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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um íslenskt tónleikhús frá árinu 2000. Ritgerðin hefst á því að                

hugtakið tónleikhús er útskýrt, og síðan er farið í tímaröð yfir öll íslensk tónleikhúsverk frá árinu                

2000 og til loka ársins 2020. Þá er farið í ólíkar tegundir tónleikhúss og mismunandi stærð verka.                 

Því næst er farið yfir flutning þessara verka, hvar og hvenær þau hafa verið flutt. Að lokum er                  

fjallað um Íslensku óperuna og hennar hlutverk sem eina óperustofnun landsins. Listi með             

íslenskum tónleikhúsverkum frá árinu 2000 fylgir síðan með ritgerðinni en hann er byggður á              

lista sem Þórunn Guðmundsdóttir setti saman. Á listanum eru tæplega 80 verk, og má mögulega               

bæta fleiri verkum við seinna. Með þessari umfjöllun er leitast við að svara þeirri spurningu               

hvort tónleikhús sé fyrirferðarmikil listgrein á Íslandi og hvort það skipti þar af leiðandi nokkru               

máli hvort Íslenska óperan eða aðrar stofnanir veiti því athygli. 
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Inngangur 

Hvað er tónleikhús? Tónleikhús er leikverk eða gjörningur þar sem formið byggir ekki fyrst og               

fremst á samfelldum leiktexta heldur á tónlist. Það getur ýmist verið sungið, talað, hvort tveggja               

eða hvorugt. Og formið miðast við að það sé lifandi manneskja á einhvers konar leiksviði (Atli                

Ingólfsson, 2016). Til að taka sem dæmi þá er ópera ein tegund af tónleikhúsi, og myndi því La                  

Traviata sem er ein vinsælasta ópera allra tíma, flokkast sem tónleikhús. Orðið tónleikhús             

hljómar vissulega eins og það sé mjög fágað listform, en það er reyndar algjörlega andstæðan við                

það. Það getur eiginlega hver sem er, úr hvaða tegund tónlistar sem er, samið tónleikhús (eins og                 

sést á meðfylgjandi lista þá koma ekki öll þessi tónskáld úr klassíska tónlistarheiminum) – því               

formið býður upp á endalausa möguleika. Hægt er að semja verk fyrir einn leikara og 50                

hljóðfæri og það er líka vel hægt að semja verk fyrir 2 hljóðfæri og nokkra sviðsmenn. Þetta eru                  

mjög ýktir möguleikar en eins og dæmið sýnir þá er þetta mjög opið listform. Tónleikhús er                

einnig mjög aðgengilegt fyrir áhorfendur vegna þess hve formið er opið og valkostirnir             

fjölbreyttir.  

Ef fólk væri beðið um að lista upp þrjú íslensk tónleikhúsverk frá árinu 2000 myndu               

flestir þurfa að hugsa sig um og pæla í þessu hugtaki „tónleikhús“, þar sem það er svo sjaldan                  

notað. Þegar síðan hugtakið væri útskýrt sem og þær tegundir sem tilheyra tónleikhúsi myndu              

eflaust flestir svara þessari spurningu með því að telja upp Ragnheiði eftir Gunnar Þórðarson,              

Brothers eftir Daníel Bjarnason og síðan einhverja barnaóperu sem fólk kannast við eða hefur              

séð. Ég bað nokkrar manneskjur, þegar ég var að vinna að þessari ritgerð, að nefna fyrir mig                 

nokkur íslensk tónleikhúsverk og var þetta þá oftast svarið sem ég fékk. Það er eiginlega ekkert                

skrýtið eða óvenjulegt við þetta svar þar sem að Íslenska óperan hefur nokkuð nýlega sett upp                

bæði þessi verk. Fólk áttar sig hreinlega ekki á því hvað er mikið til af íslenskum                
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tónleikhúsverkum frá árinu 2000, og það gerir sér kannski ekki heldur grein fyrir því hvað               

hugtakið tónleikhús nær yfir. Það gæti líka einnig verið að það sé ekki nóg umfjöllun þegar ný                 

verk eru frumsýnd eða að það sé lítill áhugi og lítil eftirspurn eftir tónleikhúsi á Íslandi. Íslensk                 

tónskáld halda samt áfram að semja tónleikhúsverk, og stofnanir og listhópar halda áfram að              

setja þau upp þannig að það er nokkuð augljóst að það er áhugi fyrir þessu listformi en það er                   

bara spurning hvort hann nái til réttra hópa.  

Í þessari ritgerð ætla ég að fjalla um íslenskt tónleikhús frá árinu 2000 og fram til seinni                 

hluta árs 2020. Ég ætla að fara yfir þau verk sem hafa verið samin frá aldamótum og síðan mun                   

ég skoða mismunandi tegundir af íslensku tónleikhúsi. Ég mun einnig rýna aðeins í hvar íslensk               

tónleikhúsverk hafa verið flutt og hver hefur verið að flytja þau. Síðan ætla ég aðeins að líta                 

gagnrýnum augum á Íslensku óperuna og skoða hennar hlutverk sem stærsta og eiginlega eina              

óperustofnun landsins. Og velta upp spurningunni; hvað eru í rauninni til mörg tónleikhúsverk á              

Íslandi? 

Listinn sem fylgir með ritgerðinni er sá fyrsti sinnar gerðar. Þórunn Guðmundsdóttir,            

tónskáld, söngkona og kennari sendi mér lista sem hún átti með íslenskum óperum. Ég byggði               

listann minn á hennar lista og bætti við fleiri verkum og upplýsingum. Bað ég þá einnig                

Tónskáldafélag Íslands um að senda á meðlimi sína eyðublað sem ég bjó til, þaðan bárust mér 24                 

svör. Ég bætti síðan verkum inn á listann jafnt og þétt, Atli Ingólfsson, Guja Sandholt og Þórunn                 

Gréta Sigurðardóttir hjálpuðu mér einnig við að bæta verkum á hann.  
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Yfirlit 

Íslenskt tónleikhús hefur farið vaxandi með árunum eins og augljóslega má sjá, en mun fleiri               

verk hafa verið samin frá árinu 2010 og til dagsins í dag heldur á tímabilinu 2000 til 2009. Öldin                   

byrjaði nokkuð rólega og voru aðeins fjögur verk samin fyrstu þrjú árin. Þau verk eru Stúlkan í                 

vitanum eftir Þorkel Sigurbjörnsson, Söngurinn í skóginum eftir John Speight, Z-ástarsaga eftir            

Sigurð Sævarsson, og Mutations/Bílatal eftir Magnús Pálsson. Þeir Þorkell, John Speight og            

Magnús Pálsson voru mjög virkir í listalífinu fyrir aldamót en ekki Sigurður Sævarsson sem              

skýrist af því að hann er af annarri kynslóð en þeir hinir. Árið 2003 varð smá hreyfing í                  

tónleikhúsi og voru þá þrjú íslensk verk frumflutt, þetta voru verkin Dokaðu við eftir Kjartan               

Ólafsson, Grettir eftir Þorkel Sigurbjörnsson og Larus eftir Þóru Marteinsdóttur. Þorkell           

Sigurbjörnsson samdi sem sagt tvö tónleikhúsverk mjög snemma á þessari öld. Þetta eru einnig              

einu tónleikhúsverkin sem Þóra og Kjartan hafa samið. Á árunum 2004 og 2005 voru engin ný                

tónleikhúsverk samin, en árið 2006 voru hins vegar samin þrjú ný verk. Það voru verkin Mærþöll                

eftir Þórunni Guðmundsdóttur, Skuggaleikur eftir Karólínu Eiríksdóttur og Suzannah eftir Atla           

Ingólfsson. Þetta er fyrsta tónleikhúsverk Þórunnar og Atla en Karólína hafði samið fleiri verk              

fyrir aldamót. Árið 2007 var eitt verk samið, en það er verkið Skuggablóm eftir Helga Rafn                

Ingvarsson, þá var einnig Skilaboðaskjóðan eftir Jóhann G. Jóhannsson endurgerð og endurflutt.            

Ári seinna, eða árið 2008 voru samin tvö verk, það er verkið Möttulssaga eftir Jón Ásgeirsson og                 

einnig kláraði Hróðmar I. Sigurbjörnsson að semja Söngva haustsins. Þetta er með síðustu             

tónleikhúsverkum Jóns en fyrsta tónleikhúsverk Hróðmars. Þá voru fjögur ný verk samin og/eða             

frumflutt árið 2009, Gilitrutt eftir Þórunni Guðmundsdóttur, Hafurinn og Hallarfrúin eftir Þuríði            
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Jónsdóttur, Hel eftir Sigurð Sævarsson og Taðskegglingur eftir Magnús Pálsson. Þessi fjögur            

verk eru ólík, sem sýnir einmitt fjölbreytileikann sem tónleikhúsverk hafa upp á að bjóða.  

Á seinna tímabili þessara ára, það er að segja á árunum 2010-2020, voru töluvert fleiri               

tónleikhúsverk samin heldur en á því fyrra. Árin 2010-2015 voru nokkuð mikilvæg ár fyrir              

íslenskt tónleikhús. Árið 2010 voru tvö verk samin, það er Dimmalimm eftir Gísla Jóhann              

Grétarsson og Hlini eftir Þórunni Guðmundsdóttur. Þórunn semur ný verk tvö ár í röð og Gísli                

Jóhann semur sitt fyrsta af mörgum. Það voru síðan þrjú ný verk samin árið 2011, Furðuveröld                

Lísu eftir John Speight, Three eftir Gísla Jóhann Grétarsson og Play Alter Native eftir Atla               

Ingólfsson. Þessi þrjú tónskáld höfðu þá árið 2011 samið tvö ný tónleikhúsverk frá aldamótum.              

Árið 2012 bættust við fjögur ný tónleikhúsverk en það eru verkin A life blown apart eftir Gísla                 

Jóhann Grétarsson, Mikið fyrir börn og Tónlistarskólinn eftir Þórunni Guðmundsdóttur og síðan            

Spud eftir Magnús Pálsson. Þórunn Guðmundsdóttir á hér tvö verk og Gísli Jóhann Grétarsson er               

með nýtt verk þrjú ár í röð frá árinu 2010. Síðan var árið 2013 nokkuð stórt ár fyrir tónleikhús                   

þar sem fimm ný verk voru samin og/eða frumflutt, þar á meðal eitt vinsælasta tónleikhúsverk               

sem samið hefur verið á Íslandi. En þetta eru verkin Elsa alvitra eftir Þórunni Grétu               

Sigurðardóttur, Hallgerður Langbrók eftir Finn Torfa Stefánsson, Ragnheiður eftir Gunnar          

Þórðarsson, Skáldið og biskupsdóttirin eftir Alexöndru Chernyshova og Stuna eftir Magnús           

Pálsson. Þarna er fyrsta tónleikhúsverk Þórunnar Grétu og Alexöndru, og einnig fyrsta verk             

Gunnars Þórðarsonar sem sló rækilega í gegn hér á landi. Árið eftir, þ.e. árið 2014, var einnig                 

stórt ár fyrir tónleikhús en þá voru samin og/eða frumflutt átta verk. Það voru verkin Baldsursbrá                

eftir Gunnstein Ólafsson, Magnusmaria eftir Karólínu Eiríksdóttur, Njáls saga – en bränd opera             

eftir Atla Ingólfsson, Orðin eftir Þórunni Grétu Sigurðardótttur, Team Player eftir Gísla Jóhann             

Grétarsson, Traversing the void eftir Hildigunni Rúnarsdóttur, Waiting Rooms – A Five Minute             
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Opera eftir Oliver Kentish og Wide slumber for lepidopterists eftir Valgeir Sigurðsson. Þarna eru              

tónskáld sem áður hefur verið minnst á hér, og einnig önnur tónskáld eins og Hildigunnur,               

Gunnsteinn og Oliver Kentish. Árið 2015 var einnig afar frjósamt fyrir íslensk tónskáld en á því                

ári voru samin og/eða frumflutt sex ný verk. Þetta eru verkin Björt í sumarhúsi eftir Elínu                

Gunnlaugsdóttir, Dúfur eftir Eirík Árna Sigtryggsson, Évariste eftir Helga Rafn Ingvarsson,           

Longitude eftir Davíð Brynjar Franzson, Sæmundur fróði eftir Þórunni Guðmundsdóttur og UR_            

eftir Önnu Þorvaldsdóttur. Eins og sjá má þá eru enn ný tónskáld að hasla sér völl og semja sín                   

fyrstu tónleikhúsverk.  

Árin 2016-2020 voru mjög afkastamikil hjá íslenskum tónleikhús tónskáldum. Árið 2016           

var nokkuð mikið að gerast, en þá voru fimm ný verk samin og/eða frumflutt. Það voru verkin                 

Fótboltaópera eftir Helga Rafn Ingvarsson, Hamlet in absentia eftir Huga Guðmundsson,           

Ævintýrið af Sölva og Oddi kóngi eftir Báru Grímsdóttur, Sagan af Hlyni kóngssyni eftir Sigurð               

Sævarsson og Stríð eftir Kjartan Sveinsson. Hugmyndin að Stríð er hér komin frá Ragnari              

Kjartanssyni en Kjartan Sveinsson samdi tónlistina við verkið. Árið 2017 voru síðan sex ný              

tónleikhúsverk samin og/eða frumflutt - þetta eru verkin After the fall eftir Helga Rafn              

Ingvarsson, Brothers eftir Daníel Bjarnason, Einvaldsóður eftir Guðmund Stein Gunnarsson,          

Hliðarspor eftir Þórunni Guðmundsdóttur, Echo chamber eftir Michael Betteridge (librettó eftir           

Ingunni Láru Kristjánsdóttur) og Óperuballett fyrir börn „Ævintýrið um norðurljósin“ eftir           

Alexöndru Chernishova. Hér má aftur sjá kunnugleg nöfn, en líka ný eins og Daníel Bjarnason               

og Guðmundur Steinn. Það er einnig áhugavert að sjá að hér er Helgi Rafn með þrjú ný verk á                   

þremur árum. Þá var einnig mikið að gerast árið 2018, og voru sex ný verk samin og/eða                 

frumflutt það ár. Það voru verkin Fjóla, stjúpá, punstrá og prins eftir Þórunni Guðmundsdóttur,              

Gilitrutt eftir Hildigunni Rúnarsdóttur, Hringflautan eftir Þráinn Hjálmarsson, Plastóperan eftir          
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Gísla Jóhann Grétarsson, Strákurinn og slikkeríið eftir Jóhann G. Jóhannsson og Vølves Dom             

eftir Huga Guðmundsson. Þetta eru allt tónskáld sem samið hafa eitt verk eða fleiri á þessari öld,                 

fyrir utan Þráin. Árið 2019 voru það fimm ný verk sem voru frumflutt, en það eru verkin Ár og                   

öld eftir Þórunni Guðmundsdóttur, Harmljóð Snæfellsjökuls eftir Helga Rafn Ingvarsson, Iður           

eftir Gunnar Karel Másson, Konan og selshamurinn eftir Hróðmar I. Sigurbjörnsson og The             

Raven’s Kiss eftir Evan Fein (librettó eftir Þorvald Davíð Kristjánsson). Hér má aftur sjá              

tónskáld sem eru ekki að semja sín fyrstu verk og einnig verk eftir erlent tónskáld sem flutt var                  

hér á landi og nýtt verk eftir Gunnar Karel Másson. Árið í ár, þ.e. árið 2020 og jafnframt síðasta                   

árið sem fjallað verður um í þessari ritgerð, hefur verið mjög afkastamikið hjá íslenskum              

tónskáldum. Nú þegar hafa verið samin sex verk – þetta eru verkin Blóðhófnir eftir Kristínu Þóru                

Haraldsdóttur, Ekkert er sorglegra en manneskjan eftir Friðrik Margrétar-Guðmundsson,         

Fuglabjargið eftir Ingibjörgu Ýr Skarphéðinsdóttur og Ragnheiði Erlu Björnsdóttur, Kok eftir           

Þórunni Grétu Sigurðardóttur, Tónlistin og heilinn eftir Helga Rafn Ingvarsson, Ævintýri           

Paradísarstjörnu - og vina hennar eftir Jóhann G. Jóhannsson. Sum þessara verka hafa enn ekki               

verið sett upp, og tvö af þessum verkum stendur til að frumflytja innan tíðar. Með þessu er                 

yfirliti yfir íslenskt tónleikhús frá aldamótum lokið. Eins og sést þá er þetta mikið magn af                

verkum og örugglega meira en margir gera sér grein fyrir. Í næsta kafla verður fjallað um stærð                 

verkanna og mismunandi tegundir af tónleikhúsi. 

 

Stærð og gerð 

Eins og áður hefur komið fram þá er tónleikhús mjög fjölbreytt og orðið sjálft er notað til að                  

halda utan um öll verk sem tilheyra skilgreiningunni. Tónleikhús getur verið einhvers konar             

gjörningur, ópera, söngleikur, raftónlistarverk o.fl. Það er einnig möguleiki að það tilheyri ekki             
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neinum af þessum tegundum og sé þá bara „tónleikhús“, og það er líka mögulegt að verkið sé                 

nákvæmlega á milli einhverra tegunda (Roesner, 2014). Í þessum kafla verður skoðað hvaða             

tegund af tónleikhúsi hefur verið unnið mest með á Íslandi frá aldamótum og einnig hversu stór                

og smá verkin geta verið. Það er auðveldast að skoða tegundina óperu fyrst.  

Óperur eru algengasta tegundin af tónleikhúsi á Íslandi. Óperur geta verið örlitlar            

kammeróperur með nokkrum flytjendum og geta farið upp í hljómsveitarverk með mikinn fjölda             

flytjenda (Weinstock og Hanning, 2020). Það eru ekki margar íslenskar óperur sem falla undir              

þennan hljómsveitarverka flokk en þær eru þó nokkrar. Brothers eftir Daníel Bjarnason,            

Ragnheiður eftir Gunnar Þórðarson, Hallgerður Langbrók eftir Finn Torfa Stefánsson eru allt            

verk sem eru með níu einsöngvara, kór og stóra hljómsveit. (Ragnheiður gæti einnig fallið undir               

söngleikjaflokkinn en þar sem að Íslenska óperan flutti verkið er það talið með sem ópera í                

þessari ritgerð). Söngvar haustsins eftir Hróðmar I. Sigurbjörnsson er einnig hljómsveitarverk,           

verkið er með átta söngvara og kór. Eitt af verkum Gísla Jóhanns Grétarssonar er einnig               

hljómsveitarverk, það er verkið A life blown apart - í því eru 4 einsöngvarar og kór. Þetta eru þau                   

fáu hljómsveitar tónleikhúsverk sem hafa verið samin á þessari öld eftir íslensk tónskáld.             

Kammeróperur eru miklu algengara form hjá íslenskum tónskáldum. Það er kannski ekki til nein              

auðveld útskýring á því hvers vegna það form er svo algengt en það eru náttúrulega ekki mörg                 

tækifæri til að fá stóra hljómsveit til að spila.  

Kammeróperur eru mjög fjölbreyttar og geta verið með alls konar radda og hljóðfæra             

samsetningar eins og sést á meðfylgjandi lista. Hér koma nokkur dæmi um mismunandi             

uppsetningar af kammeróperum eftir íslensk tónskáld. Ekkert er sorglegra en manneskjan eftir            

Friðrik Margrétar-Guðmundsson er með fjóra söngvara og fimm hljóðfæraleikara, þessi          

hljóðfæri eru flauta, klarínett, harmónikka, fiðla og selló. Þetta er svo sem ekkert sérkennilegt en               
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að hafa hljóðfæri eins og harmónikku, sem er vanalega ekki notuð í óperum, gerir þetta strax                

öðruvísi. Plastóperan eftir Gísla Jóhann Grétarsson er með tvo söngvara og þrjú hljóðfæri, þessi              

hljóðfæri eru selló, píanó og klarínett. Hér sjáum við aftur fá hljóðfæri en í þetta skipti er þetta                  

bara frekar hefðbundið tríó. After the Fall eftir Helga Rafn Ingvarsson er með tvo söngvara,               

flautu, píanó og slagverk. Hér eru aftur ekki mörg hljóðfæri og þetta er heldur ekki sérstaklega                

hefðbundin samsetning hljóðfæra. Magnus Maria eftir Karólínu Eiríksdóttur er með sjö           

söngvara, strengjakvintett og slagverk. Það eru engin blásturshljóðfæri í þessu verki en það er              

hins vegar strengjakvintett sem er nokkuð hefðbundið. Bæði Z-ástarsaga og Hel eftir Sigurð             

Sævarsson eru með nokkuð venjulega kammersveit. Flest verk Þórunnar Guðmundsdóttur eru           

einnig með hefðbundna kammersveit. Gilitrutt eftir Hildigunni Rúnarsdóttur er með þrjá           

söngvara og þrjá hljóðfæraleikara, þessi hljóðfæri eru óbó, klarínett og píanó - hér er annað               

píanótríóið. Eins og sjá má þá eru þessar kammeróperur mjög sjaldan með sömu hljóðfæra              

samsetninguna, sem gefur til kynna að það eru ótal möguleikar sem enn á eftir að prófa. Einnig                 

sýnir þetta að það er greinilega mikið sköpunarfrelsi fyrir tónskáldið að geta valið nákvæmlega              

hvaða hljóðfæri það vill hafa í verki sínu.  

Ópera er jú algengasta form tónleikhúss á Íslandi en það eru mörg verk sem tilheyra ekki                

neinum af þessum tegundum og er þá ekki hægt að flokka þau verk undir neitt nema bara                 

tónleikhúsverk. Mörkin á milli leikhúss og óperu hafa hnikast og orðið óljósari með tímanum.              

Þetta gerir mörgum tónskáldum kleift að semja tónlist og byggja þá leikverkið frekar á tónlistinni               

heldur en textanum, þess vegna segja margir í dag að „nútímaóperur“ séu ekki söngvænar. Það               

byggir á því að tónlistin sé aðalpersónan í verkinu en ekki söngvarinn/leikarinn. Mögulega er              

auðveldara að líta á þetta þannig að tónlistin sé jafn mikilvæg fyrir verkið og textinn (Rebstock                

og Roesner, 2012). Það eru nokkur íslensk verk sem er óþarfi að flokka niður og er auðveldara                 
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að segja að verkið sé hreinlega tónleikhúsverk. Tónleikhúsverk Atla Ingólfssonar tilheyra öll            

þessum hópi, í verkum hans eru oftast bara leikarar (sem eru einnig með sönglínur) og síðan                

einhvers konar hljóðfæraleikur eða rafhljóð. Play alter native eftir Atla er einnig með söngvara              

og barnakór. Longitude eftir Davíð Brynjar Franzson er einnig verk sem á ekki heima í neinni                

tegund heldur tilheyrir það bara tónleikhúsi. Í Longitude er einn leikari, tveir sviðsmenn og síðan               

fimm hljóðfæri. Það er enginn með aðalhlutverk í þessu verki fyrir utan tónlistina. Sum verk               

Magnúsar Pálssonar eru líka talin með sem tónleikhús þótt að í sjálfu sér sé þetta oftast listrænn                 

gjörningur. En eins og kom fram hér að framan þá er orðinn svo lítill munur á leikhúsi og óperu.                   

Síðan má líka tala um verkið Sagan af Hlini kóngssyni eftir Sigurð Sævarsson, það verk er mjög                 

svipað Pétri og úlfinum eftir Prokofiev - það er að segja að það er sögumaður og síðan nokkrir                  

hljóðfæraleikarar. Það má einnig taka það fram að verkin eftir Magnús Pálsson og Ragnar              

Kjartansson hefðu ekki verið flokkuð með óperum áður, en nýtt sjónarhorn í flokkun             

leikhúsverka hvetur til þess. Tónleikhúsformið getur teygt sig yfir í það sem áður var bara kallað                

leikhús, yfir í myndlist og jafnvel kvikmyndir (þótt ekki séu dæmi um það hér). 

Tónleikhús er mjög fjölbreytt listform, það eru margar leiðir fyrir tónskáld að tjá sig með               

þessu formi. Þótt að umfjöllunarefni ritgerðarinnar sé eingöngu íslenskt tónleikhús frá árinu 2000             

þá hefur samt mjög mikið af ólíkum tegundum og samsetningum orðið til á þessum 20 árum.                

Óperur með stórri hljómsveit, kammeróperur, söngleikir, gjörningar og síðan þessi verk sem eru             

sérstök að því leyti að þau tilheyra ekki neinum af þessum tegundum. Það verður einfaldlega               

ekki of oft sagt að tónleikhús er afar opið form og möguleikarnir eru næstum því endalausir. Í                 

næsta kafla verður fjallað um flutning íslenskra tónleikhúsverka, þ.e.a.s. hvort og hvar verkin             

hafa verið flutt.  
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Flutningur 

Það þarf nú varla að taka það eitthvað sérstaklega fram en fyrir tónskáld er eitt það mikilvægasta                 

fyrir feril þeirra að þau fái verk sín flutt sem oftast. Hér eru það að sjálfsögðu stærstu                 

stofnanirnar eins og Íslenska óperan, Þjóðleikhúsið og Borgarleikhúsið sem eiga að sinna því             

hlutverki að flytja ný tónleikhúsverk eftir íslensk tónskáld. Bæði leikhúsin hafa verið nokkuð             

dugleg við það en Íslenska óperan hefur alls ekki sinnt því hlutverki nógu vel. Síðan eru að                 

sjálfsögðu mörg íslensk tónskáld sem búa erlendis og þá eru verkin oft bara flutt þar og þau rata                  

aldrei hingað heim. Auðvitað á að reyna að koma sem flestum íslenskum verkum í efnisskrá               

stærstu leikhúsa og óperustofnana landsins. Síðan eru það einnig hátíðir og aðrir hópar sem taka               

það að sér að flytja ný íslensk tónleikhús, og má þar nefna Óperudaga, Listahátíð í Reykjavík,                

Caput og fleiri. Af þeim 77 verkum sem fjallað er um í þessari ritgerð hafa 60 af þeim verið flutt                    

á Íslandi. Þá eru einnig þrjú verk sem verða sett hér upp fljótlega, þannig að í raun verða þetta                   

aðeins fjórtán verk sem hafa ekki verið flutt á Íslandi. Það verður nú að teljast nokkuð gott að                  

búið sé að flytja svona stóran hluta af nýjum íslenskum tónleikhúsverkum hér á landi. 

Nokkuð áhugavert er að rýna aðeins betur í hver hefur verið að setja þessi verk upp og                 

hvar þessi verk hafa aðallega verið flutt. Ef við byrjum snemma á öldinni á verki Þorkels                

Sigurbjörnssonar, Stúlkan í vitanum, þá er athyglisvert að sjá að óperan var flutt sem              

samstarfsverkefni Íslensku óperunnar, Tónmenntaskólans, Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur og       

Reykjavíkur - menningarborgar Evrópu 2000. Og var hún flutt í Gamla bíói. En Íslenska óperan               

hefur verið mikið í samstarfsverkefnum síðustu 20 árin. Árið 2001 var Z-ástarsaga eftir Sigurð              

Sævarsson frumsýnd á Ljósanótt í Dráttarbrautinni í Keflavík. Óperufélagið Norðuróp sá um að             

setja upp sýninguna. Dokaðu við eftir Kjartan Ólafsson var frumsýnt árið 2003 í Gamla bíói, það                

var samstarf Strengjaleikhússins og Íslensku óperunnar sem kom þessu verki á svið. Árið 2006              
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var Skuggaleikur eftir Karólínu Eiríksdóttur einnig frumsýnt í Gamla bíói á vegum            

Strengjaleikhússins og Íslensku Óperunnar. Skilaboðaskjóðan eftir Jóhann G. Jóhannsson var          

fyrst frumsýnd árið 1993 í Þjóðleikhúsinu en var síðan sett upp í endurnýjaðri útgáfu árið 2007,                

þá einnig í Þjóðleikhúsinu. Árið 2008 átti að flytja Söngva haustsins eftir Hróðmar I.              

Sigurbjörnsson í Íslensku óperunni en verkefnið var slegið út af borðinu vegna efnahagshruns og              

þá var einnig kominn nýr óperustjóri. Óperan hefur ekki enn verið flutt. Gilitrutt eftir Þórunni               

Guðmundsdóttur var frumsýnd í Iðnó árið 2009, verkefni á vegum Tónlistarskólans í Reykjavík             

(MÍT). Það voru einnig tvö tónleikhúsverk eftir Þórunni frumsýnd árið 2012, það var annars              

vegar Tónlistarskólinn sem var frumsýnt í Iðnó um vorið og hins vegar Mikið fyrir börn sem var                 

frumsýnt í Þjóðleikhúskjallaranum í desember. Árið 2013 var Ragnheiður eftir Gunnar           

Þórðarson frumsýnd í Skálholtskirkju og var verkið síðan sett upp ári seinna í Eldborg í Hörpu af                 

Íslensku óperunni. Elsa alvitra eftir Þórunni Grétu Sigurðardóttur var einnig frumsýnd árið 2013             

í Hafnarhúsinu, Listasafni Reykjavíkur. Wide slumber for lepidopterists eftir Valgeir Sigurðsson           

var frumsýnt í Tjarnarbíói á Listahátíð árið 2014. Óperan Baldursbrá eftir Gunnstein Ólafsson             

var frumsýnd árið 2014 á Þjóðlagahátíðinni á Siglufirði og var síðan sett upp í Norðurljósasal               

Hörpu árið 2015 í samstarfi við Íslensku Óperuna og Hörpu. Magnus Maria eftir Karólínu              

Eiríksdóttur var frumsýnd árið 2014 á Álandseyjum en var síðan flutt á Íslandi í Þjóðleikhúsinu á                

Listahátið árið 2015. Árið 2016 var UR_ eftir Önnu Þorvaldsdóttur frumsýnt í Norðurljósasal             

Hörpu, verkefnið var unnið í samvinnu með Far North, Listahátíð í Reykjavík, Theater Trier,              

Ultima Oslo, Contemporary Music Festival, Norsku Þjóðaróperunni, Grænlenska Þjóðleikhúsinu         

og Íslensku óperunni. Hamlet in Absentia eftir Huga Guðmundsson var frumsýnt árið 2016 í              

Krónborgarkastala í Danmörku. Árið 2017 var Brothers eftir Daníel Bjarnason frumsýnt í            

Aarhus í Danmörku og síðan var óperan flutt ári seinna í Eldborg í Hörpu á vegum Íslensku                 
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óperunnar. Einvaldsóður eftir Guðmund Stein Gunnarsson var frumflutt árið 2017 á Sláturtíð í             

Árbæjarsafni. Árið 2018 var Plastóperan eftir Gísla Jóhann Grétarsson frumflutt á Óperudögum,            

einnig var Hringflautan eftir Þráinn Hjálmarsson frumflutt í Gerðarsafni í Kópavogi á            

Cycle-listahátíðinni. Vølves dom eða Dómur völvunnar eftir Huga Guðmundsson hefur verið           

sýnd um alla Danmörku og hefur einnig verið sett upp í Færeyjum, á Íslandi og í Noregi. Árið                  

2019 var barnaóperan Konan og selshamurinn eftir Hróðmar I. Sigurbjörnsson frumsýnd í            

Kaldalóni í Hörpu á vegum Töfrahurðar, og ári seinna var hún síðan sýnd í Salnum í Kópavogi.                 

Ekkert er sorglegra en manneskjan eftir Friðrik Margrétar-Guðmundsson var frumflutt fyrr á            

þessu ári í Tjarnarbíói, verkefnið var styrkt af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Það eru             

einnig þrjú verk sem á að flytja bráðlega, en það eru þessi verk: Traversing the void eftir                 

Hildigunni Rúnarsdóttur, til stendur að flytja verkið í byrjun árs 2021 á vegum             

Kammermúsíkklúbbsins - Kok eftir Þórunni Grétu Sigurðardóttur verður frumsýnt innan tíðar í            

Borgarleikhúsinu á vegum Óperudaga - Fuglabjargið eftir Ingibjörgu Ýr Skarphéðinsdóttur og           

Ragnheiði Erlu Björnsdóttur verður einnig frumsýnt í Borgarleikhúsinu í byrjun næsta árs.  

Það er áhugavert að skoða hvar ákveðinn hluti af þessum verkum hefur verið sýndur og               

hvar ekki. Verkin hafa verið sett upp af ólíkum hópum og sýnd á hinum ýmsu ólíku stöðum.                 

Oftast þegar verk eru samin eru þau sett upp það sama ár eða ári seinna, það gerist ekki oft að                    

það líði mörg ár frá því að verk er samið og þar til það er sýnt. Þar sem að tónleikhús er mjög                      

opið og fjölbreytt listform er töluvert mikið svigrúm fyrir flutninginn og uppsetning verks þarf              

ekkert alltaf að vera í fínu leikhúsi. Eins og áður hefur komið fram þá hafa sum íslensk                 

tónleikhúsverk ekki verið flutt hér á landi. Larus eftir Þóru Marteinsdóttur var til dæmis flutt í                

Gautaborg í Svíþjóð en hefur hins vegar aldrei verið flutt hér á landi. Flest verk Gísla Jóhanns                 

Grétarssonar hafa verið flutt í Skandinavíu en hafa ekki ratað hingað. Njáls saga, en bränd opera                
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eftir Atla Ingólfsson hefur verið flutt í Gautaborg og Osló en hefur aldrei verið sett upp hér á                  

landi. Síðan eru sum íslensk tónleikhúsverk sem hafa aldrei verið flutt eins og til dæmis Söngvar                

Haustsins eftir Hróðmar I. Sigurbjörnsson. Í byrjun kaflans var talað um að Íslenska óperan hafi               

ekki sinnt því hlutverki nógu vel að styðja við íslensk tónskáld og því verður að segjast eins og er                   

að það kemur ekki vel út fyrir stofnunina. Í næsta kafla verður fjallað um Íslensku óperuna og                 

hvernig hún hefur brugðist íslenskum tónskáldum og áhorfendum. Þar verður eingöngu fjallað            

um óperur, þar sem að sú tegund af tónleikhúsi tilheyrir Íslensku óperunni hvað mest. 

 

Íslenska óperan 

Frá árinu 2000 hefur Íslenska óperan sett upp tvær óperur eftir íslensk tónskáld. Það eru               

óperurnar Ragnheiður eftir Gunnar Þórðarson og Brothers eftir Daníel Bjarnason. Þessar óperur            

eru bæði mikilfengleg verk, í Ragnheiði eru níu söngvarar, kór og hljómsveit og í Brothers eru                

einnig níu söngvarar, kór og hljómsveit. Á þessu tímabili hefur Íslenska óperan einnig sett upp               

La Bohème, Töfraflautuna, Rakarann frá Sevilla, Brúðkaup Fígarós, Toscu, La Traviata, allar            

tvisvar sinnum (Íslenska óperan, e.d.). Þessar óperur eru augljóslega mjög vinsælar og það er              

eflaust uppselt á flestar sýningar þegar þær eru settar upp. Það má samt ekki gleyma því að                 

Ragnheiður var ein vinsælasta uppfærsla sem Íslenska óperan hefur sett upp síðustu ár. Það hefur               

kannski eitthvað með það að gera að tónlistin í Ragnheiði er almennt talin vera mjög aðgengileg                

og er óperunni oft líkt við söngleik, þótt að allir flytjendur í óperunni séu klassískt menntaðir og                 

söngvararnir hafi sungið í „óperustíl“. Einnig gerist sagan á Íslandi, sem gæti sömuleiðis útskýrt              

vinsældir hennar (Íslenska óperan, e.d.). Samt sem áður sýnir þetta að það er almennur áhugi               

fyrir óperum eftir íslensk tónskáld og það er eilítið einkennilegt að Íslenska óperan hafi ekki sett                

upp fleiri verk eftir þau. Engu að síður má benda á að Íslenska óperan hefur tekið þátt í samvinnu                   
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verkefnum við aðrar stofnanir og aðra hópa við að setja upp íslenskar óperur. Þar eru verk eins                 

og Skuggaleikur eftir Karólínu Eiríksdóttur sem var unnið í samvinnu við Strengjaleikhúsið, og             

Dokaðu við eftir Kjartan Ólafsson sem einnig var unnið í samvinnu við Strengjaleikhúsið.             

Óperan MagnusMaria eftir Karólínu var unnið í samvinnu við Íslensku óperuna og Listahátíð í              

Reykjavík (verkið var frumflutt á Álandseyjum). Og síðan er það verkið Hel eftir Sigurð              

Sævarsson sem var einnig flutt á Listahátíð í samvinnu við Íslensku óperuna, sviðslistahóps Hr.              

Níelsar og Caput. Verkin sem Íslenska óperan hefur komið að eru töluvert fleiri en þau sem hún                 

hefur sjálf sett upp, en á þessu tímabili sem hér um ræðir eru þær uppsetningar aðeins tvær.  

Íslenska óperan er að sjálfsögðu ekki eina stofnunin sem tekur það að sér að setja upp                 

óperusýningar á Íslandi en þetta er samt stærsta stofnun landsins og er með mestan aðbúnað og                

úrræði til að setja upp óperur, og stofnunin gefur sig sjálfa út fyrir að vera „Ópera allra                 

landsmanna“ (Íslenska óperan, e.d.). Á heimasíðu Íslensku óperunnar kemur einnig fram:           

„Verkefnavalið er mjög fjölbreytt, allt frá vel þekktum óperum til nýrra íslenskra verka sem              

pöntuð eru af Íslensku óperunni“ (Íslenska óperan, e.d.). Eins og áður hefur komið fram hafa               

einungis tvær íslenskar óperur verið settar upp frá árinu 2000 á vegum Íslensku óperunnar, á               

meðan að búið er að setja upp sex mismunandi óperur tvisvar sinnum. Þetta myndi líklega ekki                

teljast fjölbreytt verkefnaval. Í listrænni stefnumótun Íslensku óperunnar 2017-2021 kemur          

eftirfarandi fram: „Aukið verði samstarf við íslensk tónskáld“ (Íslenska óperan, e.d.). Það er             

alveg einhver sannleikur í þessu þar sem að Brothers var sett upp árið 2018 í samstarfi við Den                  

Jyske Opera og Sinfóníuhljómsveit Íslands. En frá árinu 2017 hefur Íslenska óperan sett upp              

Mannsröddina eftir Poulenc, Tosca, Hans og Grétu, La Traviata, Brúðkaup Fígarós (þetta er í              

annað skipti frá árinu 2000 sem Tosca, La Traviata og Brúðkaup Fígarós hafa verið flutt) og                

næst á dagskrá er verkið Örlagaþræðir og síðan Valkyrjan eftir Wagner (Íslenska óperan, e.d.).              
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Það er búið að fresta báðum þessum uppfærslum vegna Covid-19 þannig að það er möguleiki að                

það hafi átt að sýna nýtt íslenskt verk en það er hins vegar ekki líklegt. Að því sögðu hefur                   

Íslenska óperan ekki fylgt hluta af listrænni stefnu sinni, sem er að auka samstarf við íslensk                

tónskáld. Framtíð Íslensku óperunnar er mjög óviss þegar þessi ritgerð er skrifuð. Það mætti              

ímynda sér að hún lifi ekki mikið lengur og þá myndi koma ný „þjóðarópera“ (Stjórnarráðið,               

2020). Ef að svo skyldi fara þá er mjög mikilvægt að sú ópera muni gefa íslenskum tónskáldum                 

þau tækifæri sem þau eiga skilið.  

Það er eiginlega hægt að segja að niðurstaða þessa kafla sé að Íslenska óperan hafi               

brugðist íslenskum tónskáldum og áhorfendum síðustu 20 árin – þar sem það eru einungis tvær               

uppfærslur sem Íslenska óperan hefur sjálf séð um að setja upp með verkum eftir íslensk               

tónskáld frá árinu 2000. Þetta þýðir að ef íslensk tónskáld eru með hugmyndir að stærri verkum,                

þurfa þau að leita út fyrir landsteinana til að fá verk sín flutt. Það eru vissulega til aðrir hópar og                    

stofnanir á Íslandi sem eru í því að setja upp nýjar óperur en það verður aldrei af þeirri stærð og                    

umfangi sem Íslenska óperan getur boðið upp á. Þessi samstarfsverkefni sem Íslenska óperan             

hefur verið partur af eru oft verkefni sem hún hefur verið dregin inn í og endar bara sem einhvers                   

konar aukaverkefni sem fær hvorki mikla athygli né umfjöllun. Það var búið að frumsýna              

Ragnheiði í Skálholtskirkju áður en hún var svo sett upp af Íslensku óperunni, og síðan var                

Brothers samstarfsverkefni Den Jyske Opera og Sinfóníuhljómsveitar Íslands en hún er skráð            

sem sýning Íslensku óperunnar á vefsíðu hennar á meðan að önnur samstarfsverkefni eru það              

ekki.  
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Lokaorð 

Tónleikhús er eitt fjölbreyttasta tónlistarform sem til er og íslenskt tónleikhús eftir árið 2000 er               

þar engin undantekning. Öldin byrjaði nokkuð rólega en það hefur mikið gerst síðustu ár og               

formið er ennþá í fullum vexti hér á landi. Á meðfylgjandi lista eru tæplega 80 verk skráð en                  

listinn er ekki alveg tæmandi. Það hafa líklegast einhver verk gleymst en það má vel bæta þeim                 

inn á listann seinna.  

Tónleikhúsverk koma í öllum stærðum og gerðum og eru einnig mjög fjölbreytt þegar             

kemur að hljóðfærasamsetningum og fleira. Tónleikhúsverk geta verið stórar óperur með           

hljómsveit, kammeróperur, söngleikir og fleira. Síðan eru það þau verk sem tilheyra ekki neinum              

af þessum tegundum. Lang flest íslensk tónleikhúsverk hafa verið flutt og mjög stór partur af               

þeim hefur verið fluttur á Íslandi. Það eru margir mismunandi hópar og stofnanir sem hafa verið í                 

því að setja þess verk upp og staðirnir þar sem þau hafa verið flutt eru ólíkir. Má þar til dæmis                    

nefna Hörpu, fjölmargar kirkjur, söfn og fleiri staði. Einnig hafa mörg verk verið frumflutt í               

Þjóðleikhúsinu og í Borgarleikhúsinu. Íslenska óperan hefur ekki staðið sig nógu vel í því að               

setja upp nýjar íslenskar óperur og má því segja að hún hafi brugðist íslenskum tónskáldum. Þótt                

framtíð tónleikhúss á Íslandi sé ekki beint í höndum Íslensku óperunnar gæti hún engu að síður                

spilað stóran þátt í henni. Framtíð Íslensku óperunnar er óviss og því er mikilvægt ef að ný                 

stofnun kemur á eftir henni að hún sé tilbúin að gefa íslenskum tónskáldum tækifæri.  

Það sem erfiðast var við að skrifa þessa ritgerð var að búa til þennan lista. Ég þurfti að                  

senda á mismunandi stofnanir og spyrjast fyrir hvort þau ættu einhvern lista með             

tónleikhúsverkum. Ég sendi til dæmis póst á Tónverkamiðstöðina en flokkurinn tónleikhús var            

ekki einu sinni til á vefsíðu þeirra. Það sem útskýrir það er að þessi listgrein er ekki komin í                   

almenningsvitundina. Þessi ritgerð er skref í þá átt að viðurkenna að þetta listform sé til - ekki                 
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einungis sem ópera. Það var ekki fyrr en eftir að Þórunn Guðmundsdóttir hafði samband við mig                

að ég fékk lista yfir íslenskar óperur. Ég byggði listann minn á hennar lista og hélt áfram að bæta                   

á hann í nokkrar vikur. Það var nokkuð flókið að halda utan um öll þessi verk en þegar ég var                    

búinn að setja listann upp þá var það einmitt mjög hressandi og spennandi að skoða og vinna                 

með hann. Það sem kæmi næst væri líklegast að halda áfram að leita að verkum og bæta við á                   

listann og einnig að fylgjast vel með þegar ný tónleikhúsverk eru frumsýnd. 
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Íslenskt tónleikhús frá árinu 2000 - Listi 

 
 

Alexandra Chernishova (f. 1979) 

Skáldið og biskupsdóttirin  (2013) Handrit – Guðrún Ásmundsdóttir.  

10 einsöngvarar, 10 manna kammersveit.  

Frumsýnd í konsertuppfærslu í Hallgrímskirkju í Saurbæ, Hvalfirði árið 2014 

Óperuballett fyrir börn „Ævintýrið um norðurljósin“ (2017) Librettó - Evgenia 
Chernyshova 

50 mínútur 

Flutt í Norðurljósasal í Hörpu 

 
 
Anna Þorvaldsdóttir (f. 1977)  

UR_ (Kammerópera, 2015) Texti – Anna Þorvaldsdóttir og Mette Karlsvik.  

Frumsýnd á Íslandi í Norðurljósum, Hörpu í júní 2016 

Verkefnið var unnið í samvinnu með Far North, Listahátíðar í Reykjavík, Theater Trier, Ultima Oslo, 
Contemporary Music Festival, norsku Þjóðaróperunnar, grænlenska Þjóðleikhússins og Íslensku 
óperunnar. 

 
 
Atli Ingólfsson (f. 1962) 

Suzannah (2006) Librettó - Jon Fosse / Svante Löwenberg / Atli Ingólfsson 

75 mínútur 

3 leikarar  

Verkið hefur verið flutt í Gautaborg, Osló og Reykjavík 

Play Alter Native (Barnaópera, 2011) Librettó – Finn Iunker / Svante Löwenborg / Atli 
Ingólfsson 

75 mínútur 

2 leikarar, 1 söngvari, barnakór 

Hefur verið flutt í Gautaborg og Hafnarfirði  

Njáls saga, en bränd opera (2014) Librettó – Ludvig Uhlbors, upp úr Njáls sögu 

75 mínútur  
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Fjórir leikandi söngvarar, rafhljóð. 

Verkið hefur verið flutt í Gautaborg og Osló  
 
 

 
Bára Grímsdóttir (f. 1960) 

Ævintýrið af Sölva og Oddi kóngi (2016) Librettó - Helgi Zimsen  

60 mínútur 

9 manna hljómsveit, 1 sögumaður/söngvari, stúlknakór, dansarar 

Frumflutt á Myrkum músíkdögum 2016 

 

Birgit Djupedal (f. 1994) Norsk, en lauk námi frá Listaháskóla Íslands 

Kornið 
 
 

 
Daníel Bjarnason (f. 1979) 

Brothers (2017) Libretto – Kerstin Perski (byggt á kvikmynd Susanne Bier).  

9 söngvarar, kór og hljómsveit.  

Frumsýnd í Árósum 2017 

 

Davíð Brynjar Franzson 

Longitude (2015)  

1 leikari, 2 sviðsmenn, fimm hljóðfæri 

Frumflutt af Ensemble Adapter, Ultima Festival, Osló, 2015 

 

Eiríkur Árni Sigtryggsson (f. 1943) 

Dúfur (2015) Librettó - Sigrún Þóra Óskarsdóttir 

20-30 mínútur 

Tveir söngvarar - Sópran og mezzosópran 
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Elín Gunnlaugsdóttir: (f. 1965) 

Björt í sumarhúsi (söngleikur, 2015) Leiktexti og ljóð – Þórarinn Eldjárn.  

Sópran (barn), mezzó-sópran, barinót, nenór, klarínett, píanó, kontrabassi, slagverk.   

Frumflutt í Kaldalóni, Hörpu, 2015 (40 mín.) 

 

Evan Fein  

The Raven’s Kiss (2019) Librettó - Þorvaldur Davíð Kristjánsson 

5 söngvarar 

Frumflutt á Seyðisfirði 2019 (samin árið 2009) 
 
 

 
Finnur Torfi Stefánsson (f. 1947)  

Hallgerður langbrók (2013)  Handrit – Finnur Torfi Stefánsson (byggt á Njálu).   

120 mínútur 

9 einsöngvarar, kór og hljómsveit.   

 
 
Friðrik Margrétar Guðmundsson (f. 1993) 

Ekkert er sorglegra en manneskjan (Ópera um hamingjuna í nokkrum þáttum)  

Librettó – Adolf Smári Unnarsson 

4 einsöngvarar, 5 hljóðfæraleikarar (flauta, klarínett, harmónikka, fiðla, selló)  

Frumflutt í Tjarnarbíói í september 2020 

 
 
Gísli Jóhann Grétarsson: (f. 1983) 

Dimmalimm (2010) Librettó - Margrét Brynjarsdóttir 

45 mínútur 

3 söngvarar og 2 dansarar 

Flutt í Piteå, Svíþjóð 

Three (2011)  
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60 mínútur 

3 söngvarar 

Flutt í Piteå, Svíþjóð 

A life blown apart (2012) Librettó - Elin Hartzell 

20 mínútur 

4 einsöngvarar og blandaður kór 

Flutt í Umea, Svíþjóð 

Einþáttungs ópera sem hluti af því að Umeå var menningarborg Evrópu 

Team Player (2014) Librettó - Oda Fiskum 

45 mínútur 

3 söngvarar 

Flutt í Osló 

Verður aftur sett upp 2021 í Kaupmannahöfn 

Plastóperan (Kammerópera, 1918) Librettó – Árni Kristjánsson.  

Sópran, baritón, selló, píanó, klarínett.  

Frumflutt á Óperudögum í Reykjavík í október 2018. 

 
 

Guðmundur Steinn Gunnarsson (f. 1982) 

Einvaldsóður (2017) Texti – Séra Guðmundur Erlendsson frá Felli í Sléttuhlíð. Sópran, 
tenór, sex hljóðfæraleikarar (þverflauta, blokkflauta, gítarar, Thranophone, 
Halldorophone, rafhljóð, gígjur, endurstilltar melódikur og slagverk).  

Frumflutt í október 2017 í Árbæjarkirkju í Reykjavík. 

 
 

Gunnar Karel Másson (f. 1984) 

Iður (2019) 

1 leikari 

Frumflutt í maí 2019 í Tjarnarbíói  
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Gunnar Þórðarson (f. 1945) 

Ragnheiður (2013) Librettó – Friðrik Erlingsson.  

1 sópran, 2 mezzó-sópranar, 2 tenórar, 2 baritónar, 2 bassar, kór og hljómsveit. Frumflutningur á 
sviði í Eldborg 2014. 

 
 
 

Gunnsteinn Ólafsson (f. 1962) 

Baldursbrá (Barnaópera, 2014) Librettó – Böðvar Guðmundsson og Gunnsteinn 
Ólafsson.  

Sópran, tenór, baritón, bassi, barnakór, hljómsveit.  

Frumflutt á sviði í Norðurljósum haustið 2015. 

 
 
Helgi Rafn Ingvarsson (f. 1985)  

Skuggablóm (2007) Librettó – Árni Kristjánsson og Helgi Rafn Ingvarsson. 
Einsöngvarar, kór og kammersveit.  

Frumsýnd af Söngskólanum í Reykjavík  í Salnum, október 2007 

Évariste (2015) Librettó – Lori Ann Stephens 

Fimm söngvarar og kvartett 

Fótboltaópera (2016)  

Sex söngvarar, blístra og sneriltromma 

Frumflutt á Óperudögum í Kópavogi í júní 2016 

After the Fall (2017)  

Sópran, baritón, flauta, píanó, slagverk  

Harmljóð Snæfellsjökuls (2019) Librettó - Bárðar Saga Snæfellsáss, Snæfellsjökull eftir 
Steingrím Thorsteinsson, Tíminn og Vatnið eftir Stein Steinarr og Vefarinn mikli frá 
Kasmír eftir Halldór Kiljan Laxness. 

1 söngvari, tölva, flautuleikari 

Frumflutt á Óperudögum 2019 

Tónlistin og heilinn (2020) Librettó – Rebecca Hurst 

Sópran, tenór, rafhljóð, flauta, píanó. 

Frumsýnd í Salnum í mars 2020.  
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Hildigunnur Rúnarsdóttir (f. 1964) 

Traversing the void  (Kammerópera, 2014) Librettó – Josephine Truman.  

Einn söngvari (sópran), óbó, klarínett og strengjakvartett. (40mín) 

Gilitrutt (Kammerópera, 2018) Librettó – Salka Guðmundsdóttir.  

Þrjú hlutverk (2 sópranar og tenór), þrír hljóðfæraleikarar (óbó, klarínett, píanó). Frumflutt í 
Iðnó, janúar 2018. (Töfrahurð).  

 
 
 

Hróðmar I. Sigurbjörnsson (f. 1958)  

Söngvar haustsins (2008) Librettó – Hallgrímur H. Helgason.  

90 mínútur 

Átta einsöngvarar, kór, hljómsveit 

Söngvar haustsins voru samdir í samvinnu við Íslensku óperuna í stjórnartíð Bjarna Daníelssonar, 
Íslenska óperan greiddi t.d. laun textahöfundar. Hugmyndin var að óperan yrði flutt árið 2008 en þá var 
kominn nýr óperustjóri og efnahagshrunið sá um að slá verkefnið út af borðinu. 

Konan og selshamurinn (Barnaópera, 2019) Librettó – Ragnheiður Erla Björnsdóttir.  

Sópran, baritón, barnakór, flauta, klarínett, selló, píanó.  

Frumflutt í Kaldalóni í febrúar 2019 

 
 

Hugi Guðmundsson (f. 1977)  

Hamlet in absentia (2016) Librettó – Jakob Weis.  

8 söngvarar (2 sópranar, 3 tenórar, 2 baritónar, bassi) og hljómsveit.  

Frumflutt í Krónborgarkastala í ágúst 2016 

Vølves Dom - Dómur Völvunnar (2018) Librettó - Lene Vestergaard 

45 mínútur 

2 söngvarar auk 3 hljóðfæraleikara sem hafa smá textahlutverk 

Túrað um alla Danmörku og þar að auki verið sett upp í Færeyjum, Íslandi og Noregi. 

Hefur líka verið flutt með einum auka þátttakanda, sögumanni, þegar verkið er ekki flutt á frummálinu 
(dönsku). Verkið er barnaópera og fellur sjálfsagt einhversstaðar á milli þess að vera ópera og tón-leikhús. 
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Ingibjörg Ýr Skarphéðinsdóttir og Ragnheiður Erla Björnsdóttir   

Fuglabjargið (2020) Librettó - Birnir Jón Sigurðsson 

Um klukkutími 

3 söngvarar, 4 hljóðfæraleikarar 

Verkið verður frumsýnt í Borgarleikhúsinu snemma á næsta ári (upphaflega áætluð frumsýning 
8. janúar en frestast líklega eitthvað vegna covid) 

 

 

John Speight (f. 1945) 

Söngurinn í skóginum (barnaópera, 2001).  

Barnakór, flauta, strengjakvartett og slagverk.  

Frumsýndur í Tjarnarbíói árið 2002  

Furðuveröld Lísu (kammerópera, 2011). Librettó – Böðvar Guðmundsson, byggt á 
„Lísu í Undralandi“.  

11 söngvarar: 3 sópranar (og einn úr kórnum), mezzósópran úr kórnum, djass-söngkona,  
kontratenór, tenór (og einn úr kórnum), baritón, bassi, kór (SATB), kammmersveit.  

 

 

Jóhann G. Jóhannsson (f. 1955) 

Skilaboðaskjóðan (1992-1993, 2007) Librettó - Þorvaldur Þorsteinsson 

90 mínútur 

13 söngvarar/leikarar, einn drengur og lítill kór 

Verkið var flutt í endurnýjaðri útgáfu í Þjóðleikhúsinu 2007 (fyrst frumflutt þar árið 1993). Hefur síðan 
verið sett á svið víða um land og flutt í tónleikaformi af Sinfóníuhljómsveit Íslands og Sinfóníuhljómsveit 
Norðurlands. 

Strákurinn og slikkeríið (2014-’18) Librettó - Jóhann G. Jóhannsson 

60 mínútur 

Í söngleiksgerðinni er verkið skrifað fyrir 5 söngvara/leikara, einn dreng, kór/smærri hlutverk og 
litla hljómsveit. 

Verkið var flutt í Eldborg vorið 2019 í tónleikaformi af Sinfóníuhljómsveit Íslands, tveimur 
einsöngvurum/sögumönnum og stúlknakór. Það er líka til í formi söngleiks fyrir börn, en hefur 
enn sem komið er ekki verið flutt í þeirri mynd. 
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Ævintýri Paradísarstjörnu - og vina hennar (2020) Librettó - Jóhann G. Jóhannsson 

90 mínútur 

9 fullorðnir söngvarar/leikarar, 3 syngjandi og leikandi börn, barnakór 

 
 
Jón Ásgeirsson (f. 1928) 

Möttulssaga (2008) (Librettó unnið upp úr fornum kvæðum, Möttulssögu, þjóðkvæðum 
og ljóðum eftir Grím Thomsen og fleiri)   

Einsöngvarar, SATB, TTBB, píanó. 

Guðrún, Iðnunn, Norna-Gestur ... (?)  

Rósa (um ævi Skáld-Rósu)  

 
 

Jórunn Viðar (1918-2017) 

Ópera við texta Drífu Viðar (Þórður Magnússon er að vinna í henni) 

 
 

 
Karólína Eiríksdóttir (f. 1951) 

Skuggaleikur (2006) Librettó – Sjón (Byggt á sögunni Skugganum eftir H.C. 
Andersen).  

Sópran, alt, tenór, kontratenór.   

Frumflutt 2006 í samvinnu Strengjaleikhússins og Íslensku óperunnar.  

Magnus Maria (Kammerópera, 2014) Librettó – Katarina Gäddnäs.   

3 sópranar, 2 mezzó-sópranar, 2 altar, strengjakvintett og slagverk.  

Frumflutt á Álandseyjum 2014 

 
 
 

Kjartan Ólafsson (f. 1958) 

Dokaðu við (2003) Unglingaópera  

Libretto – Messíana Tómasdóttir, byggt á ljóðum eftir Theodóru Thoroddsen, Þorstein frá hamri 
og Pétur Gunnarsson.  
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Sópran, tenór, flauta, selló, píanó (hljómborð).  

Frumsýnd í Gamla bíói í nóvember 2003 (samstarf Strengjaleikhússins og Íslensku óperunnar)  

 

 

Kjartan Sveinsson (f. 1978) 

Stríð (2016) Librettó - Ragnar Kjartansson 

1 leikari og hljómsveit 

Flutt í Berlín 2016 og einnig sýnt í Borgarleikhúsinu 2018 

 
 
 

Kristín Þóra Haraldsdóttir (f. 1979)  

Blóðhófnir (Kammerópera 2020) librettó - Gerður Kristný. 

3 söngvarar, 5 hljóðfæraleikara með sönglínur 

Frumflutt af Umbru í Iðnó í janúar 2020  

 

 

Magnús Pálsson 

Mutations/Bílatal (2002) 

5 mínútur 

Kórverk, 6 flytjendur 

Taðskegglingur (2009)  

60 mínútur 

Kórverk, 6 flytjendur 

Spud (2012) 

15 mínútur 

Gjörningur, 3 flytjendur 

Stuna (2013) 

40-50 mínútur 

Kór/svið, 20+ flytjendur 
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Michael Betteridge  

Echo Chamber (2017) (Bergmálsklefinn) Librettó - Ingunn Lára Kristjánsdóttir 

4 söngvarar 

Frumflutt árið 2018 í Tjarnarbíói  

Samstarfsverkefni Rannís, ÍÓ, Reykjavíkurborgar og Söngskóla Sigurðar Demetz 

 

 

Oliver Kentish (f. 1954) 

Waiting rooms A Five-Minute Opera (Kammerópera, 2014) Libretto – Oliver Kentish.   

 

 

Sigurður Sævarsson (f. 1963) 

Z-ástarsaga (2001) Byggð á „Z-ástarsaga“ eftir Vigdísi Grímsdóttur.  

80 mínútur 

2 sópranar og mezzó-sópran, kammersveit.  

Frumsýnd í Keflavík 2001. 

Hel (2009) Byggð á sögunni „Hel“ eftir Sigurð Nordal.  

90 mínútur 

Sópran, baritón, bassi og kór (SATB), kammersveit.  

Frumsýnd 2009. 

Sagan af Hlini kóngssyni (2016) - Byggt á ævintýrinu um Hlina kóngsson 

1 sögumaður, nokkrir hljóðfæraleikarar 

Frumflutt á Myrkum músíkdögum 2017 

 
 
Valgeir Sigurðsson: (f. 1971) 

Wide slumber for lepidopterists (2014)  

(ópera fyrir þrjár raddir og kammersveit)  
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Þorkell Sigurbjörnsson: (1938-2013) 

Stúlkan í vitanum (Barnaópera, 2000). Librettó – Jónas Hallgrímsson og Böðvar 
Guðmundsson.  

Sópran, tenór, baritón, barnakór og hljómsveit.  

Flutt í Gamla bíói árið 2000 í samstarfi við ÍÓ, Tónmenntaskóla Reykjavíkur, 
Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur og Reykjavíkur - menningarborgar Evrópu 2000 

Grettir (Kammerópera, 2003). Librettó – Böðvar Guðmundsson.  

Sópran, alt, tenór, bass-baritón. 

 
 
 

Þóra Marteinsdóttir (f. 1978) 

Larus (2003) Librettó - Marte Huke 

Ca. 50 mínútur 

6 söngvarar  

Verkið flutt í Musikhögskolan í Gautaborg, Svíþjóð. 

Þetta er barnaópera sem var sett upp í skólanum og sýnd sænskum grunnskólabörnum (á aldrinum 7-9 ára). Of 
dýrt batterí að reyna að setja hana upp á Íslandi, alltof margir hljóðfæraleikarar/hlutverk miðað við lengd :) 

 

 

Þórunn Gréta Sigurðardóttir (f. 1981) 

Elsa alvitra (2013) 

2 söngvarar og 4 hljóðfæraleikarar 

Frumflutt í Hafnarhúsinu, Listsafni Reykjavíkur 2013 

Orðin (2014) - Librettó - unnið upp úr ljóðabók eftir Lindu Vilhjálmsdóttur, Öll fallegu 
orðin 

1 söngvari, víóla, rafhljóðfæri 

Kok (2020) Librettó - Kristín Eiríksdóttir 

1 söngvari, 2 hljóðfæraleikarar  

Frumsýnt 2020 
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Þórunn Guðmundsdóttir (f. 1960) 

Mærþöll (Ævintýraópera, 2006) Librettó – Þórunn Guðmundsdóttir (byggt á gömlu 
íslensku ævintýri).  

11 hlutverk (4 sópranar, 3 mezzó-sópranar, 1 tenór, 2 baritónar, 1 bassi). Kammersveit (flauta, 2 
klarínett, fagott, trompet, strengjakvintett).  

Frumsýnt í Gamla bíói vorið 2006. 

Gilitrutt (2009) Librettó – Þórunn Guðmundsdóttir (byggt á gömlu íslensku ævintýri).  

2 mezzó-sópranar, 1 baritón, kór (SATB). Kammersveit (flauta, klarínett, fagott, 
strengjakvintett).  

Frumsýnt í Iðnó vorið 2009 

Hlini (2010) Librettó – Þórunn Guðmundsdóttir (byggt á gömlu íslensku ævintýri). 14 
hlutverk: 5 sópranar (1 úr kórnum), 3 mezzzó-sópranar (1 úr kórnum) 1 tenór, 4 baritónar (3 úr 
kórnum), 1 bassi (úr kórnum), kór SATB. Kammersveit 7 spilarar (flauta, klarínett, trompet, 
píanó, fiðla, selló, kontrabassi).  

Frumsýnd í Iðnó vorið 2010 

Tónlistarskólinn (2012) Librettó – Þórunn Guðmundsdóttir.  

2 sópranar, tenór, bassi, kór SATB (með sólóstrófum). Kammersveit 10 spilarar (Flauta, 2 
klarínett, fagott, 2 fiðlur, víóla, selló, kontrabassi, píanó)   

Frumsýnd í Iðnó vorið 2012. 

Mikið fyrir börn (Kammerópera, jólaverk) Textar – Sævar Sigurgeirsson, Þórunn 
Guðmundsdóttir, Þórunn Harðardóttir.  

5 söngvarar (Sópran, 2 mezzó-sópranar, tenór, baritón) píanó.  

Frumsýnd í Þjóðleikhúskjallaranum í desember 2012 

Sæmundur fróði (2015) Librettó – Þórunn Guðmundsdóttir (byggt á íslenskum 
þjóðsögum).  

Ca. 12 hlutverk, kór og kammersveit 

Frumsýnd í Iðnó 2015 

Hliðarspor (2017) Librettó – Þórunn Guðmundsdóttir (byggt á þriðja leikriti 
Beumarchais um Figaró).  

14 hlutverk (5 kk, 9 kvk), kór, 10 manna kammersveit.  

Frumsýnd í Iðnó 2017 

Fjóla, stjúpa, puntstrá og prins (2018) Librettó – Þórunn Guðmundsdóttir. Frumsýnd í 
Iðnó 2018 

Ár og öld (2019) Librettó – Þórunn Guðmundsdóttir (lauslega byggt á Þyrnirós).  
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2 sópranar, 1 baritón. Kammersveit  

Frumsýnd í Iðnó 2019. 

 
 

Þráinn Hjálmarsson (f. 1987) 

Hringflautan (2018) Librettó - Brynjar Sigurðarson og Veronika Sedlmar 

1 söngvari, 4 flautleikarar 

Flutt í Gerðarsafni á Cycle-listahátíðinni 

 

 

Þuríður Jónsdóttir (f. 1967) 

Hafurinn og hallarfrúin (2009) Librettó - Guðrún Eva Mínervudóttir 

Mezzó-sópran og raftónlist 

Meðhöfundur, sviðsmynd og búningar: Ólöf Nordal 

Video: Gunnar Karlsson 
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