1. 
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hefðbundinna tónleika og þannig gefst fólki kostur á að kynnast nýju tónlistarfólki og 

tónlistarstílum, auk þess sem fólk, sem ekki hefur tök á að sækja hefðbundna tónleika, getur 

notið streymistónleika heima hjá sér hvenær sem því hentar og jafnvel horft á tónleikana 

aftur.  

Aðgerðir ríkis og borgar virðast ekki hafa nýst tónlistarfólki nægilega vel á tímum 

samkomubanns og ef litið er á mynd 6 sést að þær nýttust einungis 25% svarenda könnunar 

höfundar. Sú stefna ríkisstjórnarinnar að setja aukið fjármagn í sjóði þar sem fólk þarf að 

leggja fram tillögu að tónleikahaldi eða nýjum verkefnum til að eiga möguleika á að hljóta 

styrk hefur verið gagnrýnd. Erfitt er að skipuleggja tónleikahald á óvissutímum sem þessum 

og fáir tónlistarmenn hafa getað nýtt sér atvinnuleysis- eða hlutabætur. Í áðurnefndri skýrslu 

um áhrif COVID-19 á íslenskan tónlistariðnað er lagt til að meira tillit verði tekið til þeirra 

sem vinna samsetta vinnu (bæði verktaka- og launþegavinnu) og að sjálfstætt starfandi 

tónlistarfólki verði gert kleift að halda áfram rekstri en hljóta samt bætur til að vega upp á 

móti því tekjutapi sem verður af völdum samkomubanns. Þá er lagt til að settur verði á 

laggirnar „sérstakur neyðarsjóður sem hægt er að sækja um í fyrir rekstrarkostnaði og öðrum 

sokknum kostnaði fyrir þá aðila innan tónlistariðnaðarins sem falla ekki undir lokunarstyrki 

en urðu fyrir miklum tekjumissi, meðal annars út af lokunum, í kjölfar COVID-19. Þetta eru 

fyrirtæki á borð við tækjaleigur, tónleikahaldara, tónlistarhátíðir, umboðsfyrirtæki og ekki 

síst tónlistarfólk,“ segir í skýrslunni. Um leið þurfi að bæta tap tónhöfunda á 

höfundarréttargjöldum frá STEFi vegna aflýstra tónleika og lækkunar á tekjum tónhöfunda, 

flytjenda og framleiðenda vegna bakgrunnstónlistar sem er afleiðing þess að verslanir og 

þjónustuaðilar lokuðu. Einnig þurfi að styðja tónleikastaði með lækkun fasteignagjalda eða 

leigustuðningi og sjálfstæða tónleikastaði með stuðningi við dagskrárgerð, auk þess sem 

tónlistarhátíðum þurfi að standa til boða einhvers konar neyðarstyrkir. Endurskoða þurfi 

starfsemi og úthlutanir sjóða á borð við Tónlistarsjóð og starfslaun listamanna og hækka 

framlag í þá töluvert, auk Hljóðritasjóðs og Útflutningssjóðs íslenskrar tónlistar.31  

 
31 María Rut Reynisdóttir og Bryndís Jónatansdóttir, „Áhrif COVID-19 á íslenskan tónlistariðnað,“ 43-53. 
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Lokaorð 

Ljóst er að heimsfaraldurinn hefur haft slæm áhrif á tónlistarfólk hérlendis. Vegna 

samkomubanns féllu fjölmargir tónleikar niður eða var frestað. Sjálfstætt starfandi 

tónlistarfólk sem ekki gat nýtt sér úrræði stjórnvalda varð fyrir miklu tekjutapi, auk annarra 

sem starfa í tónlistargeiranum. Hér stóðu ýmsir fyrir streymistónleikum sem hlutu góðar 

viðtökur og voru aðgengilegir landsmönnum að kostnaðarlausu. Tónlistarmenn höfðu litlar 

sem engar tekjur af þeim en streymistónleikar gætu þó hafa átt þátt í að koma listamönnunum 

á framfæri og auka hróður þeirra. Stjórnmálamenn og „þríeykið“ svokallaða þakkaði 

tónlistarfólki fyrir sitt framlag og lagið Ferðumst innanhúss var notað til að hvetja fólk til að 

halda sig heima um páskana, í stað þess að halda í ferðalög. Því er ljóst að tónlist gegndi 

veigamiklu hlutverki á tímum veirunnar, streymistónleikar voru afþreying fyrir landsmenn, 

ekki síst fólk í sóttkví, einangrun eða sjálfskipaðri sóttkví vegna aldurs eða undirliggjandi 

sjúkdóma. Spennandi verður að sjá hvað framtíðin ber í skauti sér, hvernig 

tónlistarstofnunum tekst að rétta úr kútnum eftir erfiða tíma, hvort stjórnvöld grípi inn í með 

skilvirkari hætti og hvort tónlistarfólk og stofnanir nýti sér þá kunnáttu sem þeim hefur 

áskotnast á þessum „fordæmalausu tímum“. Fullvíst má telja að landsmenn muni flykkjast í 

tónleikasali þegar samkomubann heyrir sögunni til og hefðbundið tónleikahald hefst á ný. 

Sömuleiðis má ætla að eftirspurn verði áfram eftir streymi því þrátt fyrir að veiran verði 

vonandi einhvern tíma á bak og burt er alltaf ákveðinn hópur fólks sem á ekki heimangengt. 

Einnig eru augljós þau verðmæti sem felast í að hægt sé að njóta tónleika, í heild eða að 

hluta, við þær aðstæður og á þeim tíma sem fólki hentar best, og jafnvel oftar en einu sinni. 

Eftir sem áður er það í tónleikasalnum sem töfrarnir gerast. Samkomubann og 

nálægðartakmarkanir hafa kennt okkur að það er ómetanlegt að geta safnast saman til að 

njóta tónlistar. 
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