
Hugvísindasvið

Salurinn í Kópavogi

Handrit að bók

Ritgerð til M.A.-prófs

Magnús Aspelund

Júní 2010



Háskóli Íslands

Hugvísindadeild

Hagnýt menningarmiðlun

Salurinn í Kópavogi

Handrit að bók

Ritgerð til /M.A.-prófs

Magnús Aspelund

Kt.: 141231-5299

Leiðbeinandi: Eggert Þór Bernharðsson

Júní 2010



3



Hugvísindadeild

Greinargerð 
með lokaverkefni í

hagnýtri menningarmiðlun
Handrit að bók:

Salurinn
í Kópavogi

Verkefni til MA-prófs

Magnús Aspelund
141231-5299

Leiðbeinandi: Eggert Þór Bernharðsson Júní 2010



1

Efnisyfirlit

Stuttur inngangur að greinargerð  ........................................................ bls. 2

Hvað er svona merkilegt við Salinn?  ................................................... - 2

Hvers konar rit? .................................................................................... - 3

Heimildir og aðferðir  ........................................................................... - 5

Viðmælendur ........................................................................................ - 5

Munnleg Saga ...................................................................................... - 6

Heimildasafn Salarins ........................................................................... - 6

Lokaorð.................................................................................................. - 7



2

Stuttur inngangur að greinargerð

Greinargerð þessi á að fylgja lokaverkefni til MA-prófs í hagnýtri menningarmiðlun frá 

Háskóla Íslands. Lokaverkefnið er handrit að bók eða bæklingi sem heitir: Salurinn í

Kópavogi. Fyrsta sérhannaða tónlistarhúsið á Íslandi.

Þegar kom að því að velja sér lokaverkefni fannst höfundi að það þyrfti að vera 

eitthvað sem heimfæra mætti undir hagnýta menningarmiðlun og þá kom Salurinn í 

Kópavogi upp í hugann sem skýrasta dæmið, en höfundur er einmitt að ljúka þessu MA-

námi nú vorið 2010. Að mati höfundar er Salurinn hvort tveggja, merkilegt 

menningarfyrirbrigði þar sem hámenningu er miðlað við bestu aðstæður og rekstur hans 

mjög hagkvæmur og nýtnin ótrúlega góð.

Athygli skal vakin á því að Salurinn er sérnafn, en svo er salur í Salnum.

Hvað er svona merkilegt við Salinn?

Höfundur hafði orðið var við það, að honum fannst sami söngvarinn syngja betur þegar hann 

hlustaði á hann í Salnum en þegar hann hlustaði á hann einhvers staðar annars staðar eins og 

til dæmis í Háskólabíói. Höfundur hafði líka verið á nemendatónleikum hjá Tónlistarskóla 

Kópavogs og einnig öðrum tónlistarskólum og tekið eftir aðstöðumuninum. Börnin í

Tónlistarskóla Kópavogs fá strax frá byrjun að koma fram á tónleikum í alvöru tónlistarsal. 

Það er talið mjög mikilvægt í tónlistarnáminu, auk þess sem það kennir börnunum að koma 

fram. Nýtingin á Salnum er ótrúlega mikil. Hann er í notkun frá morgni til kvölds. 

Samnýting á húsnæði með Tónlistarskóla Kópavogs og fleiri menningarstofnunum hefur gert 

reksturinn mjög hagkvæman. Auk þess hefur Salurinn verið notaður til að kynna

grunnskólabörnum tónlist og kenna þeim að fara á tónleika.

Salurinn er fyrsta og ennþá eina sérhannaða tónlistarhúsið á Íslandi, þar sem færustu 

íslenskir tónlistarmenn og margir frægir og eftirsóttir erlendir listamenn hafa miðlað list 

sinni til áheyrenda við bestu aðstæður og hann hefur staðið fyllilega undir væntingum. Ef til 

vill eru það áhrif frá Salnum að önnur sveitarfélög eru að koma sér upp tónlistarhúsum eins 

og til dæmis Akureyri, en þar verður vígður sérhannaður tónlistarsalur á árinu 2010.
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Aldrei áður hafði verið reist tónlistarhús á Íslandi. Aldrei áður hús utan um tón, 

aldrei hús þar sem gert var ráð fyrir hljómi. Salurinn er því fyrsta og ennþá eina 

tónlistarhúsið á Íslandi.

Þó að það hafi kannski ekki verið eitt af aðalmarkmiðum í upphafi hefur komið í ljós 

að Salurinn hentar mjög vel sem ráðstefnu- og fundarhús.

Mynd 1 Salurinn. Séð af sviði.

Mjög hefur verið vandað til tónleika í Salnum fram að þessu, en nú gætu verið blikur 

á lofti vegna efnahagsástandsins. Fjárveitingar til tónleikahalds hafa verið skornar niður og 

kröfur eru uppi um að reksturinn beri sig. Það er óskandi að þetta sé bara tímabundið ástand 

og að Salurinn geti áfram verið það menningartæki sem lýst er í ritinu.

Hvers konar rit?

Ritið sem greinargerð þessi er um er handrit að bók. Handritið byggist nær eingöngu á 

viðtölum við fólk sem tengt er Salnum á einhvern hátt. Höfundi fannst áhugavert að hafa 

þennan háttinn á, að ná frásögnum fólks á meðan öll starfsemin var ennþá ljóslifandi í 

hugum viðmælenda. Salurinn átti tíu ára afmæli 2009, svo að flest viðtölin áttu sér stað á 
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afmælisári. Allir viðmælendur voru enn í fullu fjöri. Sumir höfðu verið með frá byrjun og 

aðrir að koma að starfseminni nú. Viðtöl á svona víðtækum grunni gefa, að mati höfundar, 

mun hlutlægari niðurstöðu heldur en það sem sótt er í ritaðar heimildir. Að einhverju leyti 

má heimfæra þá aðferð sem hér er notuð undir munnlega sögu og verður komið að því síðar í 

þessari grein.

Höfundur hefur ákveðnar skoðanir á því hvernig viðtalsbækur eiga að vera til að þær 

geti verið skemmtilegar aflestrar, eða kannski réttara sagt, hvernig þær eiga ekki að vera. 

Fyrir nokkrum árum prófarkalas höfundur bók fyrir útgefanda í Reykjavík. Bók sú byggðist 

á viðtölum við marga menn um sama efni. Hver viðmælandi hafði sinn kafla. Kaflarnir urðu 

hver öðrum líkir, næstum endurtekning á kaflanum á undan. Allir voru að segja það sama. 

Eftir þann lestur taldi höfundur sig vita hvernig viðtalsbók á ekki að vera. Þess vegna er í 

þessu riti um Salinn reynt að hafa annan hátt á. Teknar eru setningar úr viðtölunum og raðað 

eftir efni, þannig að það líkist því að fólkið hafi verið í hóp að tala saman. Segja má að ritið 

sé þematískt. Auðvitað er ekki alveg hægt að útiloka endurtekningar þar sem mörgum er í 

mun að koma sömu athugasemdinni að. Þessi aðferð er auðvitað mjög tímafrek. Maður notar 

ekki nema hluta úr hverju viðtali og þarf að velja á milli viðmælenda hver fær setninguna ef 

fleiri hafa sagt það sama. Þetta útheimtir geysilega mikla vinnu, maður þarf helst að kunna 

öll viðtölin utanað. Einu viðtölin sem ekki eru bútuð niður í samtalasform eru viðtöl við 

menn sem lýstu sérsviði eins og til dæmis hljómburðarsérfræðingurinn.

Alls eru viðmælendur tuttugu og einn. Gagnrýna má valið á viðmælendum. Spyrja 

má hvers vegna þessi var ekki valinn, sem hefur komið miklu meira við sögu Salarins, 

heldur en hinn sem valinn var. Því er til að svara að reynt var að hafa hópinn sem 

sundurleitastan hvað varðar starf, aldur, kyn, rödd, hljóðfæri og fleira. Ef búið var að velja 

einn tenór, þá var ekki annar tenór valinn. Viðmælendurnir tengdust Salnum ýmist sem 

starfsmenn, tónlistarmenn, kennarar, nemendur, áheyrendur eða á annan hátt. Svo þurfti 

einhvers staðar að setja mörkin, þannig að ekki var rætt við nærri alla sem búið var að benda 

höfundi á að æskilegt væri að tala við. Hafa skal í huga að viðtölin eru tekin á nokkuð 

löngum tíma. Þegar fyrstu viðtölin voru tekin, snemma sumars 2009, höfðu framkvæmdir 

við tónleikahöllina við höfnina í Reykjavík stöðvast vegna fjárskorts og framhald ekkert á 

döfinni. Þá átti óperan heldur ekki að vera þar en ákveðið að taka hana þar inn áður en síðari 

viðtölin fóru fram. Aftur á móti stóð ennþá til að byggja óperuhús í Kópavogi í fyrri 
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viðtölum en í þeim síðari var hætt við það. Þannig að mismunandi forsendur eru fyrir 

tilsvörum viðmælenda.

Heimildir og aðferðir

Eins og áður segir byggist ritið nær eingöngu á viðtölum. Þær örfáu rituðu heimildir sem sótt 

var í, voru á heimasíðum Tónlistarskólans og Salarins. Þess vegna er engin heimildaskrá en 

tilvísanir neðanmáls í þessar vefheimildir. 

Þær reglur í aðferðafræði að hafa beinar tilvitnanir innan gæsalappa ef þær eru styttri 

en þrjár línur en inndregið ef þær eru lengri, eiga ekki við í þessu tilfelli, því að þá yrði mest 

öll bókin inndregin. Til þess að aðgreina viðmælendur eru settar gæsalappir utan um 

frásagnir þeirra. Svo er álitamál hvort alltaf sé um beina tilvitnun að ræða, því að þó að notað 

sé orðalag og stíll viðmælandans að mestu, þá er orðafarið lagað til, hikorðum sleppt og 

endurtekningum. En það er hátturinn í þessu riti að nota gæsalappir til þess að sýna hvar 

orðræða hvers og eins hefst og hvar hún endar.

Viðmælendur

Til þess að reyna að fá sem fjölbreytilegastar skoðanir, var reynt að hafa viðmælendahópinn 

sem sundurleitastan. Samt sem áður voru skoðanir viðmælendanna ansi einsleitar sem stafar 

líklega af því hvað allir voru ánægðir með það, hve vel hafði tekist til. Ef 

viðmælendahópurinn er athugaður nánar sést hvað haft var til hliðsjónar við valið. Roskinn 

píanóleikari sem var aðalhvatamaður og baráttumaður fyrir Salnum, fjórir tónlistarmenn sem 

mest hafa verið í Salnum, þau eru ungur píanósnillingur og þrír söngvarar, hver á sínu sviði,

forstjóri Salarins og staðgengill hans, en Vígdís Esradóttir er enn framkvæmdastjóri í leyfi 

samkvæmt opinberum skrám, en mun vera búin að segja upp, þá eru tveir arkitektar 

menningarmiðstöðvarinnar sem komu fram sem einn maður, hljómburðarverkfræðingur, 

tónskáld og raftónlistarmaður, hjón sem forráðamenn Salarins töldu vera meðal tryggustu

tónleikagesta hans, skólastjóri Tónlistarskólans, aðstoðarskólastjórinn sem ber ábyrgð á 

samskiptum við Salinn, söngkennari sem hefur sett upp óperu árlega, síðan Salurinn kom,

nemandi við Tónlistarskólann, ungur fiðlusnillingur sem býr erlendis og kynntist Salnum 

fyrst við burtfararpróf frá Listaháskóla Íslands, tveir forstöðumenn Tónnlistarsafs Íslands og 

stjórnandi þekktasta barnakórs landsins. Alls eru þetta 21 viðmælandi, 9 konur og 12 karlar.



6

Munnleg saga

Munnleg saga felst í því að afla sögulegrar þekkingar með viðtölum við fólk sem hefur tekið 

þátt í eða þekkir til þeirra atburða sem verið er að rannsaka. Að þessu leyti má segja að bókin 

falli undir munnlega sögu. Í þessu tilfelli voru viðtölin ekki bein frásögn heldur samtal þar 

sem bæði fyrirspyrjandinn og viðmælandinn sögðu sínar skoðanir og ræddu málin en aðeins 

frásögn viðmælandans skráð. Almennt mun vera viðurkennt að sú tjáning sem felst í frásögn  

innihaldi svo miklu meira en hægt sé að koma til skila í rituðu máli.1 Þessa setningu skilur 

höfundur þannig að bók hans falli ekki undir munnlega sögu vegna þess að í henni er efninu 

komið til skila í rituðu máli. 

Eðli munnlegrar sögu er að spyrja spurninga um það sem viðkomandi finnst skipta 

máli til að fá vitneskju um fortíðina.2. Reyndar má segja að bókin sem við erum að fjalla um 

sé um nútíðina, og atburðirnir því enn í fersku minni fólksins. Þess vegna ættu þeir frekar að 

vera sannleikanum samkvæmt, sérstaklega þegar tekið er tillit til þess hve sundurleitur 

hópurinn er sem talað var við. Hitt er svo annað mál sem er ólíkt því sem venjulega er átt við 

með munnlegri sögu, að viðtölin eru ekki heil. Þau eru bútuð niður og sett inn í viðtöl við 

aðra og stórum hluta samtalanna sleppt. Ekkert er þó tekið úr samhengi, þannig að þetta lýsir 

skoðun viðmælandans en er sett í form sem hentar betur til að ná til lesandans.

Heimildasafn Salarins

Einfaldast hefði verið að skrifa um Salinn með því að nota þær heimildir sem þar eru á 

boðstólum. Til eru skrár um allt sem þar hefur farið fram. Einnig hefði verið hægt að flétta 

þeim atburðum inn í viðtalsbók. Sú saga sem þar er á boðstólum mun geymast hvort sem er. 

Þess vegna var sú leið ekki valin, heldur sú sem annars kæmi til með að gleymast. Það eru 

tilfinningar fólksins sem byggði þetta upp. Hvað það gerði til að láta hlutina ganga. Hvað 

það gerði til þess að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra. Hvernig það fann leiðir til þess að 

hjálpa hvert öðru til þess að aðgreindar stofnanir studdu hver aðra til þess að samvinnan 

kæmi öllum betur til góða.

                                                
1 http://hugsandi.is/articles/munnleg-saga/ Leit google – Unnur María Bergsveinsdóttir: „Munnleg 
saga“.Skoðað 14.5.2010
2 http://netla.khi.is/greinar/2008/004/index.htm  Leit Google – Birna Björnsdóttir. „Munnleg saga – Áhugaverð 
leið til að læra sögu“. Skoðað 14.5.2010
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Höfundur hafði í hyggju að nota gagnasafn Salarins til þess að lesandinn gæti séð 

hvað hafi verið á döfinni, en þetta var svo mikið að vöxtum að það hefði þurft fjölda margar 

bækur til þess að gera því skil. Samt fannst höfundi rétt að lesandinn fengi einhverja 

nasasjón af því hvað hafi farið fram, og hvað væri til í gögnum um starfsemina og í þeim 

tilgangi er birt ein tónleikaröð, sem nefnd er Tíbrá, en þar sem gögnin um hana eru svo 

umfangsmikil var aðeins tekið eitt starfsár úr þessari röð. Eftir sem áður þótti höfundi ekki 

rétt að setja þetta inn í viðtalsþættina, því að þó að þetta sé bara eins tónleikaröð í einn vetur 

nær skráin um hana yfir 22 blaðsíður. Þessi skrá var því sett fyrir aftan annan texta og er á 

blaðsíðum 58-80 í handritinu.  

Lokaorð

Fullyrða má að tilgangi frumkvöðlanna hafi fyllilega verið náð. Salurinn hefur staðið undir 

væntingum og vel það. Allir viðmælendur voru mjög ánægðir með árangurinn. Segja má að 

Salurinn hafi lyft tónlist á Íslandi á hærra plan. Í fyrsta skipti á Íslandi var hægt að miðla 

tónlist við bestu skilyrði og Kópavogsbær studdi vel við þessa menningarstarfsemi. Nýting á 

húsnæði, starfsfólki og tækjum hefur verið með besta móti. Því miður gætu verið einhverjar 

blikur á lofti þar sem dregið hefur úr opinberum framlögum vegna efnahagsástandsins, þrátt 

fyrir að Salurinn sé líka notaður við tónlistarkennslu. Settur framkvæmdastjóri segir að ekki 

verði dregið úr tónleikahaldi með klassíska tónlist, þó að nú sé ekki möguleiki á að fá hingað

dýra erlenda listamenn. Annað tónleikahald verði bara viðbót til að reyna að afla meiri tekna

á meðan ástand efnahagsmála er eins og það er. Það er óskandi að þetta takist og að Salurinn 

verði áfram það unaðslega menningarhreiður sem hann hefur verið hingað til.

Í maí 2010

Magnús Aspelund
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Aðfaraorð

Rit þetta er lokaverkefni til MA-prófs í hagnýtri mennigarmiðlun við Háskóla Íslands. 

Ástæða þess að höfundur valdi þetta verkefni var sú að þegar höfundur velti fyrir sér hvort 

hann þekkti eitthvert dæmi um hagnýta menningarmiðlun, datt honum strax Salurinn í hug 

sem eitt skýrasta dæmið. Salurinn er fyrsta og ennþá eina sérhannaða tónlistarhúsið á Íslandi, 

þar sem færustu íslenskir tónlistarmenn og margir frægir og eftirsóttir erlendir listamenn 

hafa miðlað list sinni til áheyrenda við bestu aðstæður. Að mati höfundar er Salurinn 

merkilegt menningarfyrirbrigði sem hefur staðið fyllilega undir væntingum. Samnýting á 

húsnæði með Tónlistarskóla Kópavogs og fleiri menningarstofnunum hefur gert reksturinn 

mjög hagkvæman. Auk þess hefur Salurinn verið notaður til að kynna grunnskólabörnum 

tónlist og kenna þeim að fara á tónleika. Allir viðmælendur eru sammála um að Salurinn 

hefur aukið áhuga Íslendinga á klassískri tónlist.

Ritið byggist nær eingöngu á viðtölum við margt fólk sem tengt er Salnum. Það má 

örugglega gagnrýna valið á viðmælendum. Spyrja má hvers vegna þessi var ekki valinn, sem 

hefur komið miklu meira við sögu Salarins, heldur en hinn sem valinn var. Því er til að svara 

að reynt var að hafa hópinn sem sundurleitastan hvað varðar starf, aldur, kyn, rödd, hljóðfæri 

og fleira. Einnig þurfti einhvers staðar að setja mörkin, þannig að ekki var rætt við nærri alla 

sem búið var að benda höfundi á að æskilegt væri að tala við.

Þar sem ritið byggist á viðtölum við margt fólk um sama efni er hætt við að kaflarnir 

hefðu orðið hver öðrum líkir ef hver viðmælandi hefði fengið sinn kafla. Þess vegna var 

reynt að taka setningar út úr viðtölunum og raða saman eftir efni þannig að það líktist því að 

fólkið hafi verið í hóp að tala saman. Auðvitað er ekki alveg hægt að útiloka endurtekningar 

þar sem mörgum er í mun að koma sömu athugasemdinni að.

Flest viðtölin vor tekin á afmælisári Salarins, árið 2009. Hafa skal í huga að viðtölin 

eru tekin á nokkuð löngum tíma. Þegar fyrstu viðtölin voru tekin höfðu framkvæmdir við 

tónleikahöllina við höfnina í Reykjavík stöðvast vegna fjárskorts og framhald ekkert á 

döfinni. Þá átti óperan heldur ekki að vera þar en ákveðið að taka hana þar inn áður en síðari 

viðtölin fóru fram  Aftur á móti stóð ennþá til að byggja óperuhús í Kópavogi í fyrri 

viðtölum en í þeim síðari var hætt við það. Þannig að mismunandi forsendur eru fyrir 

tilsvörum viðmælenda. Geta má þess að Salurinn er sérnafn, en svo er salur í Salnum.

Í byrjun maí 2010,
Magnús Aspelund
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Loksins tónslistarhús.
Hið fyrsta og eina á Íslandi

„Það er skrýtin tilhugsun að það hafi ekki verið fyrr en undir blálok tuttugustu aldar að reist 

var sérhannað tónlistarhús á Íslandi“, sagði Víkingur Heiðar Ólafsson, „og mér finnst það 

merkilegt en jafnframt skemmtilegt að Salurinn skuli bara vera tíu ára gamall, því að í mínu 

tónlistarlífi og á mínum starfsferli 

hefur hann alltaf verið 

þungamiðjan í því sem ég er að 

vinna á Íslandi. Flestir mínir 

tónleikar, nema þeir sem hafa verið 

með Sinfóníuhljómsveitinni í 

Háskólabíói, og allar mínar helstu 

stundir í tónlistinni hér hafa verið í

Salnum“.

„Já, það er stórkostlegt“, 

sagði Kristinn Sigmundsson, 

„hvernig Jónasi [Ingimundarsyni] tókst að koma því í gegn að breyta þessu rými, sem átti að 

vera salur tónlistarskólans með meiru, yfir í alvöru tónlistarhús og það með tiltölulega litlum 

breytingum. Hvernig hann gat sannfært stjórnvöld um að það væri þess virði að skoða það. 

Þetta tókst, þó að það kostaði einhver átök í pólitíkinni til að byrja með. Síðan Salurinn kom 

hef ég varla sungið annars staðar þegar ég er hérna heima á Íslandi enda notalegt að vera 

þar“.

„Það er með ólíkindum“, sagði Diddú [Sigrún Hjálmtýsdóttir], „að ekki skuli fyrr 

hafa verið reist tónlistarhús á Íslandi og sýnir hvernig málum er forgangsraðað hér. Ég er 

búin að fylgjast með þessu alveg frá því að Jónas fékk þessa ótrúlegu hugmynd og ég man 

þegar ég kom þarna fyrst. Húsið var þá eiginlega bara fokhelt en það var komið þetta lag á 

salinn, þetta fullkomna form þar sem tónlist nýtur sín. Þar sem tónarnir berast frá 

listamanninum til áheyrenda. Ég fékk svo að vera við opnunina og ótal sinnum síðan og 

lenda í þvílíkum ævintýrum þarna“.

En hvað er þá tónlistarhús? Jónas Ingimundarson svarar því: „Mörg hús á Íslandi 

hafa verið notuð sem tónlistarhús og keypt í þau hljóðfæri, en þessi hús voru ekki hönnuð 

Mynd 2: Víkingur Heiðar Ólafsson
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fyrir tónleikahald. Það vantaði í þau hljóminn. Það er munur á tónlistarhúsi og tónleikastað. 

Tónlistarhús er hannað með tilliti til hljómburðar, þar er hljómur. Það er hús þar sem 

tónlistarmaðurinn fær miðlað list sinni til áheyrandans við bestu skilyrði, þar sem tónninn 

fær notið sín“.

Mynd 3: Diddú, Kristinn og Jónas

Hvað var það sem gerðist? Hvernig var aðdragandinn? Hvað stóð til að gera og hvernig 

breyttist það í alvöru tónlistarhús og yndislegt menningarhreiður sem dregur að frægt 

tónlistarfólk erlendis frá?

Aðdragandi

„Jónas er náttúrulega frumkvöðullinn að þessu“, sagði Vigdís Esradóttir framkvæmdastjóri 

Salarins. „Það stóð til að byggja yfir Tónlistarskólann. Hér er starfandi tónlistarfélag sem 

vinnur að því að efla tónlistarlíf í bænum og reka tónlistarskóla í samstarfi við stjórn  

bæjarins. Fulltrúi Tónlistarfélagsins situr í stjórn Salarins. Hákon Sigurgrímsson hefur núna 

undanfarið verið fulltrúi félagsins, áður var Runólfur Þórðarson“.

„Jónas bankaði á dyrnar hjá Gunnari Birgissyni“, hélt Vigdís áfram, [Gunnar var þá 

formaður bæjarráðs í Kópavogi] „og benti honum á að ef ætti að fara að byggja á annað borð 

væri núna tækifæri að fá tónlistarsal, sal sem hljómaði í, og það gekk eftir. Þetta ætti að vera 

fyrst og fremst tónlistarsalur byggður utanum tón,  sem auðvitað mætti svo nota undir fleira.  

Ekki er verra að hljómi þar sem verið er að flytja ræðu“.
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„Lengi hafði verið talað um að það vantaði bætta aðstöðu til tónleikahalds hér á 

landi“, sagði Jónas Ingimundarson og bætti við: „Það vantaði tónlistarhús. Haldnir höfðu 

verið margir tónleikar en alltaf við mjög frumstæðar aðstæður. Samt var búið að byggja 

mörg hús, sem voru notuð sem tónlistarhús, og keypt í þau dýr hljóðfæri, en eins og áður 

sagði. Þessi hús voru ekki hönnuð fyrir tónlist. Myndlistarsalir, safnaðarheimili, kirkjur, 

skólabyggingar, kvikmyndahús, ríkisútvarp, Norræna húsið og fleiri byggingar, og ég veit 

ekki hvað og hvað, hafa verið notaðar til tónleikahalds, en það var engin aðstaða í raun til að 

nýta þau til tónleika því það var ekki gert ráð fyrir hljómburði eða neinu slíku í þeim. Þarna 

er ég búinn að telja upp margs konar hús þar sem tónleikar eru haldnir en það var aldrei gert 

ráð fyrir því að það hljómaði eitthvað í þeim. Það dettur engum í hug að setja upp 

málverkasýningu þar sem ekki er hægt að kveikja ljós en það er ætlast til að tónlist sé flutt 

þar sem ekki er hljómur“. 

Jónas heldur áfram frásögninni: „Fyrir áhrif Björns Þorsteinssonar, held ég að það 

hafi verið; hafði mér verið boðið starf í Kópavogi, sem var ekki skilgreint nánar, en var tengt 

því sem nefnt er tónlist fyrir alla. Ég bjó til prógram til að fara með út í skólana. Slíkt hafði 

ég gert áður. Ég var lengi búinn að reyna að planta út tónlist t.d. með reglubundnu 

tónleikahaldi fyrir skólakrakka í gegnum árin. Flygill var keyptur, hann var settur í 

Gerðarsafn og sagt: „spilaðu nú“, en þetta var einmitt dæmi um aðstöðuna eða aðstöðuleysið, 

því að þetta var myndlistarhús. Svo var það eitt árið, þegar ég var búinn að vera hérna í eitt 

eða tvö ár, að ég sá í Vogum, blaði sjálfstæðisflokksins í Kópavogi, grein eftir Gunnar 

Birgisson, þar sem talað er um byggingu á Vestubakkanum3 fyrir fjórar stofnanir, þ.e.a.s. 

bókasafnið, tónlistarskólann myndlistarskólann og náttúrugripastofu, og svo var þessi 

setning: „og fjölnotasalur til afnota fyrir þessar stofnanir“ líklega eins og tvær samliggjandi 

skólastofur. Ég var alltaf jafn undrandi á því sem kallað var fjölnotasalur. Hvað gera menn í 

fjölnotasal? Þetta orð fjölnota- er orð sem menn skýla sér á bak við en segir ekki neitt. Ég 

hringdi í Gunnar Birgisson, sem ég þekkti ekkert þá, og sagði: „Í guðs bænum notaðu nú 

þetta tækifæri til að búa til sal sem hljómar í, því að hann er ekki til á Íslandi. Fjölnotasalir 

eru til út um allt til dæmis í Gerðarsafni“. Ég benti honum á að það vantaði á 

Reykjavíkursvæðinu sal sem væri af hóflegri stærð og að það hljómaði í honum. Gunnar 

Birgisson boðaði mig á fund. Þetta var á milli jóla og nýjárs, fundurinn var langur og við 

skiptumst á skoðunum. Eftir áramótin hringdi arkitekt í mig og sagði: „Hugmyndir manna 

                                                
3 Skýring á því hvað Vesturbakkinn er kemur síðar.
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um þennan sal hafa breyst í grundvallaratriðum“, og hann boðaði mig á fund. Ég var svo 

heppinn að Stefán Einarsson, hljómburðarsérfræðingur, var á landinu og kom með mér á 

fund til arkitektanna. Stefán býr og vinnur í Svíþjóð. Hann er bróðir Vilhjálms Einarssonar, 

þrístökkvara, og er einn af fáum íslenskum hljómburðarsérfræðingum. Stefán lagði fram 

grundvallarkenningar um hvernig salurinn þyrfti að vera til að tryggja hljómburð. Það er t.d. 

ákveðinn rúmmetrafjöldi per sæti og ákveðin hæð yfir tóngjafa og fleira sem arkitektarnir 

síðan unnu úr. Síðan reis þessi salur og aldrei var vikið frá tillögum 

hljómburðarsérfræðingsins. Það var aldrei hvarflað frá þeim, sama hvernig salnum var 

breytt, honum snúið og umstaflað. 

Stærðin mótaðist af reynslu minni. Ég hafði spilað svo oft á stöðum eins og 

Gerðarsafni, Gerðubergi, Norræna húsinu, Hafnarhúsinu, Óperunni, leikhúsunum og víðar. 

Stundum voru þessir salir passlega stórir en oft allt of litlir. Auk þess bar maður þá ósk í 

brjósti að áhugi mundi aukast. Svo má ekki gleyma því að þetta er líka salur 

Tónlistarskólans. Salurinn er ekki hugsaður fyrir stórhljómsveitir eða stóra kóra, enda hlýtur 

að koma að því að byggingu tónlistarhúss í höfuðborginni ljúki, þó að framkvæmdir hafi 

stöðvast vegna fjárskorts og að deila megi um stærð og prjál“.

„Já, þetta er svo mátuleg stærð“, sagði Diddú (Sigrún Hjálmtýsdóttir) og hélt áfram: 

„Hún hefur reynst svo raunhæf. Húsið nýtist alveg gríðarlega vel af þessari stærðagráðu. 

Salurinn er oftast alveg hæfilega stór. Stundum reynist hann reyndar of lítill, því að sumir 

tónleikar eru vinsælli en aðrir, bæði efnisval og flytjendur, og þá er bara flutt oftar. Maður 

endurtekur bara tónleikana og það er ekki verra skal ég segja þér“.

„Þegar Salurinn var tekinn í notkun“, sagði Þórunn Björnsdóttir, „var Jónas 

Ingimundarson búinn að standa fyrir verkefni sem hét tónlist fyrir alla í næstum áratug. Ég 

var búin að aðstoða hann við það, þannig að við vorum búin að vera að skipuleggja 

skólatónleika í allan þennan tíma. Við fórum með listamennina út í skólana, í kirkjur í 

bænum eða þá í Listasafn Gerðar Helgadóttur. Aðstaðan var frekar ófullkomin á þessum 

stöðum. Börnin þurftu að sitja á gólfinu og hljómburðurinn ekki eins góður og æskilegt var. 

Mér finnst líklegt að þessi starfsemi hafi átt sinn þátt í því að Jónas fékk hugmyndina um 

Salinn. Við vorum svo sannarlega búin að sýna fram á þörf fyrir svona hús og þegar Salurinn 

kom þá var hann alveg kjörinn fyrir þessa starfsemi“.

En hver var ástæðan fyrir því að verið var að byggja yfir tónlistarskóla þarna? Hvert 

var upphafið?
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Tónlistarfélagið

Allt byrjaði þetta með Tónlistarfélagi Kópavogs. Árið 1963 var komið á fót 

undibúningsnefnd að stofnun tónlistarfélags sem hefði að markmiði að efla tónlistarlíf í 

Kópavogi og stofna og reka tónlistarskóla. Hér á eftir eru nokkur atriði úr sögu 

Tónlistarskóla Kópavogs:

Hugmyndir um stofnun tónlistarskóla í Kópavogi voru ræddar meðal áhugafólks 

um tónlistarfræðslu haustið 1962. Að frumkvæði Hjálmars Ólafssonar, þáverandi 

bæjarstjóra Kópavogs, var málið formlega tekið upp hjá fræðsluráði, sem gerði 

að tillögu sinni að bæjarstjórn og bæjarráð leggðu til stofnfé til stofnunar 

tónlistarskóla á fjárhagsáætlun ársins 1963. ... Í júní 1963 tók þriggja manna 

undirbúningshópur, skipaður þeim Andrési Kristjánssyni, þáverandi 

fræðslustjóra, Guðmundi Matthíassyni, tónlistarkennara, og Guðmundi Árnasyni, 

kennara, að sér að vinna að stofnun tónlistarfélags í Kópavogi. Leituðu þeir til 

30-40 manna og kvenna um stuðning við málið og boðuðu til stofnfundar í 

Félagsheimili Kópavogs þann 3. júlí. Á fundinum var samþykkt að kjósa fimm 

manna bráðabirgðastjórn, sem yrði um leið fyrsta skólanefnd væntanlegs 

tónlistarskóla. Í stjórnina voru kosin Ingvar Jónasson, formaður, Þorsteinn 

Hannesson, ritari, Gunnar Reynir Magnússon, gjaldkeri og þau Hulda Jakobsdóttir 

og Gunnar Guðmundsson, meðstjórnendur. ... Fyrsti skólastjóri var ráðinn 

haustið 1963, Jón S. Jónsson, tónskáld, ... Í stað Jóns var Frank Herlufsen, 

tónlistarkennari, ráðinn skólastjóri haustið 1965. Gegndi hann því starfi til 

hausts 1968 er hann sagði starfinu lausu. Var Fjölnir Stefánsson tónskáld þá 

ráðinn skólastjóri frá 1. september 1968. ... Tók þá við mikið vaxtarskeið 

skólans, en Fjölnir gegndi starfi skólastjóra allt til ársins 2000. ... Nánustu 

samstarfsmenn Fjölnis við uppbyggingu skólans voru Kristinn Gestsson, 

yfirkennari, og Runólfur Þórðarson, sem tók við sem formaður Tónlistarfélagsins 

og um leið formaður skólanefndar árið 1970. ... Á bernskuárum skólans 

voru húsnæðismálin jafnan erfiðustu viðfangsefnin, ... Úr húsnæðismálum 

skólans rættist hins vegar 1971 er tekin var á leigu hæð í nýbyggðu húsi að 

Hamraborg 11, sem var í eigu Þinghóls hf. Fékk skólinn að ráða hönnun og 

innréttingu húsnæðisins og tók þátt í kostnaði við innréttinguna með góðri 

aðstoð Kópavogsbæjar og banka. ... Fram komu hugmyndir um byggingu 

menningarmiðstöðvar á vesturbakkanum og samþykkti bæjarstjórn sumarið 

1993 að hefjast handa um undirbúning að hönnun og byggingu hennar. Á 
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hátíðarfundi Bæjarstjórnar Kópavogs á 40 ára afmæli kaupstaðarins þann 11. 

maí 1995 var samþykkt samhljóða eftirfarandi tillaga: "Bæjarstjórn Kópavogs 

samþykkir að miðbæjarsvæðið vestan gjár verði vettvangur menningar og lista". 

... framhaldi af þessu gerðist Tónlistarfélagið aðili að stofnsamningi um 

Tónlistarhús Kópavogs ásamt Kópavogsbæ árið 1997. ... Tónlistarskólinn flutti í 

hið nýja og glæsilega húsnæði, sem jafnframt var 1. áfangi Menningarmiðstöðvar 

Kópavogs, haustið 1999 og hafði þar með eignast framtíðarheimili. ... 

Skipulagsskrá fyrir skólann var útgefin af menntamálaráðherra árið 2001. Sama 

ár lét Runólfur Þórðarson af starfi formanns skólanefndar, en núverandi formaður

stjórnar Tónlistarskólans er Hákon Sigurgrímsson. ... Fjölnir Stefánsson lét af 

starfi skólastjóra fyrir aldurs sakir þann 1. september árið 2000. Í hans stað 

var ráðinn núverandi skólastjóri, Árni Harðarson, tónskáld og kórstjóri. 

Aðstoðarskólastjóri frá hausti 2002 er Kristín Stefánsdóttir, tónlistarkennari.4

Vesturbakkinn

Kópavogshálsinn, hár og brattur, var farartálmi á hinni fjölförnu leið á milli Reykjavíkur 

annars vegar og Garðabæjar, Hafnarfjarðar og Suðurnesja hins vegar. Því var tekin sú 

ákvörðun að lækka vegarstæðið með því að búa til gjá í gegnum hálsinn. Fyrst í stað var bara 

ein brú yfir gjána og má segja að gjáin hafi skipt Kópavogsbæ í tvennt. Töluvert óbyggt 

svæði var beggja vegna gjárinnar. Hafist var handa við að skipuleggja svæðin báðum megin 

gjárinnar og byggja yfir og loka sjálfri gjánni. Nú er svo komið að í stað þess að skipta 

bænum í tvo hluta, tengir svæðið yfir gjánni bæjarhlutana vel saman og gegnumumferðin er 

komin ofan í jörðina og truflar ekki neitt. Á austurbakka gjárinnar eru nú þjónustustofnanir 

en á vesturbakkanum er menningarreitur og að baki honum uppi á Borgarholti blasir við 

Kópavogskirkja sem orðin er táknmynd Kópavogs.

Mynd 4: Vesturbakkinn. Tónlistarhús lengst til vinstri, svo Gerðasafn, kirkjan í baksýn og Tónlistarsafn 
Íslands til hægri.

                                                
4 http://www.tonlistarskoli.is/alm-saga.htm Google leit : Tónlistarskóli Kópavogs. Skoðað 20. apríl 2010.
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Á sínum tíma var efnt til samkeppni um skipulag á vesturbakka gjárinnar. Benjamín 

Magnússon arkitekt sigraði í þeirri keppni og hann teiknaði jafnframt fyrsta húsið sem þar 

var byggt. Þetta hús er myndlistarhúsið Gerðarsafn. Næsta bygging er bygging sú sem 

Salurinn er hluti af og nefnd var menningarmiðstöð. Aðrar stofnanir í sambyggingunni eru: 

Tónlistarskóli Kópavogs, Bókasafn Kópavogs og Náttúrugripasafn Kópavogs. Síðan hafa 

bæst við aðrar byggingar norðan við Hamraborgina, þar er m.a. Tónlistarsafn Íslands til 

húsa. Svo vel hefur tekist til og byggingarnar svo fallegar, að mati höfundar þessa rits, að 

unun er að horfa á þær sem virðast svo litlar og snotrar að utan þó að þær séu stórar að innan, 

og sjá svo „symbol“ Kópavogs, Kópavogskirkju, upp á hæðinni á bak við. Hér á eftir verður 

Vesturbakkinn skrifaður með stórum staf sem sérnafn. Forsendur hafa breyst nokkuð frá 

fyrstu skipulagstillögum og nýir hönnuðir komið að menningarreitnum. Til dæmis sá 

arkitektastofan Alark um hönnun menningarmiðstöðvarinnar sem Salurinn er hluti af.

Hönnun Salarins

Þeim Kristjáni Ásgeirssyni og Jakobi Líndal hjá arkitektastofunni Alark hafði verið falið að 

hanna byggingu á Vesturbakkanum og hér kemur frásögn þeirra: „Byggingin var nefnd 

menningarmiðstöð og átti í fyrstu að hýsa eftirtaldar fjórar stofnanir: tónlistarskóla, 

myndlistarskóla, bókasafn og náttúrugripasafn. Að auki átti að vera hátíðasalur sem tæki um 

100 manns. Fyrsta vinna okkar við þessa byggingu var árið 1993. Ekki var reiknað með 

tónlistarhúsi fyrr en Jónas [Ingimundarson] vekur máls á því að meira væri hægt að gera með 

þennan sal og gat talið bæjaryfirvöld á að gera hann að tónlistarsal. Síðan var það 

hljómburðarsérfræðingurinn, sem kom með Jónasi, sem kom með þetta viðurkennda form á 

tónlistarhúsum sem nefnt hefur verið skókassaformið og á að gefa mesta möguleika á góðum 

hljómburði. Jónas taldi að í 90% tilfella væri 300 manna salur hæfileg stærð og vegna 

hæðarinnar í skókassaforminu var hægt að hafa svalir, þannig að 200 manns væru í sjálfum 

salnum og 100 á svölum“. Eða eins og segir á vef Salarins:

Salurinn rúmar 300 manns í sæti, 200 í sal og 100 á svölum. Lögun Salarins, hallandi 

gólf og þægileg sæti, skapa nálægð og góð tengsl á milli flytjenda og áheyrenda, en 

auk þess hefur Salurinn verið rómaður fyrir fallegt útlit og góðan aðbúnað. Forrými 
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Salarins rúmar einnig 300 manns og hentar vel fyrir kynningar og móttökur af ýmsu 

tagi. Gott aðgengi er fyrir fatlaða.5

Mynd 5: Sætaskipan

  Frásögn arkitektanna heldur áfram. „Gerðarsafn var komið þarna á 

menningarreitnum. Benjamín Magnússon hafði teiknað það og það höfðu verið áform um að 

byggja þarna menntaskóla, svo að í teikningum Benjamíns var gert ráð fyrir stóru húsi þarna 

niðri í kvosinni við Borgarholtsbraut. Hætt var við að hafa menntaskóla þarna.

Ástæða fyrir forminu sem við höfum á byggingunni er sú að þetta er 

menningarmiðstöð svo að við ákváðum að hafa grófa skel götumegin, eins konar borgarmúr 

til þess að loka af ys og þys stórborgarinnar, með porti í gegn yfir í menningartengdan 

innigarð listarinnar. Þess vegna lokum við byggingunni götumegin og opnum hinum megin.

                                                
5 http://salurinn.is/default.asp?page_id=7507. Skoðað 20.2.2010.
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Mynd 6: Byggingin götumegin

Við tókum líka þátt í samkeppninni um óperuhúsið sem átti að koma þarna sem gert 

var ráð fyrir menntaskóla í fyrri skipulagshugmyndum. Mikil undirbúningsvinna var komin í 

óperuna en nú er búið að slá hana af.

Upphaflega var reiknað með myndlistarskóla í menningarmiðstöðinni en fljótlega 

hætt við það, enda var hann svo ungur og ekki fjárveiting fyrir byggingu yfir hann.

Það var aldrei talið að Salurinn myndi borga sig fjáhagslega en það undarlega gerðist 

að hann er svo vinsæll og eftirsóttur að hann stendur eiginlega alveg undir sér og það er 

kraftaverk að hann skuli gera það. Það kom 

öllum algjörlega á óvart.

Til að réttlæta eyðslu í menninguna 

varð að halda kostnaði niðri og spara á öllum 

sviðum. Við sáum að þessi menningarmiðsöð 

gæti komið svefnbænum Kópavogi á kortið og 

búið til öðruvísi og betri hugblæ um bæinn og 

aukið vinsældir hans sem gæti haft jákvæð 

áhrif á búsetu, fasteiganverð og fleira.

Ákveðið var að hafa eins mikið og kostur væri úr íslensku byggingarefni. Gulu 

flísarnar, klæðingin utan á húsinu, eru steypuflísar þróaðar af B. M. Vallá fyrir þetta hús. 

Gólfið í salnum er möl þarna úr holtinu blönduð saman við steypu og slípað. Pinnaveggirnir 

inni í sjálfum hljómleikasalnum eru úr greni úr Skorradal. Ástæðan fyrir því að pinnarnir eru 

ekki stærri en þetta er sú að þetta er íslenskt timbur.

Mynd 7: Greni úr Skorradal
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Timburklæðningin að utan er úr rekaviði sem er skorinn niður í báta. Rekaviðurinn, sem hér 

rekur á land, er búinn að velkjast lengi í sjónum og er orðinn vel fúavarinn af seltunni í 

sjónum. 

Mynd 8: Klæðning úr rekaviði.

Græni koparinn er forveðraður, hann er auðvitað ekki íslenskur. Honum er komið 

þannig fyrir úti við torgið og innganginn að það sé eins og  torgið flæði inn í fordyrið og þar 

verði eins konar yfirbyggt torg.

Mikið var lagt upp úr hagkvæmni með samnýtingu húsnæðis. Tónlistarskólinn 

umlykur Salinn og tengist honum beint. Músikhluti bókasafnsins tengist svo 

tónlistarskólanum og Salnum og bókasafnið tengist svo náttúrugripasafninu með 

sameiginlegu anddyri.

Stefán hljómburðarsérfræðingur var mjög virkur frá upphafi. Hann kom svo snemma 

inní málið að við gátum formað húsið utan um „prinsippið“. Steindór Guðmundsson, 

hljómburðarverkfræðingur, var aðstoðarmaður Stefáns. Samvinnan við hljómburðar-

sérfræðingana og Jónas, sem var mjög ötull, gekk mjög vel. Það var þverfagleg samvinna um 

málið og fljótlega stóð öll bæjarstjórnin að baki framkvæmdinni. Alltaf var verið að reyna að 

ná sem bestri hagnýtingu með samnýtingu og reiknuð út nettónýting og brúttónýting. Fyrst 

var reynt að skera niður, en í restina var svo bókasafnið stækkað, en samnýting á húsnæði 

samsvarar því að húsnæðið væri þriðjungi stærra. Þar fyrir utan eykst hagkvæmnin með 

samvinnu Tónlistarskólans og Salarins um að nýta húsnæði og áhöld hvors annars“.

Eins og fram hefur komið var Salurinn frá upphafi hugsaður fyrst og fremst fyrir 

hljóðfæraleik og söng en strax í upphafi hönnunarvinnunnar datt mönnum í hug að rétt væri 
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að gera hann þannig úr garði að hann væri fær um að taka við þeim tækninýjungum í tónlist 

sem voru að ryðja sér til rúms í tölvuheiminum.

Raf- og tölvutónlist 

Hilmar Þórðarson, tónskáld, segir nú frá: „Þegar ákveðið var að fara í byggingu á 

Salnum, þá komumst við, samstarfsmaður minn Ríkharður H. Friðriksson og ég, fljótlega inn 

í það ferli allt saman á meðan þetta var enn á teikniborðinu. Við vorum með í hönnuninni á 

Salnum frá upphafi um það hvað þyrfti að vera til að uppfylla nýjustu tölvutækni, 

tónlistarlega. Við lögðum áherslu á það að keypt yrði gott hljóðkerfi fyrir Salinn og góðir 

hátalarar til þess að flytja tónlist svo húsið yrði ekki aðeins hentugt fyrir hljóðfæratónlist, 

heldur líka tónlist sem gerð er með rafmagni og rafhljóðum. Þetta er nokkuð sem ekki var 

uppi á borðinu í byrjun, því að húsið var hugsað frekar fyrir hljóðfæraleik og söng og þess 

hátttar tónlist og því þurfti svolítla baráttu til að fá gott hljóðkerfi í Salinn og ég man það að 

við þurftum að útskýra þetta mikið, því að mönnum fannst að það heyrðist svo vel í salnum 

að ekki þyrfti að bæta það.

Miklar breytingar voru í 

vændum í miðlun á tónlist í 

heiminum. Svokölluð 

margmiðlun, eða „multimedia“ 

var að ryðja sér til rúms, þar 

sem myndband er sýnt með 

tónlistinni og þá kom það að 

bæta þurfti sýningartjaldi við á 

sviði salarins. Þetta var ekki 

með í upphafi. Það bættist við og verður síðan eitt af því sem kemur mikið inn í starfsemi 

Salarins, þar sem hann hefur þetta allt til staðar.

Ég hef heyrt það frá starfsfólki Salarins að það sé nú gott að þetta hefði orðið að 

veruleika, því að vegna þess er Salurinn mjög gott hús til þess að flytja raftónlist þar sem 

setið er úti í salnum og hlustað á þar sem tónlistin berst út úr hátölurum, jafnvel eingöngu, og 

að hljómburðurinn er mjög góður, líka fyrir það. Þá fengum við líka í leiðinni aðstöðu sem er 

alveg einstök, ennþá að minnsta kosti, að hafa skólann alveg tengdan við þetta og geta boðið 

Mynd 9: úr tónveri
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nemendunum upp á það að hlusta á tónlist með þessum hætti við bestu skilyrði. Það er alveg 

einstakt og þannig þróaðist þetta í það að verða salur með meiri nýtingarmöguleika . 

Internetsamband var varla til hér þegar við vorum að tala um þetta árin 1997 og 1998 

en við vissum af því. Við höfðum notað svoleiðis við tónverið og vissum að það yrði að gera 

ráð fyrir því því að þetta væri það sem mundi tröllríða öllu í framtíðinni. Þess vegna var lagt 

fyrir öllu þessu og það var til staðar þegar Salurinn var opnaður. Þetta hefur til dæmis komið 

mjög að gagni við ráðstefnuhald og þess háttar. Þegar ákveðið var að menningarmiðstöð yrði 

reist þarna, komum við með það sem þyrfti að vera til staðar til þess að okkar tónlist fengi að 

njóta sín þarna inni. Mikið var farið að nota myndband með raftónlistinni og einnig var farið 

að nota fleiri hátalara, meira „stereo“ og alls konar hljóð, svo við létum gera ráð fyrir því að 

hægt væri að setja upp svoleiðis kerfi í Salnum og létum því leggja línur út um allan salinn.

Við söngleiki og aðrar leiksýningar  þar sem ekki er viðkomið að hafa meiri háttar 

leiktjöld kemur til góða að hægt er að nota tjaldið að nokkru í staðinn. Til dæmis er 

mögulegt að setja upp óperu á þann hátt að lýsingin, sem þarna var sett upp, sé notuð og 

hljómsveitin í hljóðkerfinu og síðan koma söngvararnir og syngja á sviðinu. Umgjörðin er 

svo á video á bakvið. Það má segja að umgjörðin öll sé í þessu kerfi og svo koma 

söngvararnir inn í umgjörðina. Þar sem sviðið er lítið, þá er hægt að bjarga sér með svona 

hlutum. Auðvitað er þetta ekki alvöru óperusýning en skemmtileg tilraun.

Upphaflega hugmyndin var eins og fram hefur komið að gera sal fyrir 

kammertónleika og þess háttar. Það er ekki fyrr en við komumst með puttana inní þetta að 

það verður svona pínulítil breyting á. Við hugsuðum það þannig að kannski mætti nota 

Salinn til fleiri hluta.  Og ég held að ég geti sagt með góðri samvisku, að það sem gert var 

kom ekki niður á upphaflegu hugmyndinni, heldur er viðbót sem gæti hjálpað til þess að gera 

rekstrarmöguleika Salarins betri.

Ég var orðinn svo leiður á því að vera alltaf að bera hátalara. Áður en þetta kom þá 

þurfti maður alltaf að bera níðþunga hátalara út um allan bæ, ef maður var með tónleika þar 

sem rafhljóð voru notuð og stilla þá og taka svo niður aftur. Ég sá mig fyrir mér í ellinni að 

vera að bograst með hátalara út um allt. En síðan Salurinn kom höfum við verið með mjög 

marga tónleika þar og stuttu eftir að húsið var tekið í notkun, árið 2000, héldum við stóra 

alþjóðlega tónlistarhátíð í Salnum sem hét Art 2000. Hún var í heila ellefu daga. Fólki sem 

þekkt er fyrir raftónlist var boðið víðs vegar úr Evrópu og Bandaríkjunum. Tónlistin var allt 

frá því að vera svona danslagakennd tölvutónlist og alveg út í það að vera mjög „abstrakt“ 
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tónlist. Og þátttakendur alveg frá því að vera einhverjir grúskarar úr bílskúrnum og í það að 

vera prófessorar við virta háskóla og ég man það að einir tónleikarnir voru haldnir í 

samvinnu við Princeton háskólann í Bandaríkjunum þar sem nemendur við tólistardeildina 

þar birtust á tjaldinu hér í beinni sendingu og fluttu verk. Þetta var fyrsta alþjóðlega raf- og 

tölvutónlistarhátíðin sem haldin var hérna á Íslandi og það var eingöngu vegna þess að 

Salurinn var orðinn að veruleika.

Við komumst strax inn í þetta, vegna þess að Tónlistarskólinn var þátttakandi í 

Salnum alveg frá upphafi. Við vorum starfsmenn Tónlistarskólans og Fjölnir, þáverandi 

skólastjóri, benti arkitektunum á að tala við okkur, þegar þeir spurðu hann um það hvernig  

kennslustofan okkar ætti að vera. Í fyrstu var bara talað um kennslustofuna okkar, sem þeir 

voru nú reyndar búnir að teikna, en svo vatt þetta upp á sig og við fórum að tala um Salinn 

líka, þannig að við bara duttum inní þetta. Á endanum vorum við líka farnir að skipta okkur 

af því hvernig rafmagn væri leitt í húsinu af því að það er nú þannig með svona hús að það 

má ekki rugla saman hljóðrafmagni og ljósrafmagni, því að þá myndast suð á milli.

Við bentum líka á annað. Það getur verið hvimleitt ef fólk kemur of seint og það þarf 

að opna til þess að sjá hvort búið er að spila fyrsta lagið til að þurfa ekki að koma inn í 

miðjum flutningi. Ég hefði séð það erlendis, að menn hefðu lítil sjónvörp frammi þannig að 

hægt væri að sjá inn í salinn og það var til þess að slíkt var sett upp. Þá geta menn læðst inn á 

meðan verið er að klappa.

Þetta var svo ofsalega mikið mál með hátalarana. Runólfur Þórðarson, sem var að 

reyna að halda kostnaði niðri, var ekki alveg sammála mér og spurði mig hvers vegna þyrfti 

að kaupa svona dýra hátalara. Er ekki hægt að kaupa eitthvað ódýrara? Ég reyndi að telja 

honum trú um að það yrði betra til lengdar og lokasamþykktin var sú að kaupa þessa hátalara 

sem við mæltum með. En það yrði að mála þá í sömu litum og væru í salnum svo að þeir 

myndu ekki stinga í stúf við annað sem þar er. Þeir eru í sömu litum og salurinn er, þannig 

að það ber ekki svo mikið á þeim. En Runólfur sagði nú við mig seinna „Mér finnst nú þessir 

hátalarar alltaf eins og einhverjar vörtur þarna í salnum“.

Í sambandi við ráðtefnur má segja, að þó að það heyrist vel þarna og þó að hljóðið sé 

gott, getur verið þreytandi að hlusta á talað mál í langan tíma og þá getur örlítil mögnun 

hjálpað, og svo liggur mönnum líka mismunandi hátt rómur. Salurinn er frekar þurr, 

hljómburðarlega. Það hentar mjög vel fyrir raftónlist því að við getum alltaf búið til bergmál. 

Þurr þýðir í þessu tilfelli að ómtíðnin er frekar stutt þannig að það bergmálar ekki. 
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Ég kynntist líka Stefáni sem var hljóðarkitektinn að þessu og það var alveg nýtt fyrir 

mig. Hann sendi okkur hljóðpufur á tölvu í gegnum netið og spurði: „Hvernig líkar ykkur 

þessi hljómur?, eða þessi hljómur?“ o.s.frv. Þá var hann að gera líkön á hljómnum. Þarna í 

Salnum eru  hljóðtjöld en ég veit ekki til þess að þau hafi verið mikið notuð. Þau eru uppi í 

rjáfri og hægt að rúlla þeim niður og þannig stýra ómlengdinni. Mér finnst nú að ómlengdin 

hafi eitthvað aukist, þó að ég sé ekki viss, frá því að Salurinn var opnaður fyrst. Ég held að 

það sé vegna þess að viðurinn sé farinn að þétta sig inn í salnum. Hann gleypir ekki eins 

mikið í sig. Ég held að það hafi sitt að segja, en þá er hægt að ýta á takka og stilla 

hljóðtjöldin og dempað niður hljóðið ef ómurinn verður of langur. Hljómburðarfræðin 

tengist mínu fagi en ég hef ekki lært hana, en til dæmis er ekki ólíklegt að af nemendunum, 

sem ég kenni, fari einhverjir út í eitthvað þess háttar. Þetta er nú allt af sama meiði“.

Salurinn og fólkið

„Ég byrjaði í desember 1998“, sagði Vigdís 

Esradóttirs, „nánar tiltekið  4. desember, og Salurinn 

var svo opnaður með pompi og pragt 2. janúar 1999.  

Síðan er búið að vera mikið líf hér. Ég held að þetta sé 

búið að vera mikil lyftistöng fyrir bæjarfélagið og fyrir 

tónlistarlífið í landinu í heild. 

Þó að Salurinn sé fyrsta sérhannaða 

tónlistarhúsið í landinu þá var auðvitað lengi búið að 

vera hér heilmikið tónlistarlíf, í öllum kirkjum og 

safnaðarheimilum og alls staðar þar sem menn gátu 

fundið sér næði, en aðstaðan var viðast ekki upp á það 

besta. Það þurfti mann eins og Jónas til þess að fá leyst 

úr þörfinni fyrir tónlistarhúsi. Það stóð til að byggja 

yfir Tónlistarskólann. Hér er starfandi tónlistarfélag 

sem vinnur að því að efla tónlistarlíf í bænum og að reka tónlistarskóla í samstarfi við stjórn  

bæjarins. Fulltrúi Tónlistarfélágsins situr í stjórn Salarins. Hákon Sigurgímsson er fulltrúi 

félagsins núna en áður var það Runólfur Þórðarson, en hann var fulltrúi félagsins í 

byggingarnefnd tónlistarhúss á sínum tíma“.

Mynd 10: Vigdís og Jónas í forstofu
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Gerður var samningur á milli Tónlistarfélagsins og Kópavogsbæjar:

Laugardaginn 11. október, 1997 - Innlendar fréttir 
Stofnsamningur um Tónlistarhús Kópavogs

UNDIRRITAÐUR hefur verið stofnsamningur milli Tónlistarfélags Kópavogs og 
bæjarstjórnar um byggingu tónlistarhúss í Kópavogi. Athöfnin fór fram í Listasafni 
Kópavogs, Gerðarsafni, í gær. Í húsinu verður salur, tónstofa, fyrir 300 gesti og 
aðstaða fyrir Tónlistarskóla Kópavogs. Framkvæmdir eru þegar hafnar og áætlað er 
að tónstofan verði að fullu frágengin í nóvember á næsta ári, Tónlistarskólinn mun 
taka til starfa í nýja húsinu haustið 1999. Fullbúið kostar tónlistarhúsið 300 milljónir 
króna.

Sérstakt félag hefur verið stofnað um byggingu og rekstur tónlistarhússins. Í 
stofnsamningi segir að hlutverk þess sé m.a. að auðga tónlistarlíf í Kópavogi og 
skapa ákjósanlega aðstöðu til tónlistarnáms. Bæjarsjóður Kópavogs á 62,5% 
eignarhlut í félaginu, Tónlistarfélag Kópavogs á 27,5% og stefnt er að 10% 
eignarhlut einstaklinga og fyrirtækja. Leitað verður að frjálsum fjárframlögum á 
meðan á byggingu stendur. Sérstök stjórn verður yfir tónlistarhúsinu og ræður hún 
forstöðumann þess og annað starfsfólk og ber ábyrgð á rekstri hússins gagnvart 
eigendum þess.

Menningarmiðstöð í hjarta bæjarins 

Tónlistarhúsið mun rísa austan Gerðarsafns á milli Hamraborgar og 
Borgarholtsbrautar. Ætlunin er að síðar verði byggt þar Safnahús með 
framtíðaraðstöðu fyrir bókasafn bæjarins og Náttúrufræðistofa. Þegar fram líða 
stundir munu þessar byggingar mynda menningarmiðstöð í miðbæ Kópavogs. 
Arkitektar hússins eru JL arkitektar, Jakob Líndal og Kristján Ásgeirsson. Umsjón 
með burðarþoli hefur Verkfræðistofan Hamraborg. Um hljóðhönnun sjá 
verkfræðingarnir Stefán Einarsson og Steindór Guðmundsson. Í tónlistarhúsinu 
verður fyrsti sérútbúni tónleikasalur landsins auk 900 fermetra aðstöðu 
Tónlistarskóla Kópavogs.

Bæjarstjórn hefur skipað byggingarnefnd sem í eiga sæti Gunnar I. Birgisson, 
formaður nefndarinnar, Valþór Hlöðversson, Sigurður Geirdal, Kristján 
Guðmundsson, Sveinn Ívarsson og Runólfur Þórðarson, fyrir hönd Tónlistarfélags 
Kópavogs. Byggingarnefnd leggur á það áherslu að húsið skuli vera einfalt en vandað 
að allri gerð og megináhersla er lögð á gæði hljómburðar í tónstofu og að skapa 
starfsemi Tónlistarskólans þá aðstöðu sem hæfi merku menningarstarfi.6

                                                
6 http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=358566. Google leit: Tónlistarhús.  Skoðað 25.4.2010.
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Stjórn Tónlistarhúss Kópavogs er skipuð þremur fulltrúum frá Kópavogsbæ og 

einum frá Tónlistarélagi Kópavogs. Hún er þannig skipuð í apríl 2010:

Stjórn Tónlistarhúss Kópavogs: Varamenn í stjórn:
Gunnar I. Birgisson, formaður Hansína Björvinsdóttir
Ólöf Þorvaldsdóttir Þorkell Sigurbjörnsson
Jón Guðlaugur Magnússon Sigrún Snædal Logadóttir
Hákon Sigurgrímsson Anna Margrét Gunnarsdóttir7

„Tónlistarhúsið varð að veruleika á ótrúlega skömmum tíma“, sagði Jónas. 

„Flygillinn, sem keyptur var og hafði verið í Gerðarsafni og fluttur á milli Gerðarsafns, 

Digraneskirkju, Hjallakirkju og fleiri staða fékk nú sitt aðsetur í Salnum. Þarna hlaut píanóið 

að vera miðlægt, píanó með söng. Einnig mjög hentugt fyrir kammerhlómsveitir, 

strengjakvarteta, litla sönghópa og annað þess háttar.  Fyrir stóran kór eða stóra hljómsveit 

þarf annars konar rými eðli málsins samkvæmt. Ég held að þessi salur hafi heppnast 

gríðarlega vel miðað við það sem til var stofnað“.

Jónas heldur áfram frásögn: „Salurinn er nú orðinn 10 ára og það má segja 

Kópavogsbæ til hróss að hann lét ekki nægja að byggja húsið, heldur hefur hann líka staðið á 

bak við myndarlegt tónleikahald í Salnum, til dæmis tónleikaröð sem fékk nafnið Tíbrá. Þá 

má ekki gleyma því að þetta er líka salur Tónlistarskólans og hátíðasalur Kópvogsbæjar“.

„Tíbráin er hryggjarstykkið, burðarásinn“, bætti Vigdís við og hélt áfram: „Margir 

frægir tónlistarmenn hafa komið. Það hefur verið ýmiss háttur á því. Stundum hefur verið 

þannig að maður þekkir mann o.s.frv. Sumir hafa komið að fyrra bragði. Annars er það svo 

með þungavigtarfólkið að það þarf nú frekar að elta það uppi en að það bjóði sig fram. Það 

hafa verið ýmiss konar tengsl, sumir tónlistarmenn hafa átt aðgengi að þessum stjörnum og 

velunnarar Salarins hafa verið að benda tónlistarfóki á að nú væri komið tónlistarhús á 

Íslandi sem hljómaði vel í og væri vel þess virði að spila í, og það hefur bara gengið nokkuð 

vel að fá fólk til að koma. Svo eru útlendingar líka spenntir fyrir Íslandi, það hjálpar líka til. 

Sumir hafa kynnst íslenskum tónlistarmönnum og alltaf langað að koma til Íslands og sjá 

núna tækifæri ef þeim er boðið að halda tónleika. Þungavigtarmaður eins og Kristinn 

                                                
7 http://www.salurinn.is/default.asp?page_id=7546 Um húsið. Stjórn og starfsfólk. Skoðað 25.4.2010.
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Sigmundsson hefur verið velunnari Salarins. Hann og Jónas hafa unnið vel saman og verið 

ómetanlegir fyrir þennan sal“.

Mynd 11: Jónas og Kristinn

Hjónin Inga Ásta og Pétur Hafstein hafa verið tryggir tónleikagestir í Salnum frá 

upphafi. Þau hafa þetta að segja: „Við höfum verið fastagestir í Salnum. Á haustin höfum við 

bókað fyrir veturinn þá tónleika sem við vorum spenntust fyrir, eða ef til vill réttara sagt, 

sem við treystum okkur ekki til að missa af, og þar fyrir utan höfum við svo keypt inn á milli 

svona tilfallandi. Þetta er náttúrulega fyrsta tónlistarhúsið sem var reist sem slíkt og það 

hefur heppnast afar vel. Það virðist vera samdóma álit allra, bæði hvað varðar hljómburð og 

svo hefur stærðin reynst heppileg að minnsta kosti til þeirra nota sem Salurinn var ætlaður“. 

„Bara lítið atriði“, bætti Jónas við, „eins og það að hafa gólfið pínulítið hallandi í 

salnum. Það gerir kröfu um það að stólarnir séu festir niður og það útilokar ýmsa misnotkun 

á Salnum. Það hefði rýrt gildi hans. Enda hafa verið feikinóg verkefni. Ég vildi náttúrulega 

sjá hann alltaf troðfullan. Það er auðvitað ekki alltaf svoleiðis en það liggur í hlutarins eðli“.

Kristinn Sigmundsson hefur átt sinn þátt í að efla starfsemi Salarins. Hann hafði þetta 

að segja: „Ég gef öllu því fólki sem ég hef kynnst þarna í Salnum toppeinkunn og Vigdísi 

sérstaklega. Þau hefðu ekki getað verið heppnari með forstöðumann. Hún hefur ekki bara 

þekkingu og hæfni, hún hefur líka brennandi áhuga á starfinu. Ég er sannfærður um að þetta 

hefur verið gífurleg lyftistöng fyrir Kópavog sem bæjarfélag, þessi starfsemi ein og sér. Það 
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var enginn sem tók eftir Kópavogi nema þegar talað var um barnakór. Þórunn er náttúrulega 

engum lík, enda kemur nafnið Skólakór Kársness upp í huga manns þegar minnst er á 

barnakór. Það virðist ekkert gerast nema fólk hafi þennan eldmóð og áhuga. Þetta er eini 

kammermúsíksalurinn, og fyrsti og eini salurinn sem hefur verið byggður sérstaklega fyrir 

tónlist. Það er stórmerkilegt að það skuli ekki hafa verið byggt yfir tónlistina fyrr, eins og við 

höfum átt margt gott tónlistarfólk“.

„Fólk er mjög ánægt yfir því að Salurinn skyldi hafa orðið til“, segir Vigdís. „Og svo 

er það mikilvægt fyrir nemendur að koma fram í tónlistarhúsi. Við erum með mikið af 

útskriftartónleikum bæði fyrir nemendur hér í Tónlistarskóla Kópavogs og öðrum skólum 

svo sem Tónlistarskólanum í Reykjavík og Listaháskólanum. Það eru tónleikar nánast á 

hverju kvöldi hér á vorin þar sem ungt tónlistarfólk fær að spreyta sig við bestu aðstæður og 

gestirnir að njóta þess við bestu aðstæður. Þetta hefur bæði reynst árangursríkt og hagnýtt. 

Og fyrir bæjarfélagið hefur þetta verið mjög gott. Maður heyrir og finnur bæði hjá 

almenningi og pólitíkusum að þetta sé rós í hnappagatið fyrir bæjarstjórn. Og bæjarbúar eru 

stoltir af Salnum sínum“.

„Þetta er náttúrulega meira en tónlistarhús“, sagði Jónas. „Þetta er menningarhús fyrir 

unga fólkið og svo höfum við Gerðarsafn, hér við hliðina, svo glæsilegt sem það er. Allar 

þessar stofnanir hér styrkja hver aðra og geta samnýtt bílastæði sem kemur mjög vel út þar 

sem mest er um að vera á mismunandi tímum hjá hinum ýmsu stofnunum.

Svo bíð ég bara spenntur eftir því að sjá óperhús rísa þarna á torfunni. Þá verður þetta 

bara orðið eins konar Akrópólis. Það hús verður kannski dálítið dómínerandi, en eins og búið 

er að útfæra það getur það fallið mjög vel inn i umhverfið, og þá samnýtist allt í kringum 

þetta enn betur. Ég er alveg viss um að salurinn í væntanlegri óperu í Kópavogi, sem á að 

vera fyrir um 800 manns, sé gríðarlega fín stærð fyrir allt mögulegt. Húsið á að vera 

skeifulagað, eins og óperuhús eru, með tvennum eða þrennum svölum út af hæðinni, Svo er 

gryfja sem hægt verður að stækka og minnka. Þannig að þetta ætti að verða upplagt fyrir 

tónleika líka og einnig söngleiki, leikhús og allt mögulegt. Einhverjir hafa haldið því fram að 

þetta sé eitthvert gæluverkefni Gunnars Birgissonar. Það getur verið að hann hafi haft 

forystu í þessu en mér skilst að það hafi verið einhugur um þetta í bæjarstjórn og það hafi 

verið einróma samþykkt að gera þetta. Sigurður Geirdal, fyrrverandi bæjarstjóri var líka 

mjög hlynntur þessu og velunnari Salarins. Mér finnst þetta vera rós í hnappagat allrar 
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bæjarstjórnarinnar og ekki hægt að eigna þetta einum manni, en við vitum að hver og einn 

getur haft mikil áhrif“. 

„Tónlistarmenn sækja í að fá að koma og halda tónleika“, sagði Vigdís, „og það 

þykir heiður af því að fá að spila í Tíbrá-röðinni. Það hefur tekist að gera hana að þeirri 

glæsilegu tónleikaröð sem við lögðum upp með. Auðvitað geta tónlistarmenn líka leigt af 

okkur Salinn og staðið sjálfir fyrir tónleikum. Við getum reyndar ekki mælt með þeim öllum. 

En þeir tónleikar sem rata inní tíbrá-röðina er allt sérvalið með það fyrir augum að fólk geti 

gengið að því vísu að þar sé það að fá úrvals flutning“.

Mynd 12: Nýjárstónleikar.  Vínartónleikar Salarins 12.1.2008

„Það var ekki markmið í sjálfu sér“, bætti Vigdís við, „að gera Salinn að ráðstefnu-

eða fundarsal, en það kom á daginn að hann var afskaplega vel til þess fallinn að halda bæði 

fundi og ráðstefnur, sem betur fer, því að þetta hefur hjálpað hvort öðru. Lista- og 

menningarlíf er nú yfirleitt ekki til að skapa miklar tekjur. Það er frekar andlegi auðurinn 

sem er þar fremst á blaði, þá er gott að geta nýtt húsið á öðrum tímum og það hefur hjálpað 

til að skapa tekjur. Tónleikahald er yfirleitt á kvöldin en ráðstefnur og fundir á daginn og það 
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hefur spilast afskaplega vel úr þessu, og við höfum látið útbúa salinn með myndvörpum og 

hljóðkerfum sem henta vel til fundarhalda“.

„Já, tónleikahald hefur tekist mjög vel í Salnum“, bætti Diddú við, „Starfsemin hefur 

aukist ár frá ári og hefur spurst svo vel út meðal listamanna um allan heim. Listamönnum 

finnst spennandi að fá að koma þarna fram. Og öllu er haldið til haga. Salurinn á upplýsingar 

um alla tónleika, alveg frá upphafi. Þetta eru ómetanlegar heimildir“.

Eins og að framan segir hefur öllu tónleikahaldi í Salnum verið haldið til haga, en ef 

lýsa ætti því öllu, væri það efni í marga bæklinga á við þennan. Til þess að gefa lesanda samt 

örlitla innsýn í tónleikahaldið hefur höfundur valið að birta skrá úr safni Salarins um eina 

tónleikaröð. Þessi tónleikaröð, sem er á vegum Kópavogsbæjar og Salarins, hefur fengið 

nafnið Tíbrá og hefur verið samfellt í Salnum frá því árið 2003, en vegna umfangs er aðeins 

sýnt eitt starfsár þessarar tónleikaraðar eða starfsveturinn 2006-2007. Skráin er það mikil að 

vöxtum, þó að hún sé bara yfir eina tónleikaröð í einn vetur, að hún er birt hér aftast í 

bókinni, en sem sýnishorn er sagt hér frá einum tónleikum í þessari skrá:

„FÖSTUDAGUR 8. DESEMBER KL. 20
TÍBRÁ: SÖNGTÓNLEIKAR
INESSA GALANTE
JÓNAS INGIMUNDARSON
Miðaverð 2000/1600 kr.
EFNISSKRÁ: Antique-aríur og rússnesk sönglög ásamt glæsilegum sópranaríum úr 

þekktum óperum.

UM TÓNLEIKANA:

„FÁAR SÖNGKONUR Í VERÖLDINNI SKARTA SLÍKRI RÖDD”. Zubin Metha

UM FLYTJENDUR: Lettneska sópransöngkonan Inessa Galante er fædd í Ríga þar 

sem hún nam við Tónlistarháskólann. Strax á námsárunum vakti hún gríðarlega 

athygli og ung að árum tókst hún á við mörg lykilhlutverk óperubókmenntanna, svo 

sem Violettu í La Traviata, Gretu í Faust, Luciu di Lammermoor, sem hún söng að 

sjálfsögðu í sínu heimalandi en einnig sem gestur t.d. í Moskvu og St. Pétursborg og 

víðar. 
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Árið 1992 söng hún fyrst á vesturlöndum og 

hlutverkin urðu fleiri; Yolanta í samnefndri 

óperu Tschaikowskis, Vivetta í 

L’Arlesienne eftir Cilea, Leonora í Il 

Trovatore, Donna Elvira í Don Giovanni, 

Mimi í La Boheme og svo Madame 

Butterfly, Turandot, Brúðkaup Fígarós, 

Valkyrjur Wagners o.fl., o.fl. Hún hefur 

sungið Carmen í Hollywood Bowl, tekið 

þátt í afmælistónleikum til heiðurs 

Rostropovitz sjötugum og haft er eftir 

Zubin Metha að fáar söngkonur í veröldinni 

skarti slíkri rödd sem Inessa Galante“.

Eftir hrun Sovétríkjanna varð 

söngkonan mjög eftirsótt á Vesturlöndum 

og hefur öðlast heimsfrægð.

Hún kom samt til Íslands, og ekki 

bara einu sinni, því að hún kom aftur og 

hélt tónleika með Jónasi Ingimundarsyni í september 2008. Það getum við örugglega þakkað 

Salnum og Jónasi.

Salurinn, tónlistin og menningarmál á Íslandi

Allir viðmælendur voru á sama máli um það að Salurinn væri stórmerkilegt 

menningarfyrirbæri og flestir vildu bæta við að hann væri „rós í hnappagatið“ fyrir 

bæjarstjórn Kópavogs. Og það væri reyndar menningarreiturinn allur.

„Maður er að reyna að finna rökstuðning fyrir því að bæjarfélag standi í því að 

byggja svona hús“, sagði Jónas Ingimundarson. „Ef við berum þetta saman við annað þá er 

búið að byggja fullt af menningarstofnunum í landinu eins og t.d. myndlistarhúsum, 

íþróttamannvirkjum og alls konar húsum, en við eigum ekkert tónlistarhús ennþá annað en 

Salinn í Kópavogi“.

„Það kostar að lifa menningarlífi“, hélt Jónas áfram. „Undanfarið hefur okkur verið 

kennt að allir hlutir ættu að borga sig peningalega - það eina skipti máli.    

Mynd 13: Inessa Galante.
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Það kostar gríðalega mikið að kenna börnum að lesa. Það er hægt að reikna það út og 

líta má á það sem útgjöld og kostnað af því að ekki kemur peningur beint til baka. En hefur 

einhver reiknað dæmið, hvað myndi kosta að kenna þeim ekki að lesa? Það hefur gildi í 

sjálfu sér að að halda tónleika jafnvel þó að fáir mæti. Það hefur gildi að miðla því sem 

fallegt er“.

     „Mér finnst við hér á Íslandi mjög föst í því að einblína á yfirbygginguna og gleyma 

kjarnanum“, sagði Gissur Páll Gissurarson. „Salurinn, eins og hann hefur farið af stað, 

sameinar hvort tveggja, að mínu mati, virkilega góða yfirbyggingu og traustan kjarna. Þá á 

ég bæði við starfsfólkið, listamennina og hvernig bærinn stóð á bak við verkefnið. Það hefði 

verið frábært að fá óperuna líka þarna á svæðið heldur en að fá hana niðri í bákninu“.

„Ég held að það megi segja það að Salurinn hefur komið Kópavogsbæ í mörgum 

skilningi inná kortið“, sagði Jónas. „Það líður varla sá dagur að hann sé ekki nefndur í 

fjölmiðlum. Salurinn hann þjónar tónlistarskólanum, hann þjónar líka Kópvogsbæ, hann 

þjónar líka Reykjavíkursvæðinu og þar með þjónar hann öllu landinu og svo hefur hann líka 

opnað glugga út í heim, þannig að við höfum fengið hingað margt fólk sem er framarlega í 

þessum geira langt út fyrir landsteinana. Heimsfrægt fólk hefur heimsótt okkur í 

Kópavoginn.

Í Salinn hafa komið frægir erlendir tónlistamenn, 

sem mikil eftirspurn er eftir og mörgum þykir ótrúlegt að 

við skulum hafa fengið þá“. 

Hinn heimsfrægi Erling Blöndal Bengtsson 

sellóleikari ásamt tengdadóttur sinni, Ninu Kavtaradze 

píanóleikara, á æfingu í Salnum. Erling er af íslenskum 

ættum í móðurætt og náskyldur Svölu Nielsen söngkonu.8

„Gerðarsafn er náttúrulega gríðarlega merkilegur hlutur líka“, bætti Jónas við, „og 

bara í gær vorum við svo  að opna hérna í næsta húsi Tónlistarsafn Íslands. Þar sem verið er 

að koma á stofn munum og minjum og minningum heillar listgreinar í landinu. Miklir 

möguleikar eru fyrir alls konar samstarf á milli Salarins, Tónlistarskólans og 

Tónlistarsafnsins“.  

„Sumir líta á menninguna sem lúxus“, sagði Kristinn Sigmundsson, „aðrir líta á hana 

sem nauðsyn. Það er nú það jákvæða við samskiptin við bæjaryfirvöld hérna, hvað  þessu var 

                                                
8 Innskot höfundar.

Mynd 14: Erling Blönal Bengtson
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sýndur mikill skilningur af þeim sem þá voru í bæjarstjórn. Skilningurinn hér á landi var svo 

lítill á þörfinni fyrir sérhannað tónlistarhús af því að við eigum enga hefð. Fæst af því fólki 

sem ræður samfélagi okkar núna er alið upp við þessa tegund af tónlist. Það veit varla hvað 

þetta er. Það er bara þannig. Það er ekki svo auðvelt að nota klassík til þess að auglýsa 

sælgæti eða gosdrykkki. Það þarf virka hlustun. Það er það sem ég held að skipti sköpum. 

Við erum alltaf í einhverjum einnota „skyndibitakúltúr“. Allt sem krefst einbeitingar og 

umhugsunar fer halloka fyrir því sem fer inn um annað eyrað og út um hitt og er gleymt á 

morgun. En þetta má maður víst ekki segja. Aftur að Salnum, ég get ekki annað en hælt öllu 

þar“. 

  Jónas hafði fleira til málanna að leggja: „Ég hef nú lengi talað fyrir því að við ættum 

að nýta okkur kosti fámennisins. Það geta legið fjötrar í því hvað við erum fá, en það eru líka 

gríðarlega margir kostir. Einn af þeim er sá, að leiðin frá sinfóníhljómsveit Íslands, sem er 

heimsklassa hljómsveit, til þjóðarinnar, meðaljónsins, sem segist ekki haf áhuga fyrir þessu, 

er ótrúlega stutt á Íslandi. Við skulum taka dæmi: Einar Jóhannesson spilar í hljómsveitinni, 

frábær maður. Skólastjórinn í Melaskóla gæti hringt í hann og sagt við hann: „Getur þú ekki 

komið eftir svona mánuð og gert eitthvað skemmtilegt fyrir krakkana?“ Hann bara gerir það 

ekki, en hann gæti gert það. En skólastjóri í hliðstæðum skóla við hliðina á Royal Festival 

Hall í London, hann getur ekki gert eitthvað sambærilegt, því að það kostar svo mikið og 

tilstandið verður alltof þungt í vöfum. Hérna er þetta hægt og mér finnst við ekki hafa notað 

almennilega ennþá þann kraft eða þá gleði sem allt þetta vel menntaða tónlistarfólk okkar, 

sem við eigum sem þjóð, er fært um að miðla og gefa. Hugsið þið ykkur hana Diddú, ég tek 

hana bara sem dæmi. Maður fer með henni inn á elliheimili, eða maður fer með henni inn í 

barnaskóla. Maður fer með henni á árshátíð eða á tónleika á Íslandi eða í útlöndum og finnur 

geislann frá henni. Maður finnur hvaða áhrif þetta hefur og það eru eingöngu jákvæð 

elskuleg áhrif. Við eigum að nota þetta fólk til að glæða áhuga en það er ekki gert nóg. Það 

er ekki gert út á það“.

„Salurinn er mjög hlýr og fallegur“, sagði Víkingur Heiðar, „og hann er af þeirri 

stærð að manni finnst hann mjög persónulegur. Það er náttúrulega gjörólíkt að halda tónleika 

í 300 manna sal eða kannski 1800 manna sal. Hvort hefur sína kosti og galla. Það er allt 

önnur nánd sem skapast. Ég held, alveg burtséð frá því hvað muni rísa í Reykjavík, að 

Salurinn hafi skapað sér svo mikla sérstöðu og mikinn miðpunkt í menningu hérna á 

höfuðborgarsvæðinu að hann muni alltaf halda áfram að blómstra sem tónleikastaður. Ég er 
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alveg viss um það. Það eru margir sem velta því fyrir sér hvað gerist þegar kemur samkeppni 

frá stóra húsinu. En ég held að styrkur Salarins búi í persónulegri nánd og hvað hann er 

góðum hljómi búinn og líka þessari sérstöðu sem hann hefur nú þegar áunnið sér. Það er 

stórkostlegt hvað mikið hefur gerst á skömmum tíma og hversu rótgróin starfsemin er orðin í 

tónlistarlífi Íslendinga. Það er líka mikils virði hversu margir frábærir erlendir listamenn hafa 

komið í Salinn og ómetanlegt fyrir þjóðina að fá aðgang að slíkum listamönnum. Það er ekki 

hægt að bjóða þessum listamönnum upp á það að koma fram í einhverjum íþróttahöllum eða 

bíóhúsum, enda hafa margir í gegnum tíðina komið til Íslands og sagt að þeir muni ekki 

koma aftur fyrr en hér væri komið almennilegt hús. Salurinn hefur bætt ásjónu landsins fyrir 

alþjóða menningarsamfélaginu. Það skiptir sköpum“.

„Í fyrsta sinn sem ég spilaði hérna“, sagði Elfa Rún Kristinsdóttir, „var þegar ég tók 

einleikaraprófið mitt frá Listaháskólanum árið 2003. Þegar maður hugsar um það þá er þetta 

náttúrulega eina tónlistarhúsið hérna. Eina húsið sem er með einhverja aðstöðu. Eina húsið 

með einhverja aðstöðu fyrir listamennina. Reyndar er að koma tónlistarhús á Akureyri. Hér 

er líka svo góð aðstaða fyrir listamennina til að skipta um föt, hita sig upp og annað sem þarf 

að gera. Þetta er eini salurinn hérna sem hefur þessa aðstöðu. Svo er þetta líka eina húsið 

sem hannað er fyrir hljómburð“.

Gissur hefur skoðun á þætti fjölmiðla í menningarmálum: „Ég er þeirrar skoðunar að, 

ef menningarlífi okkar væri sinnt af heilum hug í fjölmiðlum og í umræðunni, fengi fólk 

meiri áhuga á því. Mér er minnisstætt að 2008 var flutt Sálumessa eftir Verdi sem er 

óskaplega fallegt, mjög stórt og mikið verk. Þar sungum við Kristinn Sigmundsson, Sólrún 

Bragadóttir, Rannveig Fríða Bragadóttir og ég ásamt Vox academica kórnum. Þarna var 70 

manna hljómsveit og álíka margir í kór. Það komust færri að en vildu og þó var selt meira en 

má vera í húsinu. Það var endalaust troðið inn í Hallgímskirkju. Það voru seldir um þúsund 

miðar. Þetta var nálægt 1200 manna viðburður þeirra sem sóttu og þeirra sem fluttu. Það 

kom ekkert um þetta, ekki stafur, í blöðunum. Þetta tókst mjög vel, var tekið upp og sent út í 

útvarpinu á páskum 2008, að mig minnir. Þetta var á laugardegi. Í mánudagsblaðinu var 

talað um menningarviðburði helgarinnar. Mikið bar á berrössuðum stelpum og sagt frá fólki 

sem var að skilja í Ameríku. Það sem stóð þó hæst þar var, að kl. 5 á aðfararnótt sunnudags 

labbaði Bubbi inn á Nasa og var með gítarinn sinn og spilaði á gítarinn og söng nokkur lög 

fyrir þá sem enn voru á Nasa. Þetta var aðal menningarviðburðurinn þá helgi. Ekkert var 

minnst á 1200 manns á tónleikum í Hallgrímskirkju. Ég held að við séum oft með áhersluna 
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á röngum stöðum. Það er mikilvægt að hafa fjölbreytni og ég er síst af öllu að óska þess að 

það verði allt steypt í mitt mót eða minn farveg. En það má vera með. Reyndar má segja frá 

því að í Ríkisútvarpinu eru þættir um menningu. Til dæmis er þáttur á rás eitt á milli fjögur 

og sex sem heitir Víðsjá. Þetta er dægurþáttur um menningu. Þar er farið um víðan völl. Þeir 

eru auðvitað misgóðir en sinna þó vel menningarmálum. Þannig að það er ekki allt neikvætt. 

En það þarf alltaf að passa upp á að halda í menninguna“.

„Já, ekki hjálpa fjölmiðlarnir okkur“, sagði Jónas.

Og aftur að hefðinni. Kristinn segir frá reynslu sinni: „Eftirfarandi saga var kannski 

lýsandi fyrir skilningsleysið hérna, en það hefur nú vonandi breyst eitthvað í seinni tíð. Ég 

man eftir því að fyrst eftir að ég kom heim eftir söngnám í Vínarborg og var að syngja hér 

heima, þá var það nokkrum sinnum að ég fékk næstum sömu spurninguna aftur og aftur: 

„Jæja Kristinn, þú ert alltaf að syngja“. Já, já. „Og nóg að gera í því?“  Já nóg að gera í því. 

„En segðu mér við hvað starfarðu?“ Ég er söngvari. „Já, ég veit það. En við hvað 

vinnurðu?“. Þessa spurningu fékk ég oftar en einu sinni og þetta er kannski lýsandi dæmi um 

að það er ekkert litið á þetta sem vinnu og ekki sem lið í einhvers konar verðmætasköpun 

hvorki andlegri eða efnislegri. Svona spurningu mundi engum detta í hug að bera fram í 

löndum þar sem hefð ríkir í þessum málum. 

Þegar ég var á ferð um landið að syngja, þá fann maður að til voru staðir þar sem 

haldið var utan um þetta og hefð virtist ríkja í tónlistinni. Þar sem maður fann að þetta skipti 

máli. Sumum Reykvíkingum þykir hart að þurfa að sækja tónleika út á land þ.e.a.s. í 

Kópavoginn, en líklega verður þetta eitt og sama svæðið þegar þar að kemur“. 

. Hefur Salurinn breytt í músíklífinu á Íslandi? Þau svara því Inga Ásta og Pétur 

Hafstein: „Okkur finnst að tónlistarlíf hafi aukist mjög mikið almennt frá því að Salurinn var 

opnaður. Tónleikum hefur fjölgað og tónleikhald virðist enn vera að aukast. Maður veit ekki 

hvort það eru áhrif frá Salnum eða áhrif hvað á annað. Tónleikar höfðu verið á ýmsum 

stöðum áður en Salurinn kom, en við komu hans breyttist mikið. Þetta varð allt miklu 

kröftugra og úr meiru að velja. Það voru kannski tónleikaraðir á öðrum stöðum áður, en þetta 

varð líka allt stöðugra þegar Salurinn kom. Við höfum verið mjög ánægð með verkefnavalið 

hingað til og finnst að Salurinn hafi fyllilega staðið undir væntingum og vel það. Salurinn, 

húsið og fólkið, hefur alltaf tekið svo vel á móti manni. Vigdís hefur verið eins og andlit 

hússins og boðið alla velkomna. Hann skiptir líka máli sjarminn hans Jónasar. Hann dregur 
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að sér söngvara og aðra listamenn með persónuleika sínum og færni. Þeir hafa mikið að 

segja fyrir svona hús, kraftarnir sem í því eru.

Við þekktum ekkert starfsfólkið í Salnum þegar við byrjuðum að koma þar á 

tónleika. En þegar maður var búinn að velja sér tónleika fyrir allan veturinn gat það komið 

fyrir að maður þurfti að breyta og það var aldrei neitt mál. Þjónustan var svo lipur og jákvæð 

og við höfum alltaf verið með sömu sætin ár eftir ár og fengum þau gjarnan ef við vorum að 

kaupa á aðra tónleika. Það hefur verið svo margt hrósvert þarna. Svo höfum við sjálf tekið 

Salinn á leigu fyrir tónleika sem við héldum. Það voru minningartónleikar um föður minn 

[Faðir Ingu Ástu var Birgir Einarsson, apótekari] þar sem Víkingur spilaði en hann ákvað 

það þegar hann „depúteraði“, að gera það í minningu Birgis af því að hann hafði fengið 

styrki úr minningarsjóði Birgis Einarssonar. Öll samskipti í sambandi við það voru 

óskaplega ánægjuleg. Við tókum að okkur skipulagninguna og stjórnina á þessum tónleikum 

og komum þá að Salnum frá annari hlið“.

Salurinn og börnin í Kópavogi

„Við Jónas vorum búin að vera með, í það minnsta, 200-300 tónleika fyrir skólabörn í 

Kópavogi áður en Salurinn kom“, sagði Þórunn Björnsdóttir, „þar sem krakkarnir sátu á 

gólfinu í skólunum eða þessum stofnunum svo það var eiginlega strax ákveðið að Salurinn 

yrði fyrir börnin í bænum. Ég held að fáar menningarstofnanir á Íslandi hafi staðið sig jafn 

myndarlega í því að taka vel á móti börnum, eins og Salurinn í Kópavogi hefur gert. Við 

höfum reynt að haga því þannig til að hver krakki í Grunnskólum í Kópavogi fari að minnsta 

kosti einu sinni á ári á tónleika í Salnum. Stundum hefur það jafnvel verið tvisvar eða þrisvar 

sinnum og við höfum lagt áherslu á að þau upplifðu það sem sitt hús og að það sé jafn 

eðlilegur hlutur að fara þangað eins og að fara í húsdýragarðinn eða eitthvað slíkt. Það er 

reynt að leggja áherslu á, að það sé eðlilegt að fara í Salinn og njóta tónlistar þar. Það er 

mjög gaman að fylgjast með breytingunni á krökkunum við þessa menningarstarfsemi. Þau 

eru alltaf mjög hátíðleg  og kurteis og skólanum sínum til mikils sóma í hvert skipti sem þau 

fara þarna inn“.

„Grunnskólanemendur í Kópavogi hafa heldur betur fengið að koma í Salinn og 

kynnast tónlist“, sagði Diddú. „Jónas skipulagði þetta tónlist fyrir alla og fór út í 

grunnskólana. Ég held að ég hafi líka komið í nánast alla grunnskóla á landinu og mér finnst 

að Kópavogur hafi staðið sig best í þessu verkefni. Manni þarf náttúrulega að þykja vænt um 
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þetta hlutverk sitt að kynna tónlist fyrir börnum. Mér hefur þótt það mjög ánægjulegt. Það er 

reynt að hafa fleiri flytjendur til þess að krakkarnir fái að kynnast fjölbreyttara tónlistarlífi og 

allir grunnskólakrakkar í Kópavogi hafa komið á tónleika í Salnum“.

„Þó að Salurinn sé ekki ætlaður fyrir stóra kóra“, sagði Þórunn Björnsdóttir, „finnst 

mér að kórar njóti sín mjög vel þar. Auðvitað væri í þeim tilfellum æskilegra að hafa stærra 

svið en þá gætum við verið að tapa svo mörgu öðru en þetta hentar okkur afskaplega vel. Við 

fengum einu sinni Salinn lánaðan um sumar, þá vorum við með fyrsta evrópska  

Mynd 15: Skólakór Kársness

barnakóramótið sem hefur verið haldið á Íslandi og við fengum frá útlöndum um 400 manns, 

börn ásamt fylgdarmönnum, meira að segja kór alla leið frá Kína. Við vorum þarna frá 

morgni til kvölds og sungum. Það var alveg stórkostleg upplifun. Við hefðum ekki getað gert 

þetta ef Salurinn hefði ekki verið. Við hefðum ekki getað það ef við hefðum ekki haft 

þennan góða aðgang að Salnum“.

Og Þórunn bætti við: „Ég hugsa að þetta sé sú menningarstofnun á Íslandi sem hefur 

lagt hvað mesta rækt við æskuna. Og ég veit að leikskólabörnin hafa líka komið á tónleika 

þar og það eru mörg skemmtileg verkefni sem Salurinn hefur staðið fyrir, einmitt til þess að 

hvetja fjölskyldur til að mæta saman á tónleika, þannig að kynslóðirnar komi saman“.
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„Því miður hefur verið of lítil tónlistarkennsla í grunnskólum“, sagði Jónas, 

„en tónlistarskólarnir hjálpa mjög. Þeir eru frábærir, en það eru ekkert endilega 

„músikölskustu“ börnin sem fara í tónlistarskóla. Það eru þeir sem hafa efni á því. Það er 

nefnilega fjöldi fólks sem hefur misst gjörsamlega af því og mér finnst mjög mikilvægt að ná 

til þeirra sem ekki hafa fengið tækifæri. En svo sjáum við hvað hægt er að gera ef við tökum 

Kársnesskólann sem dæmi. Það er náttúrulega þvílíkt afrek, og það byggist allt á einni konu. 

Hún er alveg ótrúleg hún Þórunn Björnsdóttir. 

Það er tónmennt í öllum grunnskólum í Kópavogi en ég veit ekki hvort það er í öllum 

grunnskólum í Reykjavík“.   

Tónlistarskólinn og Salurinn

„Það er mikilvægt“, sagði Árni Harðarson, skólastjóri, „fyrir utan það hvað það er hvetjandi 

fyrir þá sem stunda tónlistarnám að fá að kynnast því að flytja tónlist við svona fínar 

aðstæður, í umhverfi þar sem atvinnutónlistarmenn koma fram. Það er líka þýðingarmikill 

hluti af tónlistarnámi að læra að koma fram.

Svo hefur það áhrif hvað allt umhverfið er 

skemmtilegt og tengingin við aðrar stofnanir á 

staðnum hefur tekist vel. Sem eigendur að Salnum, 

að hluta, fáum við þá tíma þar sem við þurfum. 

Tónleikar Salarins ganga þó fyrir, þar sem hugsa 

verður fyrir fjárhagslegri afkomu hans og við 

þurfum yfirleitt ekki að nota Salinn á þeim tíma 

sem þar eru tónleikar. Við höfum víkjandi aðgang 

að Salnum og þurfum að hafa ákveðnar vinnureglur 

um aðkomu okkar að honum. Þetta þarfnast skipulags og að vera í góðum farvegi. Þess 

vegna er einn aðlili sem sér um samskipti okkar við Salinn og sér um tónleikahald skólans 

þar. Þessi aðili er Kristín Stefánsdóttir, aðstoðarskólastjóri“. 

„Já ég ber ábyrgð á samvinnunni við Salinn“, sagði Kristín Stefánsdóttir, „það er að 

segja á notkun skólans á Salnum. Eins og fram hefur komið höfum við víkjandi aðgang að 

Salnum, og því byrjum við á að bóka tiltekna tíma. Ef eitthvað kemur uppá til dæmis að 

einhverjir sem borga, vilja fá Salinn, þá reynum við að víkja. Kennararnir hérna vita það að 

það geta orðið breytingar. Við hengjum upp tónleikaprógrammið okkar með fyrirvara um 

Mynd 16: Árni Harðarson, skólastjóri
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breytingar. En við reynum samt að forðast það að þurfa að færa til og erum búin að læra það 

á þessum tíma, hvaða tímar það eru sem verða lausir og eru líklegir til að ganga upp. Þegar 

við vitum að tónleikar verða um kvöldið þá erum við gjarnan með skólatónleika á milli kl.18 

og 19. Þá er klukkustund á milli og það er alveg nóg. Og ef nota á flygil um kvöldið og búið 

er að stilla hann, þá notum við hinn flygilinn. Það geta orðið breytingar en samstarfið er 

mjög gott og engir árekstrar. Svo reynum við að passa að okkar tónleikar séu ekki of langir. 

Við reynum að forðast að þeir fari yfir eina klukkustund til þess að litlu krakkarnir geti 

hlustað án þess að verða þreyttir. Þannig getur það orðið upplifun að hafa farið á tónleika. 

Við höfum svo þann hátt á, að þegar krakkarnir eru búnir að spila mega þeir fara niður í sal 

að hlusta, en mega ekki fara inn nema meðan verið er að klappa. Það er til að kenna þeim að 

á tónleikum gengur maður ekki um og talar á meðan verið er að spila. Þannig er verið að 

kenna fyrstu skrefin í að vera hlustandi á tónleikum. Þegar krakkarnir fá svona leiðbeiningar 

læra foreldrarnir líka. Það gerðist nefnilega stundum í gamla skólanum að foreldranir komu 

og líka amma og afi, en um leið og þeirra krakki var búinn að spila, ruku þau út, en slíkt 

gerir maður ekki í svona fínu tónleikahúsi. Nú heyrir það til algerar undantekningar að 

einhver fari út áður en tónleikarnir eru búnir, og foreldrarnir nefna það oft, hvað þetta er 

mikilvægt fyrir krakkana. Þeir eru farnir að skilja það hvað þessi Salur er dýrmætur. Það 

hefur komist til skila“.

„Salurinn hefur svo sannarlega náð að rækta sitt hlutverk“, sagði Árni skólastjóri. 

„Þetta eru alveg kjöraðstæður. Það hefur tekist mjög vel með hönnun. Hann er alveg 

mátulega stór fyrir þetta afmarkaða svið tónlistar. Það var skynsamlegt að fara ekki út í 

stærra þar sem það hlaut að koma að því að byggt yrði tónlistarhús í Reykjavík. Þá hefur 

tekist mjög vel með hljómburðinn. Á Akureyri er verið að byggja tónlistarhús og 

Akureyringar hafa leitað hingað eftir hugmyndum.

Árni bætti við: „Það er ákveðinn hvati fyrir tónlistarnemendur að vera í þessu 

umhverfi og koma fram á sviði. Það tekur dálítinn tíma að læra inn á það og að vera hluti af 

slíku umhverfi. Nemendur í öðrum skólum hér hafa ekki þetta tækifæri sem er svo mikilvægt 

veganesti og hvetjandi, sérstaklega fyrir þá nemendur sem ætla að leggja frekari stund á 

tónlist“. 

Anna Júlíana Sveinsdóttir er forstöðumaður söngdeildar Tónlistarskólans: „Það urðu 

mikil tímamót hjá okkur, það urðu þáttaskil, þegar við fengum Salinn. Það er að segja að við 
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fengum aðgang að Salnum þegar skólinn flutti hingað í nýtt húsnæði. Bæði varð þetta 

mikilvægt í lærdómnum og hátíðlegt fyrir nemendurna að fá bæði að æfa þarna og syngja      

þarna á tónleikum. Við höfum verið svo lánsöm, 

söngdeildin, að fá þrjá klukkutíma á viku til æfinga í 

Salnum. Það er líka svo mikilvægt að kynnast því að 

syngja í svona alvöru tónlistarhúsi, því að 

endurvarpið og svörin eru dálítið öðruvísi heldur en í 

herbergi eða litlum sal. Ef þau hafa ekki kynnst því er 

hætt við að þau missi tæknina og stífni við þessa nýju 

tilfinningu í stórum sal, þegar þau fá ekki hljóðið eins 

til baka og í æfingarherbergjum. Ég sakna þess við 

Salinn að það skuli ekki vera hægt að draga tjöld fyrir 

sviðið. Það mundi leysa svo marga höfuðverki hjá 

mér þegar verið er að skipta um senur, en ég veit að 

þetta var náttúrulega aldrei ætlað sem óperuhús, en ég 

legg svo mikið upp úr því að nemendurnir læri 

snemma að sameina leik og söng. Við það lærist sviðsframkoma og túlkun í söngnum og 

fæst sjálfsöryggi. Þess vegna legg ég svo mikla áherslu á að setja upp óperur með 

nemendunum á hverju ári, þó að því fylgi mikil vinna og mikið álag bæði á nemendur og 

kennara. Hér hafa verið fluttar litlar kammeróperur fyrir utan það sem ég hef gert. Ég er búin 

að flytja þarna stórar óperur á við Töfraflautuna og ég veit ekki hvað og hvað. En maður 

hefur þurft að nota mikla hugkvæmni til þess að láta þessa breyttu sviðsmyndir ganga upp 

þar sem maður getur ekki dregið fyrir. Tæknimenn Salarins hafa aftur á móti verið okkur 

ákflega hliðhollir, þannig að ég hef getað leyst þessa vöntun á tjöldum með því að hafa 

kvikmyndatjaldið niðri og skipt þá um sviðsmynd þannig“.

Elín Arna Aspelund er nemandi við söngdeild Tónlistarskólans í Kópavogi og 

hefur skoðun á málinu: „Mér finnst það mikill kostur að hafa aðgang að Salnum í 

tónlistarnáminu. Við fáum að æfa þar og einnig eru nemendatónleikar yfirleitt haldnir þar. 

Nemendur í Tónlistarskóla Kópavogs fá því mikla og góða reynslu í að koma fram í húsi

sem var hannað fyrir hljómburð og tónleikahald. Það er mjög góður hljómburður fyrir söng í 

Salnum og mér finnst að ég hafi haft verulega gott af því að fá að koma þar fram oft á ári á 

meðan ég hef verið í söngnámi í Tónlistarskóla Kópavogs. Söngdeild Tónlistarskóla 

Mynd 17: Úr Töfraflautunni 2005
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Kópavogs hefur sett upp óperu í Salnum á hverju ári, og stundum fleiri en eina á ári, síðan 

Tónlistarskólinn flutti í Tónlistarhúsið. Ég hef tekið þátt í nokkrum þeirra og finnst það 

ótrúlega skemmtileg og góð reynsla. Það kennir manni að koma fram, setja sig í hlutverk og 

túlka tónlistina út frá sögunni og persónunum sem óperan er samin um. Það er óneitanlega 

mikill kostur að hafa aðgang að Salnum til að æfa og flytja óperuna í. Þótt Salurinn sé ekki 

hannaður undir óperur, sérstaklega, þá er gott að syngja þar og margir möguleikar til að setja 

upp flottar óperusýningar þar“.

„Það sem ég held að sé mjög mikilvægt að gera“ sagði Gissur Páll, „er að teyma 

nemendur, stuttkomna sem langtkomna, upp á svið eða í stórt rými reglulega á öllum 

námsferlinum, alveg frá byrjun. Við vinnum oftast inn í herbergi og svo syngjum við í rými 

sem er þúsund sinnum stærra. Þá þarf maður að vita hvert maður stefnir með hljóðfærið og 

með hljóminn og það þarf að beita allt annari hugmyndafræði í stórum sal, heldur en í litlu 

herbergi. Ítalir geta verið ansi beittir, ansi gagnrýnir. Þeir eru mjög næmir á músík. Þegar 

söngvari syngur í litlu rými og heyrist mikið í honum, mikill massi af hljóði, þá segja Ítalir: 

„Við skulum heyra í honum og sjá hvernig hljómar í honum í leikhúsi“. Það er burðurinn í 

röddinni og í hljómi hvers hljóðfæris sem skilar þér áfram, ekki endilega hávaðinn. Þú getur 

gert mikinn hávaða í litlu herbergi, en hávaðinn fyllir ekki heilt hús. Þar kemur ákveðin 

tækni og ákveðinn burður, bæði í röddinni og í húsinu“.

„Strax á fyrsta ári“, segir Kristín, 

„fá krakkarnir að koma fram á sviði og 

ætíð eftir það. Við skipuleggjum 

tónleikana þannig að hafa saman eldri og 

yngri krakka. Þeir yngri eru duglegri við 

að láta ættingja vita. Nú er komið 

nemendafélag og þau eru með tónleika 

sem þau sjá alveg um sjálf. Þau sjá 

mikilvægi þess að gera þetta sjálf“.

Kristín segir líka frá 

kennaratónleikum: „Kennarar skólans 

halda líka vandaða tónleika í Salnum í 

samvinnu við bæjaryfirvöld. Þessir tónleikar tengjast tónfræðinámi og nemendur í 

tónfræðinámi eiga að mæta á tiltekinn fjölda tónleika og vinna verkefni. Þetta er hluti af 

Mynd 18: Nardeau hjónin (Guðrún Birgisdóttir og 
Martial Nardeau)
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náminu og nemendurnir eiga að skrifa um upplifun sína á tónleikunum. Með þessu áttu þeir 

að kynnast því að vera á venjulegum tónleikum. Oft eru það kennarar viðkomandi nemenda 

sem spila. Þar sem þetta er hluti af námi nemendanna, fá þeir og aðstandendur þeirra frítt á 

þessa tónleika, því að einhverjir verða að fylgja börnunum. Við þetta kynnist nýtt fólk 

Salnum og það hefur skilað nýjum áheyrendum“.

Elfa Rún hefur líka skoðun á þörf nemenda að læra á tónlistarsali: „Það er rosalega 

gott fyrir skólann að hafa aðgang að Salnum og að krakkarnir fái þar spilatíma“, sagði hún, 

„þetta er besta skólaaðstaða á landinu. Það er mjög lærdómríkt að fá að læra hvernig á að 

spila í svona sal, það er allt öðruvísi en að spila í litlu herbergi. Svo er það líka frábært að 

krakkar úr Listaháskólanum og öðrum tónlistarskólum fái að spila lokatónleikana sína hér í 

Salnum“.

„Aðstaðan hefur greinilega eflt skólastarfið í Tónlistarskóla Kópavogs“, sagði Diddú. 

„Það er eins og það sé viss ögrun í tónlistarnámi sem nýtist vel í öðru námi. Flestir 

tónlistarnemar standa sig líka vel í öðrum fögum“.

Hljómburður

„Það var dálítið óþægilegt þegar ég söng hérna í fyrsta skipti“, sagði Gissur Páll, „að 

hljómurinn kom ekki til baka til mín þannig að maður hafði á tilfinningunni að það hljómaði 

ekki úti í sal“.

Þetta könnuðust hinir listamennirnir líka við. Elfa Rún lýsti því svo: „Manni líður 

ekkert alltof vel þegar maður fær ekki mikið til baka. Maður gerir sér ekki alveg grein fyrir 

því hvernig hljómar úti í sal. Ég spilaði til dæmis fyrir nokkrum árum í stóra salnum í 

Gewandhaus, stóra konserthúsinu í Leibzig, sem er þekkt fyrir góðan hljómburð. Það var 

rosalega skrýtið að spila þar á stóra sviðinu. Manni leið eins og maður væri inni í 

æfingarherbergi en svo hljómaði víst alveg rosalega vel úti í sal. Ég á upptöku frá þessum 

tónleikum og þar heyrir maður hvað hljómurinn er fallegur en maður hafði enga tilfinningu 

fyrir því á sviðinu. En svo hef ég líka spilað í Konzerthaus í Freiburg og þar leið mér strax 

frá fyrsta tóni eins og ég væri komin með Stradivaríusfiðlu. Það var svo rosalegur hljómur 

allt í einu í fiðlunni. Það var bara húsið. Það hljómar með öðrum hætti í mismunandi 

„akustik““.

„Ég skil Gissur ágætlega“, sagði Kristinn Sigmundsson, „ef hann hefur komið þarna 

inn og ekki fengið neinn hljóm til baka. Ég er nokkrum sinnum búinn að syngja í Brüssel í 
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tónleikasal sem heitir Palais des Beaux-Arts. Í fyrsta skipti sem ég söng þar, þá brá mér. 

Þetta er tiltölulega stór salur og það var svo steindautt allt. Það var eins og ég væri að syngja 

inn í sængina mína og ég vissi bara ekki hvernig ég átti að vera og mér leið bölvanlega. En 

svo var mér sagt að þessi salur væri með einn besta hljómburð í Evrópu. Það bara kom ekki 

til mín til baka, en það var skýrt alls staðar annars staðar. Maður þarf að kynnast þessu öllu. 

Þegar við komum í ný hús athugum við hljóminn, því að þá getum við „kontrólerað“ 

röddina. Ég er búinn að fylgjast með þessum sal hér alveg frá byrjun, alveg frá því hann var 

á byggingarstigi og kom einu sinni þegar verið var að prófa hann. Þá settist ég upp á svalir 

aftarlega. Á sviðinu var strákur, gítarleikari, sem sat og spilaði á ómagnaðan gítar, mjög 

látlaust. Þetta var klassiskur gítarleikur, og mér fannst eins og strákurinn sæti rétt fyrir 

framan mig. Nándin í tóninum er svo mikil og eftir að maður er búinn að heyra svoleiðis, þá 

veit maður að þetta berst allt saman, og það þarf ekkert að gera í því. Þegar talað er um 

hljómburð þá getur það verið skilgreiningaratriði að sumu leyti, því að flytjandinn talar alltaf 

um það frá sínu eigin sjónarhorni (heyrnarhorni) hvaða tilfinningu hann fær fyrir því rými 

sem hann syngur í. Hlustandinn er aftur á móti úti í sal og metur það frá sínum bæjardyrum“.

Anna Júlíana hefur líka víða kynnst þessu af eigin raun: „Einu sinni söng ég á 

tónlistarhátíðinni í Bergen“, sagði hún, „það var í Håkonsalnum sem þykir gott hús, en ég 

fann ekki hljóminn til baka. Þess vegna, meðal annars, legg ég svo mikið upp úr því að 

nemendur mínir fái að æfa í tónlistarsal og læri að bregðast við mismunandi hljómburði. Það 

hljómar öðruvísi í tónlistarsal en í herbergi eða skólastofu“. 

„Þetta er bara svona“, sagði Diddú, „ég hef svo góða 

reynslu af Salnum og veit að tónninn skilar sér. Mér líður 

afskaplega vel þar“. 

„Þegar ég söng fyrst í Salnum og varð fyrir þeim 

áhrifum sem áður var lýst“, sagði Gissur, „voru þetta fyrstu 

stóru tónleikarnir sem ég hélt hérna heima eftir að ég kom 

heim frá námi í Bologna. Eitt þarf að hafa mjög í huga, það 

er viðhorf og afstæði fólks til hljómburðar. Söngkennari 

minn á Ítalíu sagði við mig: „Ef þú ætlar bara að syngja þar 

sem er hljómburður þá mæli ég með því að þú farir í 

háskóla og lærir eitthvað og finnir þér einhverja aðra vinnu. Hljómburður er afskaplega 

afstæður og fyrir mér er þetta mjög skýrt, að viðhorfið mitt gagnvart tónlistinni er það, að 

Mynd 19: Gissur Páll Gissurarson
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þegar ég er búinn að undirbúa mig og vinna verkefnin heima þá fer ég og syng fyrir fólkið, 

ég er ekki að syngja fyrir neinn annan. Ef áheyrendur eru margir, reynir maður að ná til 

margra. Ef þeir eru fáir þá fá þeir fáu bara meira. Hljómburðurinn er aldrei nema bara plús 

eða mínus. Hverju þú ert að skila er það sem skiptir öllu máli. Í forgrunni er þessi meðvitund 

að allt sem gerist á sviðinu er fyrir fókið í salnum“.

Og Gissur bætir við: „Það er svo áhugavert að hugsa um það, að þegar hljómburður 

er mikill til baka þá getur söngvarinn lent í þeim vandræðum að fara að syngja fyrir sjálfan 

sig, og þá verður upplifun áheyrandans kannski allt önnur og stendur ekki undir væntingum“.

„Eftirfarandi saga“, sagði Gissur, „sýnir hvað hljómburður getur verið afstæður: Ég 

söng við útför þrjú lög. Það var fyrrverandi nágranni minn sem ég var að syngja yfir og í 

erfidrykkjunni kom til mín maður sem sagði: „Þú söngst fyrir mig um helgina á 

skemmtisamkomu á Grand hóteli í litlum ráðstefnusal (það er dálítið áhugavert að hafa 

þennan samanburð) en þú söngst miklu betur núna í dag. Ég hef svo mikinn áhuga á að vita 

af hverju. Veistu af hverju?  Líður þér eitthvað betur eða ertu í betra formi, hvað er málið?“. 

Þú manst hvernig þetta var á skemmtuninni, sagði ég. „Var það eitthvað öðruvísi?“ Já, fólk 

sat við matarborð með mat og vínglas fyrir framan sig og þjónar löbbuðu fram og til baka. 

Gólfið var teppalagt og loftið yfir salnum sérhannað af fólki sem er búið að vinna við það í 

mörg ár að finna út hvernig hægt er að drepa hljóm. Það er ekki nema von að upplifunin 

verði allt öðruvísi þar sem þú situr í kirkjunni í þögn.  Söngurinn á þessa stund og þú hefur 

ekkert annað að gera en að hlusta“.

„Það kom í ljós að þetta hús var afskaplega vel lukkað“, sagði Vigdís. „Það urðu allir 

mjög glaðir þegar ljóst var hve vel hafði tekist með hljómburðinn. Sérfræðingarnir ná 

mismunandi góðum árangri. Það er með hús eins og hljóðfæri. Píanó hafa mismunandi 

góðan hljóm. Sama er með fiðlur og önnur hljóðfæri og sama getur verið með tónlistarhús. 

Grunnurinn var góður og það tókst vel með hljómburðinn“.

„Einn ómagnaður gítar þarf ákveðna tegund af „akustik““, sagði Jónas og bætti við: 

„Stórir kórar eða stórar hljómsveitir þurfa öðruvísi „akustik““. 

Hér kemur svo lýsing sérfræðingsins á hljómburðinum í Salnum:  

Hljómburður samkvæmt skýringum sérfræðingsins

Steindór Guðmundsson, hljóðverkfræðingur segir frá: „Í upphaflegri hönnun Menningar-

miðstöðvarinnar var ekki gert ráð fyrir sérhönnuðum tónlistarsal af þessari stærð og gerð. Ef 
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það hefði verið ákveðið alveg frá byrjun hefði sumt ef til vill verið leyst aðeins öðruvísi, því 

að búið var að ganga frá ákveðnum hlutum en þetta hefur samt að flestu leyti tekist ágætlega 

eins og það er. 

Strax og ákvörðun var tekin um að reisa þarna tónlistarsal komum við 

hljóðverkfræðingarnir, Sefán Einarsson, sem býr í Gautaborg, og ég, Steindór 

Guðmundsson, að málinu og unnum að því með arkitektunum. Strax frá upphafi var reynt að 

fá góðan hljómburð með því að velja rúmfræðina í salnum þannig að hún henti og að það 

væri nóg rými. Reiknað er með að það þurfi um það bil 12 rúmmetra fyrir hvern áheyranda í 

sal af þessari stærð og það kallar á töluvert mikla lofthæð. Ef við lítum á tónleikasalinn eins 

og kassa þarf 12-14 m lofthæð miðað við að áheyrendum sé dreift á botninn í kassanum. Ég 

held að hún sé þarna um 14 metrar. 

Þegar búið var að fá rúmfræðina í salnum nokkurn vegin rétta, var búið til tölvulíkan 

af salnum. Í líkaninu var settur upp hljóðgjafi upp á sviðið og reyndar á nokkra staði á 

sviðinu, og þessi hljóðgjafi sendir ímyndaða hljóðgeisla í allar áttir.

Síðan er reynt að þreifa sig áfram með því að fylgja hljóðinu eftir og beina því á 

ákveðna staði með endurkastsflötum þangað til maður er orðinn nokkuð sáttur við 

árangurinn og fengin er niðurstaða sem vitað er úr öðrum verkefnum að gefur góða raun. 

Einnig er reynt að tryggja að hljóðið sé nokkuð jafndreift um allan salinn þannig að öll sætin 

verði nokkurn veginn jafn góð. Reyndar verða þau aldrei nákvæmlega jafn góð, en næstum 

því.

Það átti að verða aðeins breytilegur hljómburður í þessum sal og það sem flestir 

kannast kannski við í því sambandi er svokallaður ómtími. Það sem átt er við með því er 

hvað hljóðið er lengi að deyja út og það er skilgreint á staðlaðan hátt sem sá tími sem það 

tekur hljóðið að lækka um 60 desibel. Í sal af þessari stærð er reynt að hafa þennan tíma allt 

að 1,8 sek fyrir þá tónlist sem þarf mestan óm, en það er t.d. kórsöngur.  Svo er æskilegt að 

ómtíminn sé aðeins styttri fyrir aðrar tegundir af tónlist, t.d. þar sem eru strengir eða annað 

þess háttar og að salurinn sé síðan heldur meira dempaður (með styttri ómtíma) t.d. fyrir 

lúðra, en svo mun meira dempaður fyrir talað mál og rafmagnaða tónlist. 

Uppi í loftinu er búnaður til að breyta dempuninni í salnum. Þetta eru tjöld sem eru 

alveg uppi í rjáfri. Það er hægt að láta þau síga mismunandi mikið niður eftir veggjunum. 

Samkvæmt útreikningum átti ómtíminn í salnum að vera um 1,75 sek þegar tjöldin væru 

alveg upp rúlluð en þá hafa þau minnst áhrif.  Hins vegar þegar búið væri að rúlla þeim alveg 
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niður þá eykst dempunin og ómtíminn styttist niður í ca. 1,1 - 1,2 sek. Það hentar vel fyrir tal 

og fyrir alla rafmagnaða tónlist þar sem spilað er í gegnum hátalara. Með tjöldin alveg uppi 

er salurinn of harður fyrir blásara, þá er betra að tjöldin séu látin síga aðeins niður.  Svo er 

þetta líka smekksatriði og þá er meiningin að þeir sem nota húsið, bæði þeir sem stjórna 

húsinu og þeir sem flytja þar tónlist, læri á það hvað þeim finnst vera best. Það er kannski 

erfitt að fara að tína mikið til af tölulegum staðreyndum, en þær mælingar sem voru gerðar 

fljótlega eftir að húsið var tekið í notkun sýndu að lítill munur reyndist vera á útreiknuðum 

og mældum gildum. Ómtíminn mældist mest 1,65 sek í staðinn fyrir 1,75 samkvæmt 

útreikningum eða örlítið styttri og unnt reyndist að dempa salinn niður í 1,1 sek. 

       Mynd 20: Skurðmynd af tónstofu. Lofthæð verður um 14 metrar og stillanlegir hljóðflekar í loftum.

Ómtíminn er ekki það eina sem er skoðað, heldur eru prófaðar ýmsar breytistærðir 

sem hafa sýnt að sé gott að hafa á einhverju vissu bili þar sem hljómburður er góður. Það eru 

einar fimm þess háttar stærðir sem voru fyrst keyrðar í reiknilíkaninu og síðan mældar þegar 

salurinn var tilbúinn. Frávikið var mjög lítið í öllum tilvikum, þannig að útreikningarnir 

stóðust mjög vel. Þessar breytistærðir eiga að lýsa hljómburðinum. Menn eru ekki alveg 

sammála um hvað af þessum stærðum lýsi honum best. Þess vegna nota menn svona margar 

breytistærðir.  Það er mikilvægt að ómtíminn sé réttur, en það er ekki nægilegt. T.d. er 

mikilvægt að hljóðið komi nokkuð mikið frá hliðunum, svo að manni finnist að maður sé 

umvafinn af tónlist. Ef hljóðið kemur bara beint framanfrá, þá er það eins og maður sé að 

hlusta á eitthvað í hljómflutningstæki, rýmdina vantar. Það sem gerir það svo mikilvægt að 

hljóðið komi frá hliðunum er að eyrun eru sitt hvoru megin á höfðinu, og því verður aðeins 
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blæbrigðamunur á því sem kemur að vinstra eyra og því sem kemur að því hægra, ef hljóðið 

kemur frá annarri hliðinni.

Sætin eru líka höfð þannig að það sé ekki mikill munur á því hvað salurinn er mikið 

dempaður eftir því hvað eru margir í salnum. Hljómburðurinn á að vera líkur hvort sem 

salurinn er fullur eða hálfsetinn. Það var líka nokkuð af ráðnum hug sem salnum var skipt 

svona í tvennt. Þegar tiltölulega fáir eru í salnum, er hægt að loka svölunum. Þá situr fólkið 

bara niðri og þá fær maður síður á tilfinninguna að það sé allt of fátt fólk í salnum. 

Svo er náttúrulega einnig mikilvægt að þeir sem eru uppi á sviðinu upplifi þægilegan 

hljómburð líka. Maður hefur aðeins heyrt það að sumum listamönnum finnist að þeir fái 

hljóðið of lítið til baka. Flestir segja þó að þeim líði bara nokkuð vel þarna uppi á sviðinu.  

Sviðið er af ráðnum hug haft tiltölulega lítið af því að það er ekki svo mikið rúmmál í 

salnum að hann með góðu móti beri stóra hljómsveit eða stóran kór. Þó hafa verið settir 

þarna inn heilir stórir karlakórar en salurinn bara ber það ekki með góðu móti. Það er ekki 

nóg rúmmál í salnum fyrir það. Stundum hefur heyrst að sviðið sé of lítið, en það er bara haft 

svona til þess að það hæfi salnum  Þá er erfiðara að troða of miklu inn á það.

Maður getur skipt hljóðinu úti í sal í fyrsta lagi í beint hljóð sem kemur beint frá því 

sem gerist á sviðinu og í öðru lagi í endurkastað hljóð sem kemur þá örlítið seinna, því að 

það fer aðrar og lengri leiðir.  Þegar þessi lengri leið er orðin það löng að maður fer að heyra 

endurkastið hljóma eins og bergmál þá er það farið að spilla fyrir. Því er reynt að stilla 

endurkastsflekana á veggjunum þannig af, að allt gagnlegt hljóð sé nýtt þannig að það 

heyrist sem jafnast um salinn. Hins vegar er svo hljóð sem fer lengri leið, eitthvað á ská upp 

og endurkastast nokkrum sinnum, það er reynt að dreifa því óreglulega í allar áttir. Til þess

eru þessir trélistar sem eru ofarlega á veggjunum í salnum, þeir eru meira til að dreifa 

hljóðinu, af því að það nýtist ekki á sama hátt og fyrstu endurköstin sem er svo mikilvægt að 

fá frá hliðarveggjunum“.

Þetta voru skýringar sérfræðingsins á hljómburðinum en stærð og lag Salarins skapar 

líka ákveðna nánd.

Nánd og stemmning

„Eitt lagði ég á ráðin með í Salnum“, sagði Jónas. „Það er að hafa salinn tvískiptan, það er 

tvær hæðir (svalir), það var auðvitað til að nota hæðina sem þurfti fyrir hljómburðinn. Við 
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það skapaðist ákveðin nánd. Þegar ég spila þarna á sviðinu þá finnst mér ég vera að spila 

fyrir hvern og einn en ekki fyrir einhvern massa af fólki eins og í stórum húsum. Og til 

dæmis það að syngja lag um rósina fyrir fólk. Það á ekki heima í einhverju gímaldi. Þá þarf 

að vera nánd. Í Salnum finnnur maður hana. Það skiptir máli fyrir áheyrandann. 

Áheyrandanum á að finnast, að það sé verið að spila fyrir hann persónulega. Þannig þarf það 

að vera og Salurinn hefur virkilega náð því“.

Mynd 21: Salurinn. Séð af sviði.

„Í Salnum finnst mér virkilega gott að vera“, sagði Kristinn Sigmundsson, „Þar er 

gríðarlega góð aðstaða fyrir alla mögulega hluti, upptökur og annað og hljómburðurinn er 

mjög skýr og góður. Ég get ekki sagt neitt annað en gott um Salinn. Það eina er, að mér 

finnst hann stundum aðeins of lítill. Hér heima á Íslandi hef ég ekki sungið að ráði annars 

staðar en í Salnum frá því að hann kom. Ég kem nú ekki oft til að syngja heima, það gerist 

kannski einu sinni á tvegga ára fresti eða svo. Það er mjög þægileg tilfinning að syngja þar 

vegna þess að það er eins og að koma heim til sín og syngja bara heima í stofu. Manni finnst 

maður eiga heima þarna“.

„Það tekur tíma  að ná upp ákveðinni „atmosferu“ eða stemmningu í nýjum húsum“, 

sagði Jónas. „Það tekur einhvern tíma í splunkunýrri kirkju að maður finni það að maður sé 
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að koma í guðshús. Þjóðleikhúsið hefur ákveðna „atmosferu“. Maður fer ekki á skítugum 

skóm í Þjóðleikhúsið. Salurinn er alveg búinn að ná þessu. Hann er svo látlaus. Hann tekur 

vel á móti manni og er notalegur. Hann þjónar sínum tilgangi“.

„Maður finnur fyrir beinna sambandi við listamanninn í Salnum en í stærri húsum“, 

sögður þau Inga Ásta og Pétur. „Það er meiri nánd, en það getur nú verið vegna stærðarinnar.

Okkur finnst skemmtilegra á þannig tónleikum, þegar maður finnur fyrir nándinni og svo er 

hljómburðinn svo skýr og góður. Þetta er öðruvísi en í Háskólabíói. Þeir voru náttúrulega 

miklir frumkvöðlar, Jónas og aðrir þeir sem stofnuðu Salinn, og Vigdís hefur auðvitað líka 

átt þátt í mótun starfseminnar. Maður gerir sér kannski ekki alveg grein fyrir öllu því starfi 

og ekki má gleyma Gunnari Birgissyni.

„Það er svo misjafnt hvernig manni líður í hvert skipti“, sagði Elfa Rún, „hvernig 

maður finnur nándina við fólkið í salnum. Áheyrendur eru svo nálægt manni í Salnum. Svo 

fer það líka eftir því hvað maður er að spila, hvaða músík og hvaða stemmning er í salnum 

og einnig hvernig áheyrendur taka því sem maður er að gefa“. 

„Allir eru sammála um það að vel hafi tekist til við byggingu Salarins og umhverfis, 

satt er það“, sagði Gissur Páll Gissurarson, „en Salurinn er annað og meira  en bara húsið. 

Salurinn er líka fólkið, sem þar er í forsvari, og það á örugglega sinn þátt í velgengninni“.

„Já, það má setja samasemmerki þar á mílli“, sagði Kristín Stefánsdóttir.

„Já“, sagði Víkingur Heiðar, „Þetta er frábært hús og þetta er frábært fólk sem 

stendur að baki því. Starfsfólk staðarins, eins og hún Vigdís, er náttúrulega það sem skapar 

húsið og starfsemina. Það er alveg einstætt og sá andi sem skapast hefur um starfsemina 

verður aldrei metinn til fjár“.

Hverjir eru þessir frábæru starfsmenn? Samkvæmt vefsíðu Salarins í mars 2010: 

Vigdís Esradóttir, forstöðumaður
Líney Jóhannesdóttir, ritari,
Júlíus Jónasson, tæknimaður,
Eggert Þór Jóhannsson, húsvörður,
Elísabet Sveinsdóttir, markaðs- og kynningarstjóri,
Sigurður Kristinsson, píanóstillingar, 9

Gissur Páll heldur áfram: „Í Salnum finnur maður áþreifanlega fyrir nánd víð 

áheyrendur, miklu meiri en bara nálægðina. Ég hef nánast alltaf sungið þar fyrir fullu húsi. 

En ég finn áþreifanlega fyrir því ef ekki er setið í öllum sætum. Ef vantar fólk í sex sæti á víð 

og dreif um salinn þá er það það fyrsta sem ég sé. Salurinn verkar á mann bæði í senn, ansi 
                                                
9 http://salurinn.is/default.asp?page_id=7546. Um húsið –Stjórn og starfsfólk. Skoðað 2. mars 2010.
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stór og mjög lítill. Það er áhugavert. Mér þykir mjög vænt um Salinn og finnst mjög gott að 

syngja og flytja tónlist þar“.

„Í óperu“, hélt Gissur áfram, „verður maður að einbeita sér að því að samlagast 

fólkinu á sviðinu, eins og tannhjól í einhverju verki sem þarf að hafa sinn gang. En auðvitað 

er nauðsynlegt að hafa í huga hver stefnan er, en hún er að ná til fólksins í salnum“.

Kristinn, sem sungið hefur í frægustu óperuhúsum heimsins, var spurður hvort það 

væri önnur tilfinning að syngja í Salnum en í þessum frægu stóru húsum. Hér kemur svar 

hans: „Já, þetta er allt miklu persónulegra hérna heima. Á tónleikum er ég að syngja fyrir 

einstaklinga. Það er svona meðvituð stressvörn í því. Þegar ég var að byrja í þessu þá var ég 

alltaf svolítið „nervös“ fyrir hópi. Mér fannst allt í lagi að syngja fyrir einn eða tvo. Það var 

verra ef þeir voru tveir, betra fyrir einn. Svo fór ég bara að hugsa þetta með sjálfum mér og 

yfirfærði það yfir á mína eigin reynslu að fara á tónleika eða sýningar. Hvað gerist inní 

manni? Komst auðvitað að raun um að þetta er bara einstaklingsbundin upplifun og eftir það 

þá breyttist þetta stress í fullvissu um það að ég væri bara að syngja fyrir hvern og einn. Það 

er ekki einhver súpermassi sem maður var að syngja fyrir. Ég ráðlegg öllum sem eru að 

koma fram að hugsa svona annars er þetta sjálfsagt ekkert nýtt. 

Í stórum húsum þarf maður líka að hugsa á þennan hátt. En það er öðruvísi í óperum 

því að þar er maður inní einhverjum heimi sem er búinn til á sviðinu. Þar einbeitir maður sér 

að þessum heimi sem er á sviðinu og svo eru ljósin svo sterk að maður sér ekkert út í sal. 

Það sem gerir þessa litlu sali svo skemmtilega er að það verður allt svo persónulegt. 

Nándin verður miklu meiri. Í óperunni er hljómsveitargryfjan á milli og svo þessi sterku ljós 

sem gera það að verkum að maður tekur ekki eftir áhorfendum ekki einu sinni í svona 

risahúsum eins og Metrópólítanóperunni þar sem eru yfir 4000 óperugestir og alltaf fullt. 

Það er bara eins og svartur veggur þarna úti og svo heyrir maður alltaf klappið“. 

Hagkvæm samnýting og samvinna

Eins og fram kemur í frásögn arkitektanna er húsnæði Menningarmiðstöðvarinnar samnýtt  

þannig að það samsvarar þriðjungi stærri byggingum en ef stofnanirnar væru alveg aðskildar. 

Að auki nýta Salurinn og Tónlistarskólinn húsnæði og áhöld hvors annars.
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„Við fáum okkar tíma og þurfum ekki að nýta salinn á sama tíma og Salurinn“, sagði 

Árni Harðarson. „Ef eitthvað óvænt kemur uppá, þá leysum við það. Við getum verið 

sveigjanleg. Það þarf jú tekjur til að standa undir svona starfsemi. Þetta hefur allt gengið 

mjög vel og engir árekstrar. Samnýtingin gengur mjög vel“.  

„Þó að Salurinn sé fyrst og fremst tónlistarhús þá nýtist hann fyrir fleira“, benti 

Diddú á, „hann hefur hentað mjög vel fyrir ráðstefnur. Og svo er það samnýtingin og 

samvinnan við Tónlistarskólann, tónlist fyrir alla og aðrar menningarstofnanir þarna á 

Vestubakkanum, sem er til fyrirmyndar“.

„Nálægðin býður upp á ýmiss konar samstarf“, sögðu þeir Bjarki og Jón Hrólfur á 

Tónlistarsafninu  „Við höfum þetta allt saman hérna á einum punkti: Tónlistarsafnið, Salinn, 

Tónlistarskólann, Bókasafnið, Náttúrugripasafnið, Gerðarsafn, kirkjuna og safnaðarheimiliið 

og munaði engu að það kæmi hérna ópera líka. Aðgengið er svo auðvelt fyrir alla og 

bílastæðin samnýtast svo vel, af því að stofnanirnar beggja vegna gjárinnar og yfir gjánni 

sjálfri nýta þau á mismunandi tímum og svo er stætisvagnamiðstöð hér á horninu.

Mynd 22: Strætisvagnamiðstöð

Starfsemin er mjög praktisk hvað þetta varðar. Okkur vantar bara sameiginlegan 

veitingastað hérna. Ég get ekki séð að það vanti neitt annað af svona fyrirbærum hérna í 

augnablikinu. Við erum náttúrulega ekkert búin að blása óperuna endanlega af. Þá gæti 

komið óperukaffi í kjallaranum“.

„Samvinnan á milli Salarins og Tónlistarskólans er mjög jákvæð“, sagði Víkingur. 

„Báðar stofnanir eru reknar af Kópavogsbæ svo það liggur beint við. Þetta er mikil lyftistöng 

fyrir Tónlistarskóla Kópavogs og gefur honum algjöra sérstöðu. Upp á hagnýtingu þá er 

þetta rakið. Og nú er verið að tala um að færa Listaháskólann sem næst Tónlistarhúsinu í 

Reykjavík því að það er um að gera að virkja þessi stóru batterí sem mest. Lífga þau upp. Ég 
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er alveg sannfærður um það, að fyrir krakkana í Tónlistarskólanum hefur Kópavogsbær 

slegið tvær flugur í einu höggi með sambyggingu Tónlistarskólans við Salinn. Það má 

náttúrulega nýta svona sal eins og Salinn mjög mikið. Reyndar hefur hann verið vel nýttur. 

Ég vona bara að þetta muni líka takast með framtíðar menningarmannvirki að þau fái sem 

víðtækasta notkun. Ef óperuhúsið kemur svo þarna á reitnum hjá Salnum, er möguleiki á enn 

meiri samnýtingu og það skapar miðbæjarkjarna sem gerir þetta að mjög skemmtilegu 

hverfi“.

„Hagsmunaárekstrar eru ekki lengur fyrir hendi“, sagði Kristín Stefánsdóttir. „Í 

upphafi gat það komið fyrir að tónleikar beggja aðila lentu á sama tíma en menn voru fljótir 

að læra að koma í veg fyrir það. Það getur snert ansi marga ef flytja þarf til tónleika með 

stuttum fyrirvara. Það snertir alla kennarana, alla nemendurna og fjölskyldur allra. Við 

höfum lært að forðast það og eftir að við kynntumst starfsfólkinu í Salnum og það okkur 

gengur allt miklu betur. Það leggja sig allir fram um það að láta þetta ganga upp. Mikið álag 

er á húsverði og tæknifólki Salarins, en þegar við erum með húsnæðið, þá berum við ábyrgð 

á því. Eins hafa þau aðgang að skólanum og ef þau vantar eitthvað frá okkur, eins og t.d. 

borð eða stóla, þá ná þau bara í það. Einu árekstranir sem geta orðið er þegar verið er að taka 

upp í Salnum að degi til, þá getur heyrst á milli. En við reynum þá að nota þær stofur sem 

minna heyrist frá. Ef verið er að taka upp poppmúsík gerir það ekki svo mikið til því að þá 

heyrist ekki í okkur. Ekki var hægt að koma í veg fyrir að hljóð heyrðist eitthvað á milli. Það 

hefði orðið of dýrt. Við reynum bara að aðlagast þessu eftir bestu getu“.

Þeir Bjarki og Jón Hrólfur hjá Tónlistarsafni Íslands sjá óteljandi möguleika á 

samvinnu og samnýtingu á milli þessara nágranna, Tónlistarsafnsins, Tónlistarskólans og 

Salarins. Þeir hafa orðið: „Það er verið að undirbúa Fúsa-sýnigu hér og það verða Fúsa 

tónleikar í Salnum. Og á níutíu ára afmæli Sigfúsar Halldórssonar í sept. 2010 verður 

eitthvað um að vera og þá tengjast aftur safnið og Salurinn. Það gerir viðburðinn meiri að 

njóta tónlistarinnar í Salnum og kynnast sögu listamannsins hér í safninu. Það er hægt að 

tvinna þetta saman. Það gerir upplifunina meiri. Það eru svona verkefni sem bíða og styrkja 

þessa starfsemi á svæðinu“.

„Við höfum reynt að komast að því hvað fólk skilur með hugtakinu tónlist“, bættu 

þeir safnsmenn við: „Það sem fólk hefur yfirleitt í huga við tónlist og tónlistarflutning er það 

sem hefur verið kallað hetja senunnar. Það er fólkið sem kemur fram og flytur tónlist. En við 

notum oft hugtakið „ummið“. Það gleymist alltaf að tala „um“ tónlistina, „um“ tónskáldin, 



47

„um“ þá sem flytja „um“ þá þróun sem hefur verið, „um“ þau tengsl sem hafa hugsanlega 

verið og allt þetta og um þátt einstaklinganna. Hverjir voru með til þess að byggja upp og 

hverjir voru til þess að þróa. Og þess vegna höfum við lagt svona mikla áherslu á að þetta 

safn geti orðið til og ekki bara safn, heldur stofnun sem miðlar fyrst og fremst og þá 

náttúrulega með nýjustu tækni. En í sambandi við hlutverk okkar í miðlun, þá er augljóst hjá 

okkur að samstarf verði mikið við Salinn. Hann getur verið okkur stór gátt að því leytinu til. 

Segjum til dæmis að við séum með sýningu um Sigvalda Kaldalóns og við höfum ekki 

aðstöðu til þess að flytja neitt hérna þannig að möguleikarnir til að víkka út söguna með 

tónleikum eru í Salnum. Það er líka mjög áhugavert fyrir okkur ef við erum með fyrirlestra 

um tónskáld eða tónverk að flytja þá í Salnum og fá tónlistarflutning með. Það gerir 

verkefnið miklu áhugaverðara. Það er mismunandi nálgun á viðfangsefninu sem Salurinn 

gefur okkur. Svo er annað, sem okkur langar til að gera, það er að hljóðrita íslensk sönglög. 

Við erum að byrja að hafa samband við fólk úti í Sal til að fá að taka upp æfíngu með 

söngvurum. Við erum svona smám saman að safna í sarpinn, ekki bara lögum heldur líka 

listamönnunum sjálfum, því að það sem gerðist í gær er orðin saga í dag og það fennir í 

slóðina“.

„Það er mikill samgangur á milli allra hér á menningartorfunni“, sagði Kristín. Öll 

samvinna gengur svo miklu betur ef fólk þekkist. Þetta eru allt nágrannar sem vinna á 

svipuðu sviði“.

Hagræðið af samvinnu Tónlistarskólans og Salarins er ótæmandi. Kristín segir frá: 

„Þegar meiri háttar atburðir eru í Salnum geta listamenn nýtt sér aðstöðuna í skólanum. 

Einnig kemur fyrir að  þjóðhöfðingjar séu á ferð. Þeir fá þá aðstöðu hér í skólanum. Þess er 

nefnilega krafist að þeir hafi sér inngang, öryggis þeirra vegna. Stundum er það þannig  að 

það er þjóðhöfðinginn sem býður. Hann stendur þá fyrir tónleikunum og hefur komið með 

listamenn með sér. Það er framlag hans til heimsóknarinnar. Hann býður þá ýmsu fyrirfólki 

eins og fosrseta Íslands og öðrum ráðamönnum. Í þessum tilfellum stendur stofa nr. 8 hér í 

skólanum erlenda þjóðhöfðingjanum til boða.

Það eru ýmsir hlutir sem við notum sameiginlega eins og nótnaborð og húsgögn. Og 

svo eigum við sameignlega þetta hljóðfæri, þennan sembal hér:



48

Mynd 23: Tónleikaröð kennara 2006.  Töfratónar. Titillinn vísar til töfrandi tóna sembals, fagotts og 
óbós.

Þegar skólinn átti 40 ára afmæli, árið 

2003, fengum við sembalinn að gjöf frá bænum 

en reyndar bara helminginn því að Salurinn fékk 

hinn helminginn. Hann er geymdur hér og 

notaður við kennslu. Þegar þarf að nota hann í 

Salnum er hann fluttur niður. Þetta er dæmi um 

sameign. Það er óþarfi að eiga tvo og láta annan 

standa ónotaðan mestan hluta ársins niðri“.

„Af sama tilefni var Runólfur Þórðarson, 

verkfræðingur og fyrrverandi formaður 

Tónlistarfélags Kópavogs, heiðraður. Runólfur 

        starfaði sem formaður félagsins og um leið 

formaður skólanefndar Tónlistarskólans í yfir þrjá áratugi. eða frá 1970 til 2001“.10

                                                
10 http://www.tonlistarskoli.is/alm-saga.htm Leit: tonlistarskoli - ágrip af sögu. Skoðað 20 feb.2010.

Mynd 24: Í tilefni dagsins var skólanum 
afhent gjafabréf til kaupa á sembal að gjöf frá 
Kópavogsbæ. Mun hljóðfærið verða sameign 

skólans og Salarins. Hákon Sigurgrímsson tók 
við gjafabréfinu úr hendi Gunnars I. 

Birgissonar, formanns bæjarráðs.
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Ópera eða ekki ópera.
Kópavogur eða Reykjavík

Lengi hafa tónlistarmenn og áhugamenn um tónlist barist fyrir því að reist yrði tónlistarhús í 

Reykjavík, hús sem væri hannað fyrir hljóm. Forystumenn nýja Tónlistarsafns Íslands, þeir 

Bjarki og Jón Hrólfur, þekkja þá sögu nokkuð vel og segja að hún hafi byrjað fyrir aldamótin 

1900, og í því sambandi sagði Jón Hrólfur þessa sögu: „Í fórum afa míns, sem hét Jón 

Bjarnason og var bóndi austur á Síðu, fann ég passíusálmaútgáfu frá 1947, þar sem stendur 

fremst að þetta sé gefið út í svona mörgum tölusettum eintökum og að ágóðinn skuli renna til 

byggingar tónlistarhallar í Reykjavík“.

Höfundur þessa rits heyrir það á viðmælendum að þeir óska þess innilega að vel 

takist til með nýju tónlistarhöllina í Reykjavík og að hún verði listinni til framdráttar. En því 

miður bera flestir kvíðboga fyrir því, að lítið verði eftir fyrir listina þegar svo miklir 

fjármunir hafa farið í yfirbygginguna eða mont og prjál eins og einn orðaði það. Viðtölin 

fyrir þessa bók hafa farið fram á nokkuð löngum tíma. Þegar þau hófust höfðu framkvæmdir 

við tónlistarhúsið í Reykjavík stöðvast vegna fjárskorts. Þá var enn sú ákvörðun í gildi að 

óperan yrði þar ekki. Og þá var ákvörðun um byggingu óperuhúss á menningarreitnum í 

Kópavogi enn í gildi. Þegar síðari viðtölin fóru fram var búið að ákveða að óperan yrði í 

tónlistarhöllinni og þar með slá hana af í Kópavogi. Forsendur voru því breyttar og ekki þær 

sömu hjá öllum viðmælendum. Það skýrir mismunandi tilsvör.

Margir viðmælenda voru með skýringar á ótta sínum varðandi nýju höllina. Víkingur 

sem annars var mjög jákvæður og sá vonarglætu,  sagði: „Sinfóníuhljómsveitin þarf að borga 

háa leigu fyrir þetta bíó og þar er engin vinnuaðstaða fyrir tónlistarmennina. Samt er þessi 

hljómsveit tilnefnd til Grammiverðlauna í ár [2009]. Þetta er afrek af þeim mælikvarða að 

það er furðulegt að hlusta á alla neikvæðu umræðuna um tónlistarhúsið. Ég skil náttúrulega 

vel að þetta er allt of dýr framkvæmd og óheppilegt hvernig þetta hefur allt saman farið en 

það voru ekki tónlistarmennirnir sem báðu um að þetta yrði svona stórt“.

„Það á ekki að byggja leikhús þannig“, sagði Bjarki, „að allir sem ætli að sjá 

Íslandsklukkuna komist fyrir á einni sýningu. Tónleikar eru náttúrulega misvel sóttir og það 

er kannski betra að vera með 20 áheyrendur í 300 manna sal heldur en í 1800 manna sal í 

höllinni.  Stærðin á Salnum er feiknarlega hentug og ef það er uppselt og mikill áhugi þá er 

bara endurtekið. Það er ekkert flóknara en það“. 

Diddú sagði: „Maður sér hvernig hlutunum er forgangsraðað hér. Það mátti ekki tala 

um tónlistarhús. Það varð að heita Hótel-, ráðstefnu- og tónlistarhús. Tónlistin var nefnd 
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síðust. Nú er ákveðið að íslenska óperan verði í tónlistarhúsinu í stóra salnum, en hann er 

ekki hannaður fyrir óperur. Þar er ekki svið fyrir óperur bara sena fyrir hljómsveitina. Það 

þyrfti að vera hringsvið. Stærðin á óperuhúsinu sem átti að koma í Kópavogi var alveg 

hæfileg fyrir okkar markað. Ég vona að það sé ekki alveg búið að afskrifa hana, heldur bara 

að setja til hliðar til betri tíma“.

Jónas hafði skoðun á málinu: „Að byggja svona stórt tónlistarhús, og það er ekki fyrir 

óperur. Það á að sleppa söngnum, vinsælasta tónlistarflutningnum. Það er alveg ótrúlegt. Það 

er eins og að byggja íþróttamiðstöð og sleppa sundinu,.sem er þó eins konar þjóðaríþrótt 

okkar. Við byggjum tónlistarhús og útilokum sönginn, vinsælasta formið. Auðvitað veit ég 

það að það krefst annars konar útfærslu, en það er búið að leysa það út um allan heim. Það er 

bara alveg fáránlegt. Nýja glæsilega óperan í milljónaborginni Kaupmannhöfn, sem er í 

grennd við margar borgir Evrópu, er með 1600 sæti. Við erum að byggja hús þarna niðri á 

höfn, sem ekki er ópera, heldur bara fyrir hljómsveitina, og reyndar einhverjar 

menningarsamkomur. Það eru 1800 sæti þar í stóra salnum. Maður getur hugsað sér hvaða 

skynsemi er nú í þessu. Ég er ansi hræddur um að það geti orðið erfitt að reka það. Það verða 

2700 sæti sem standa til boða á hverjum einasta degi. Það er eins gott að það hafi verið 

hugsað til enda, ég segi ekki meira. Ég er ósköp sæll með þennan 300 manna sal. Ég vildi 

helst alltaf sjá hann fullan en það er nú auðvitað ekki alltaf þannig. Hann er yndislegt 

menningarhreiður sem þjónar tilgangi sínum og það vel. En hann dugar ekki fyrir allt“.

„Ég er mjög smeykur um framtíð stóra hússins í Reykjavík og rekstur þess“, sagði 

Gissur Páll, „og í því samhengi smeykur um framtíð Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Þetta er 

mjög leiðinlegt, því að tónlistarmenn og tónlistarunnendur eru búnir að berjast fyrir því í 

áraraðir, að hér verði byggt almennilegt tónlistarhús, og þegar ég segi almennilegt þá meina 

ég ekki að það þurfi að kosta mest allra húsa í heimi, heldur bara almennilegt hús sem hægt 

er að nota. Menn voru strax ákveðnir í því að það eigi alls ekki saman að vera með óperu og 

sinfóníuhljómsveit í sama húsi. Þetta er eins mikill þvættingur og hugsast getur. Ég óttast að 

tónlistarhúsið í Reykjavík verði um næstu framtíð til vandræða og þá er hætt við að það 

komi niður á sínfóníuhljómsveitinni sem við getum verið svo stolt af.

„Ég er líka hræddur við það“, bætti Gissur við, „sem er núna að gerast með Salinn, 

því miður. Þarna var byggt afskaplega gott hús sem heldur mjög vel utanum ákveðna tegund 

tónlistar. Það á reyndar margt heima þarna inni annað en klassisk tónlist. Það passar meira 

og minna vel fyrir allt. En ég tel að þetta sé náttúrulega aðsetur klassískrar tónlistar fyrst og 
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fremst, en núna þegar þrengir að þá þrengir líka að klassísku tónlistinni, því að nú þarf að 

selja og þá er farið í poppið“.  

Kristinn hafði þetta að segja. „Þegar við vorum að gagnrýna stærð báknsins. Ég var 

nú að æsa mig yfir því á tímabili, fengum við aldrei nein svör, okkur var bara sagt að það 

væri búið að ákveða þetta. Það er þetta viðhorf að tónlistin hefur aldrei þótt verðug þess að 

eiga sitt eigið hús. Eins og þetta ... þarna niður á höfn sem þurfti að heita ráðstefnu- og til 

þess að það væri hægt að koma því í gegnum einhverjar nefndir og fá það samþykkt. Það 

mátti ekki vera tónlistarhús eitt sér. Það er verið að búa til, og það má alveg hafa það eftir 

mér hvar sem er, það er verið að búa til eitthvert monthrúgald með ótrúlegum íburði, en það 

sem fer svo fram í húsinu, það má helst ekki kosta neitt. Það er nefnilega það sem er. Það er 

engu til sparað í umgjörðina en svo eru engir peningar til að reka þetta. Og óperan átti ekkert 

að vera þarna. Það mátti ekki ræða það þá. En núna koma þeir á hnjánum og biðja óperuna 

að vera með. En í millitíðinni var Kópavogur undir forystu Gunnars Birgissonar búinn að 

ákveða að byggja óperuhús í Kópavogi. Það verður nú sjálfsagt ekkert úr því núna, en það er 

önnur saga. Það hefði getað verið hús sem hefði nægt fyrir músíkina á Reykjavíkursvæðinu. 

Fyrir óperuna, fyrir sinfóníuna og fyrir allt saman. En það er annað mál“.

Kreppa. Ný viðhorf.
Nýir tímar. Ný framtíðarsýn

Elísabet Sveinsdóttir, settur framkvæmdastjóri, segir frá: „Ég var ráðin 2008 sem markaðs-

og kynningarstjóri Salarins. Kreppan skall á dagin eftir, þannig að allar forsendur breyttust 

bara um leið og ég byrjaði. Ráðstefnur og önnur nýting fyrirtækja á húsinu dróst saman og 

fyrirtæki sem höfðu stundum keypt allt að 100 miða á tónleika hættu því. Því var ekki lengur 

til að dreifa að fyrirtæki gætu leyft sér að styðja við menninguna með því að kaupa miða. Þá 

fórum við að skoða hvernig við gætum gert þetta. Reyndar studdi bærinn ennþá við 

starfsemina þar sem ennþá var fjárveiting fyrir hendi. Þegar Vigdís fór svo í frí haustið 2009 

og ég tók við, voru allt aðrar forsendur hjá Kópavogsbæ.

Þá hugsaði maður. Hvernig er hægt að láta þetta ganga? Við rekum fyrirtækið með 

lágmarks mannskap. Það er einn húsvörður, einn tæknimaður, einn fastur í miðasölu og 

afgreiðslutíminn styttur og reynt að gera vefinn virkari við miðasöluna. Flestir klassískir 

tónleikar þurfa fjárhagslega aðstoð. Það er bara þannig. Það er veruleikinn sem við búum 

við. Engir tónleikar hjá sinfóníiuhljómsveitnni bera sig. Ég er að reyna að láta þetta ganga 
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upp. Salurinn fær ekki lengur styrk til rekstursins. Reksturinn síðasta ár var svona um það bil 

á núlli. En svo eru auðvitað fjárhagsskuldbindingar sem bærinn ber. 

Tónlistarskólinn hér við hliðina fær afnot af húsinu endurgjaldslaust. Við þurfum að 

borga reksturinn af því. Við þurfum að borga ræstingu, stillingar, rafmagn og hita, og 

ýmislegt sem slitnar með árunum. Svo koma líka grunnskólarnir hingað og við erum mjög 

opin fyrir því. Þessi starfsemi í Salnum hjá skólunum er víkjandi starfsemi, þannig að ef við 

getum fengið ráðstefnu eða eitthvað sem gefur fé í aðra hönd, þá víkur skólinn á aðra 

dagsetningu sem er opin. Það hefur verið mjög gott samkomulag um þetta sem er mjög 

mikilvægt. Það er algjör lúxus fyrir krakkana að fá að koma fram í alvöru tónlistarhúsi. 

Annað sem bærinn hefur staðið myndarlega að, er að gera kennurum kleift að halda tónleika 

hérna. Það gerist hvergi betra. Það er nokkuð sem þau Árni og Kristín segja mér að dragi til 

þeirra kennara. Þegar þeir vita að þeir hafi möguleika á að halda hér tónleika. Það er 

persónulegur metnaður þeirra. Ég reyni náttúrulega að svara eftirspurn. Ef 90% fólks vill sjá 

ákveðna tegund af tónleikum, reyni ég að bjóða upp á þá. Þeim býð ég í húsið, sem ég veit 

að við þénum á. Nú höfum við ekki efni á að bjóða einhverjum að koma sem við töpum á.  

Krafan nú er að húsið beri sig. Það er bæjarfélagsins að halda uppi menningarstarfsemi, 

einhver verður að borga það. 

Þetta er búið að ganga ágætlega upp. Við höfum ekki sneitt niður neina klassíska 

tónleika. Hitt er bara viðbót. Það er náttúrulega meira álag á fólkið og ég þarf að vera klók 

við að raða niður vaktavinnu fólksins og við reynum að gera það svona í sameiningu. Það 

hefur verið algjört hlé í því að fá frægt listafólk erlendis frá, því að eftir gengishrunið kostar 

það meira en tvöfalt meira í íslenskum krónum. Þannig að þó að allir miðar seljist þá verður 

bullandi tap. Við þurfum bara að sitja af okkur þetta árferði sem nú er. Það eiga eftir að 

koma betri dagar. En nú er það svo að því fleiri tónleikar sem við höldum sem bera sig, því 

betra er það fyrir klassíkina. Þá eru meiri líkur á því að til verði peningar til að styðja við 

klassíkina. Á meðan bærinn styrkir ekki starfsemina verður að hafa einhver önnur ráð með. 

Hlutverk Salarins er svo líka að vera vettvangur fyrir krakka sem eru að læra tónlist. 

Veltuaukningin í miðasölunni hefur nær þrefaldast milli ára. Það er oft gott við 

kreppu að fólk verður að finna sjálft fleiri fleti. Nú er ég farin að finna fyrir mun til batnaðar. 

Ég er að gera samning við fyrirtæki sem er tilbúið til að styrkja Salinn. Það hefur ekki verið 

grundvöllur fyrir því undanfarið. Svo erum við að bjóða fyirirtækjum núna, mjög markvisst, 
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að kaupa miða fyrir starfsfólkið sitt og bjóða því á tónleika, þannig erum við að reyna að 

finna einhverja nýja fleti. Það eru bara nýir tímar. Salurinn stendur á tímamótum 

Ég skipti viðskiptavinum Salarins í þrjá hópa, þannig: Það eru tónleikagestir, það eru 

flytjendur og í þriðja lagi eru það fyrirtæki og stofnanir. Salurinn er vettvangur fyrir alla 

þessa aðila. Þetta eru þeir sem koma til að hlusta, þeir sem koma til að miðla og svo þeir sem 

geta nýtt Salinn sem funda- og ráðstefnuhús. Ég fór í dálitla kynningarherferð fyrir Salinn 

sem fundarstað. Það eru ofsalega margir sem eru að uppgötva Salinn núna sem fundarstað. 

Utanríkisráðuneytið er búið að vera með hann tvisvar. Hann hefur allt til alls. Þetta er fallegt 

hús með góðan hljómburð, þægileg sæti, stóra og góða forstofu og næg bílastæði. Þegar þetta 

er kynnt svona markvisst þá fæst betri niðurstaða“.  
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Lokaorð

Markmiðið með þessum skrifum var að vekja athygli á merkilegri menningarstafsemi og 

jafnframt sýna fram á hve nauðsynleg hún var,  hve vel hafi tekist til með framkvæmdina og 

hve árangursrík og hagkvæm hún hafi verið í alla staði. Á Íslandi hafði aldrei verið reist hús 

yfir tónlist, þar sem tónlistarmaðurinn gat miðlað list sinni til listunnandans við bestu 

skilyrði. Markmið frumkvöðlanna var að bæta úr þessari þörf og það tókst framúrskarandi 

vel. Hús sem bæði tónlistarmönnum og listunnendum þykir vænt um. Auk þess hefur það 

reynst mjög vel við tónlistaruppeldi barna og reyndar fullorðinna líka.

Fullyrða má að tilganginum hafi fyllilega verið náð. Tónlistarmenn sækja í að fá að 

koma og halda tónleika í Salnum. Margir undrast það að stórfrægir og eftirsóttir erlendir 

tónlistarmenn skuli nú koma til Íslands. Það getum við þakkað Salnum.

Auk þess að reynast svona vel sem tónlistarhús hefur komið á daginn, sem var 

kannski ekki markmið í sjálfu sér í upphafi, að Salurinn hefur reynst einstaklega vel sem 

ráðstefnu- og fundarhús. Þetta gefur aukna tekjumöguleika og styður við tónlistina.

Salurinn er líka tónlistarsalur Tónlistarskóla Kópavogs þar sem nemendur fá að 

kynnast því frá byrjun að miðla tónlist í alvöru tónlistarsal. Þessi samnýting á Salnum ásamt 

kynningarstarfseminni tónlist fyrir alla gerir reksturinn mun hagkvæmari og sparar mikið fé. 

Á svokölluðum menningarreit á Vesturbakkanum, sem svo hefur verið nefndur, eru fleiri 

menningarstofnanir sem vinna saman og styðja hver aðra og gera menningarlífið þar auðugra 

og hagkvæmara.
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Mannanafnaskrá
Anna Júlíana Sveinsdóttir, bls. 33, 37,
Andrés Kristjánsson, bls. 9,
Anna Margrét Gunnarsdóttir, bls. 20,
Árni Harðarson, bls. 10, 32, 33, 45, 52,
Benjamín Magnússon, bls. 11, 12,
Birgir Einarsson, bls. 30,
Bjarki Sveinbjörnsson, bls. 45, 46, 49,
Björn Þorsteinsson, bls. 7,
Bubbi Mortens, bls. 28,
Eggert Þór Jóhansson, bls. 43,
Einar Jóhannesson, bls. 27,
Elfa Rún Kristinsdóttir, bls. 28, 36, 43,
Elín Arna Aspelund, bls. 34,
Elísabet Sveinsdóttir, bls. 43, 51-53,
Erling Blöndal Bengtson, bls. 26
Fjölnir Stefánsson, bls.9, 10, 17,
Frank Herlufsen, bls. 9,
Gerður Helgadóttir, bls.8,
Gissur Páll Gissurarson, bls. 26, 28, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 50, 51,
Guðmundur Árnason, bls. 9,
Guðmundur Matthíasson, bls. 9,
Guðrún Birgisdóttir, bls. 35,
Gunnar Birgisson, bls. 6, 7, 19, 20, 22, 43, 48, 51,
Gunnar Guðmundsson, bls. 9,
Gunnar Reynir Magnússon, bls. 9,
Hansína Björgvinsdóttir, bls. 20,
Hákon Sigurgrímsson, bls. 6, 10, 18, 20, 48,
Hilmar Þórðarson, bls. 15,
Hjálmar Ólafsson, bls. 9,
Hulda Jakobsdóttir, bls. 9,´
Inga Ásta Hafstein. bls. 21, 29, 30, 43,
Ingvar Jónasson, bls. 9,
Inessa Galante, bls. 24, 25,
Jakob Líndal, bls. 11, 19,
Jón Bjarnason, bls. 49,
Jón S. Jónsson, bls. 9,
Jón Guðlaugur Magnússon, bls. 20,
Jón Hrólfur Sigurjónsson, bls. 45, 46, 49,
Jónas Ingimundarson, bls. 5, 6, 7, 8, 11, 14, 18, 20, 21, 22,  24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 41, 42, 

“      43, 50,
Júluíus Jónasson, bls. 43,
Kristinn Gestsson, bls. 9,
Kristinn Sigmundsson, bls. 5, 6, 21, 26, 28, 29, 36, 37, 42, 44, 45, 51,
Kristín Stefánsdóttir, bls.10, 32, 35, 43, 46, 47, 52, 
Kristján Ásgerisson, bls. 11, 19,
Kristján Guðmundsson, bls. 19,
Líney Jóhannesdóttir, bls. 43,
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Martial Nardeau, bls. 35,
Nina Kavtaratze, bls. 26, 
Ólöf Þorvaldsdóttir, 20,
Pétur Hafstein, bls. 21, 29, 30, 43,
Rannveig Fríða Bragadóttir, bls.28,
Ríkharður H. Friðriksson, bls, 15,
Runólfur Þórðarson, bls. 6, 9, 10, 17, 18, 19, 48,
Sigfús Halldórsson, bls. 46,
Sigrún Hjálmtýsdóttir (Diddú), bls. 5, 6, 8, 24, 27, 30, 36, 37, 45, 49, 50,
Sigrún Snædal Logadóttir, bls.20, 23,
Sigurður Geirdal, bls. bls.19, 22,
Sigurður Kristinsson, bls. 43,
Sólrún Bragadóttir, bls. 28,
Sigvaldi Kaldalóns, bls. 47,
Stefán Einarsson, bls. 8, 14, 18, 19, 39,
Steindór Guðmundsson, bls. 14, 19, 38-41,
Sveinn Ívarsson, bls.19,
Valþór Hlöðversson,  bls. 19,
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Þorsteinn Hannesson, bls. 9,
Þórunn Björnsdóttir, bls. 8, 22, 30, 31, 32,
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Myndaskrá

Myndir nr. 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22. og forsíðumyndin eru fengnar að 
láni hjá Salnum og valdar af tæknimanni Salarins.

Myndir nr. 3, 5, 6, 7, 21. eru teknar af höfundi.

Myndir nr.  15, 23:   http://www.tonlistarskoli.is/alm-saga.htm  Google leit - Tónlistarskóli 
Kópavogs. Skoðað 20. apríl 2010.

Mynd nr.19 er fengin hjá Steindóri Guðmundssyni hljómburðarsérfræðingi.

Mynd nr. 8 úr tónveri  Mynd úr Tónveri: http://ttk.ismennt.is/ttk/ttkmyndir.html. Google leit 
- Tónlistarskóli Kópavogs. Skoðað 1.5.2010.



58

Sýnishorn af skrám Salarins á tónleikum. 
Skráin sýnir tónleikaröðina Tíbrá Veturinn 2006-2007.

TÍBRÁ TÓNLEIKARÖÐ KÓPAVOGS Í SALNUM SEPTEMBER 2006 - MAÍ 2007

• BÚÐU TIL ÞÍNA EIGIN TÓNLEIKARÖÐ
• SEX TÓNLEIKAR Á VERÐI FIMM

TÍBRÁ, TÓNLEIKARÖÐ KÓPAVOGS 2006 - 2007 
er fullmótuð og fjölmargir glæsilegir tónlistarmenn væntanlegir á hennar vegum í Salinn á 
komandi vetri. Salurinn gegnir margvíslegu hlutverki og er TÍBRÁIN burðarásinn í starfsemi hans.
TÍBRÁIN heldur undir eitt hornið á íslensku tónlistarlífi, þar er vettvangur íslenskra 
tónlistarmanna. TÍBRÁIN heldur líka opnum glugga út í heim og hafa fjölmargir erlendir gestir 
látið í sér heyra frá opnun Salarins. Tónleikar í TÍBRÁ starfsársins eru ? talsins, og getur hver og 
einn sett saman sína eigin TÍBRÁR röð að vild. Allar upplýsingar um TÍBRÁ er að auki að finna á 
Error! Hyperlink reference not valid.

MIÐASALA Á ALLA TÍBRÁR TÓNLEIKA STARFSÁRSINS hefst 28. ágúst kl. 10.

SEX TÓNLEIKAR Á VERÐI FIMM
Bestu kjör á TÍBRÁR tónleika eru fengin með því að kaupa sér miða á 5 tónleika samtímis og fylgir 
þá 1 miði í kaupbæti; 6 tónleikar á verði 5. Þar með ert þú komin í hóp fastagesta Salarins, hefur 
sparað umtalsvert og tryggt þér öruggt sæti á eftirsótta tónleika. 

SAMA VERÐ Á ALLA TÓNLEIKA Í TÍBRÁ
Miðaverð 2000kr / 67 ára og eldri, öryrkjar og námsmenn 1600kr / 12 ára og yngri 800kr
Afsláttur fyrir hópa; 15 gesti eða fleiri.
NETSALA - á Salarvefnum Error! Hyperlink reference not valid.. 
ATHUGIÐ - miða með afslætti er aðeins hægt að kaupa í miðasölu Salarins, en ekki á netinu.

Miðasala Salarins að Hamraborg 6 í Kópavogi opin virka daga frá kl. 10 - 16 og klukkustund fyrir 
tónleika, sími 5 700 400

Dagskráin er birt með fyrirvara um breytingar
___________________________________________________________________________
SEPTEMBER 2006
FIMMTUDAGUR 7. SEPTEMBER KL. 20
TÍBRÁ: PÍANÓTÓNLEIKAR
VESSELIN STANEV
Miðaverð 2000/1600 kr.
Tónleikar í samstarfi við Morgunblaðið.

EFNISSKRÁ:
Domenico Scarlatti: Sónata í F-dúr K296
   Sónata í f-moll K50
   Sónata í d-moll K516
   Sónata í C-dúr K357
Robert Schumann: Humoresque í B-dúr op.20
Alexander Scriabin: Deux Poèmes op. 32, nr. 1 í Fís-dúr og nr. 2 í D-dúr
   Sónata nr. 3 í fís-moll op. 23
Franz Liszt:  Tvær ungverskar rapsódíur, nr. 11 í a-moll og nr. 12 í cís-moll

UM TÓNLEIKANA: Margverðlaunaður búlgarskur píanóvirtúós! Vesselin Stanev á
glæsilegan feril að baki og er mikið fagnaðarefni að fá hann til að opna TÍBRÁ að þessu sinni. 

UM FLYTJANDANN: Vesselin Stanev – Biography - www.vesselin-stanev.com
Vesselin Stanev was born in 1964 in Varna (Bulgaria). At the age of 10 he began his musical 
training at the school of music there, and in 1981 he enrolled at the Academy of Music in Sofia. 
Two years later he went to Moscow to study with Dmitri Bashkirov at the Tchaikovsky 
Conservatoire, where he was awarded his soloist's diploma in 1988. He then moved to Paris for 
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further studies with Alexis Weissenberg, and between 1992 bis 1995 he attended classes for 
advanced students at the Conservatoire National Supérieur de Musique. Since then he has been 
living in the city on the Seine, in Switzerland and occasionally in his native Varna.

He caused a sensation in 1991 with two concert appearances – as a soloist together with the 
Bamberg Symphony Orchestra at the international festival "Orpheum Soloists in Concert" in the 
Swiss town of Bad Ragaz, and with a piano recital at Vienna's "Klangbogen" summer festival. 
Vesselin Stanev rapidly made a name for himself as a musician of outstanding talent, and awards 
like a special prize in the Moscow Tchaikovsky Competition and the Grand Prix at the Concours 
Marguerite Long - Jacques Thibaud bear witness to this.

Vesselin Stanev's career has taken him to leading European concert halls such as the Alte Oper 
Frankfurt, London's Wigmore Hall, the Leipzig Gewandhaus, the Salle Gaveau in Paris and 
Accademia di Santa Cecilia in Rome, as well as to Scandinavia, Russia, Eastern and South-Eastern 
Europe and Japan. He has worked successfully with conductors like Hubert Soudant, Armin Jordan 
and David Zinman. His skills at the keyboard have been documented on Bulgarian radio and TV, 
and have been praised by the international critics.

For the Bulgarian label Gega New, Vesselin Stanev has recorded six CD's with works by 
Schumann und Brahms, Liszt, Chopin and Rachmaninov. His latest CD, recorded for Sony 
Classical, features early works by Alexander Skriabin.

FIMMTUDAGUR 14. SEPTEMBER KL. 20
TÍBRÁ: DJASSTÓNLEIKAR
DJASSHLJÓMSVEIT EYJÓLFS ÞORLEIFSSONAR
Miðaverð 2000/1600 kr.

FLYTJENDUR: Eyjólfur Þorleifsson, tenórsaxófónn, Hildur Guðný Þórhallsdóttir, söngur, 
Sigtryggur Baldursson, slagverk og söngur, Helgi Svavar Helgason, trommur, Davíð Þór Jónsson, 
píanó, Rhodes og Hammond orgel, Ómar Guðjónsson, gítar, Snorri Sigurðarson, trompet og 
flugelhorn og Tómas R. Einarsson, kontrabassi.

EFNISSKRÁ: Tónlist eftir Eyjólf Þorleifsson.

UM TÓNLEIKANA: Létt og hressandi frumsamin tónlist í suður-amerískum stíl, leikin og sungin 
við texta Braga Valdimars Skúlasonar, Baggalúts, af disknum Tónar sem tilnefndur var til Íslensku 
Tónlistarverðlaunanna 2005.

UM FLYTJENDUR: Eyjólfur Þorleifsson.útskrifaðist frá Djassdeild Tónlistarskóla F.Í.H vorið 2005. 
Hann hefur komið víða við í tónlistinni undanfarin ár, leikið inn á hljómdiska, spilað og útsett eigin 
tónsmíðar á Djasshátíð Reykjavíkur og víðar, farið í tónleikaferðir með hljómsveitinni Jagúar auk 
þess að taka þátt í ótal tónlistarviðburðum með mörgum helstu djass-tónlistarmönnum landsins. 
Bragi Valdimar Skúlason er að góðu kunnur sem ein af aðalsprautum Baggalúts og er þegar 
kominn í hóp þekktustu textahöfunda Íslendinga í dag. 

MIÐVIKUDAGUR 20. SEPTEMBER KL. 20
TÍBRÁ: PÍANÓTÓNLEIKAR
PETER MÁTÉ
Miðaverð 2000/1600 kr.

EFNISSKRÁ:
Franz Liszt:  Tvær trancendental etýður
   - nr. 1 Preludio
   - nr. 8 Wilde Jagd
Fryderyk Chopin: Nocturne í Es-dúr op. 9 c.2
   Nocturne F-dúr op. 15 c.1
Leos Janácek:  Sónata 1.X.1905
Hjálmar H Ragnarsson: Ballada
Franz Schubert:  Sónata í A-dúr op.posth.120, D.664
Franz Liszt:  Mephisto-Walzer
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UM TÓNLEIKANA: Píanóleikarinn Peter Máté hefur um árabil verið öflugur liðsmaður í íslensku 
tónlistarlífi. Hér leikur hann af sinni alkunnu snilld rómantíska tónlist frá Mið- og Austur Evrópu.

UM FLYTJANDANN: Peter Máté er fæddur 1962 í Tékkóslóvakíu. Hann lærði hjá Ludmilu 
Kojanová í Kosice og Valentinu Kameníková við Tónlistarakademíuna í Prag. Hann hefur unnið til 
verðlauna fyrir píanóleik sinn – 1980 í Hradec Královék, 1986 í Vercelli, 1989 í Enna. Peter hefur 
starfað á Íslandi frá árinu 1990 og er nú kennari við Tónlistarskólann í Reykjavík. Hann hefur 
haldið einleikstónleika, leikið einleik með ýmsum sinfóníuhljómsveitum og tekið þátt í 
kammertónleikum, m.a. með Tríói Reykjavíkur, Trio Romance, víða í Evrópu og Bandaríkjunum.

ÞRIÐJUDAGUR 26. SEPTEMBER KL. 20
TÍBRÁ: SEMBALTÓNLEIKAR
SMILJKA ISAKOVIĆ
Miðaverð 2000/1600 kr.

EFNISSKRÁ:
TÓNLIST FRÁ IBERIUSKAGA:
Carlos Seixas:    Sónata í a-moll
Joao de Sousa Carvalho: Toccata
C.P.E.Bach:    Variations on Spanish Folia
Padre Antonio Soler:   Sónata d-moll og Sónata g-moll
Domenico Scarlatti:   Sónata f-moll og Fandango

TÓNLIST FRÁ BALKANSKAGA:
Dušan Radić:   Theme and Variations
Isidor Bajić:   By the spring
Vasilije Mokranjac: Three Dances
Gencho Genchev: Suite "Besides the river" - tileinkað S.I.
Manos Hadzidakis: Syrtos og Kalamatianos og Megali Sousta
Dimitris Themelis: Preludio and Chasapiko
Mikis Theodorakis: A Magic Night
Stavros Xarhakos: Ypomoni

UM TÓNLEIKANA: Hinn stórmerki serbneski semballeikari Smiljka Isakovi kynnir með vali verka 
á efnisskrá sinni tvennskonar tónlistarstrauma að austan og vestan. Iberica – frá Iberiuskaga – er 
samsafn af barrok verkum sem voru samin undir spænskum og portúgölskum áhrifum. Balcanica 
– frá Balkanskaga – samanstendur af verkum frá Serbíu, Búlgaríu og Grikklandi. Tónleikarnir eru 
hluti af dagskránni „Dagar serbneskrar menningar á Íslandi”.

UM FLYTJANDANN:
Smiljka Isakovic er heimsþekktur semballeikari sem hefur verið kölluð af gagnrýnendum 
drottning sembalsins. Hún nam tvöfalt mastersnám, annars vegar á píanó við Music 
Academy í Belgrad og Thaikovsky Tónlistarskólann í Moskvu og á sembal við Konunglega 
tónlistarskólann í Madríd. 

Hún hefur komið fram víða í Evrópu (Ítalíu, Austurríki, Belgíu, Þýskalandi, Sviss, 
Frakklandi, Bretlandi, Tékklandi, Rússlandi, Úkraínu, Armeníu, Portúgal, Spáni, Grikklandi, 
Kýpur og um gjörvalla Júgóslavíu. Einnig hefur hún komið fram í Bandaríkjunum, Suður-
Ameríku og Kúbu. Hún hefur flutt tóverk í Samkomusal Dag Hammarsjold í New York og 
hlaut þar mikið lof fyrir. Á Sumarhátíð Dubrovnik kölluðu gagnrýnendur hana Forsetafrú 
sembalsins.

Hún hefur tekið upp þó nokkrar plötur og geisladiska fyrir útgáfufyrirtæki í 
Júgóslavíu og Bandaríkjunum. Smiljka hefur oft spilað í útvarpi, bæði í Júgóslavíu og einnig 
erlendis. Hún hefur haldið meistaranámskeið fyrir sembal og skrifað ritgerðir og greinar um 
tónvísindi og er sem stendur að skrifa doktorsritgerð sína um listastjórnun. 

Smiljka er nefnd í alfræðiorðabókinni Who is Who in Music, (Hverjir eru hvað í 
tónlist), þar sem aðeins framúrskarandi tónlistarmenn eru teknir fyrir. Hún var tilnefnd til 



61

verðlauna af “World Foundation of Successful Women” fyrir tónlistarhæfileika sína. 
American Biographical Istitute (ABI) sem gæti útlagst á íslensku Stofnun amerískra 
ævisagna, nefndi Smiljku sem einn af “5000 helstu persónum veraldar” sem Drottning 
sembalsins og tilnefndu hana til “Konu ársins”. Hún er einnig nefnd sem Who is Who in 
Serbia (Herjir eru hvað í Serbíu) og í Alfræðiorðabók semballeikara og organista 
(Pétursborg, Rússlandi). 

Umsagnir gagnrýnenda:
„Hún leikur eins og hún klæðir sig, með glæsibrag og þokka. Fingrabeiting hennar er liðug 
og framúrskarandi, mýkt hennar skapar spennu og kraft í hámarki.“

London Times

„Leiftrandi snilld hennar og hlýlegur persónuleiki hreif stóran áhorfendafjöldann. 
Lokaverkið var fjandanum erfiðara, Fandago eftir Soler. Þar fékk frábær spilamennska 

hennar að njóta sín. “
Oxford Mail

Forsetafrú sembalsins: „Smiljka Isakovic er á allan hátt verð þeim frama sem hún hefur 
hlotið: fullkomin túlkun og aðlaðandi sviðsframkomu og nálægð. Frá byrjun fangaði hún 

athygli áhorfenda.“
Kremstaler Rundschau (Austurríki)

OKTÓBER 2006

SUNNUDAGUR 8. OKTÓBER KL. 20
TÍBRÁ: LJÓÐATÓNLEIKAR - útgáfutónleikar
GUÐRÚN JÓHANNA ÓLAFSDÓTTIR
VÍKINGUR HEIÐAR ÓLAFSSON
Miðaverð 2000/1600 kr.

EFNISSKRÁ:
Edward Grieg: Fjögur sönglög
Robert Schumann: Frauenliebe und Leben op. 42
Edward Grieg:  Haugtussa op. 67

UM TÓNLEIKANA:
Þau Guðrún Jóhanna og Víkingur Heiðar debúteruðu í Salnum á tónleikunum 
„Tónlistarmenn 21. aldar" á Listahátíð í Reykjavík árið 2000. Þau hafa að nýju sameinað 
krafta sína og flytja nú sönglagaflokkana "Frauenliebe und -Leben" eftir Robert Schumann 
og "Haugtussa" eftir Edvard Grieg af nýútkomnum hljómdiski ásamt lögum á dönsku, 
norsku, sænsku, þýsku og íslensku eftir Grieg.

UM FLYTJENDUR:
Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir mezzósópran stundaði söngnám hjá Rut Magnússon í 
Tónlistarskólanum í Reykjavík og hjá prófessor Lauru Sarti í Guildhall School of Music and 
Drama í London, þaðan sem hún lauk meistaragráðu í söng 2001, og óperudeild skólans 
2003. Hún hefur einnig sótt einkatíma hjá Aliciu Nafé í Madríd. Guðrún hefur unnið til 
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verðlauna í fimm alþjóðlegum söngkeppnum, þar á meðal Ljóðasöngsverðlaunin í hinni virtu 
Kathleen Ferrier söngkeppni í Wigmore Hall í London. Guðrún hefur sungið hlutverk 
Dorabellu í Cosí fan tutte eftir Mozart og Rosinu í Il Barbiere di Siviglia eftir Rossini, 
Arbace í Artaxerxes eftir Arne, Prins Orlofsky í Leðurblökunni eftir Johann Strauss, Lazuli í 
L'étoile eftir Chabrier, Joacim í Susanna eftir Händel, Magdelone í Maskarade eftir Nielsen 
og Sesto í La Clemenza di Tito eftir Mozart. Guðrún kemur reglulega fram sem 
ljóðasöngkona, með píanó, gítar eða kammerhópum. Hún hefur frumflutt ýmis verk eftir 
íslensk og erlend tónskáld, sem sum hver hafa samið sérstaklega fyrir hana. Hún hefur
komið fram á tónleikum á Íslandi, Bretlandi, Ítalíu, Möltu, Færeyjum, Lúxemborg, Búlgaríu 
og Spáni. Hún hefur sungið á The Harrogate International Festival, á Tíbrártónleikum í 
Salnum, á Ljóðatónleikum Gerðubergs, í Auditorio Nacional í Madríd, Auditorio Príncipe 
Felipe í Oviedo, á Listahátíð í Reykjavík, með Kammersveit Reykjavíkur, 
Sinfóníuhljómsveit Íslands, Bachsveitinni í Skálholti, Kammersveitinni Ísafold, 
Kammersveitinni Sonor Ensemble í Madríd og með sinfóníuhljómsveitunum Schola 
Camerata og La Orquesta Sinfónica la Mancha á Spáni. Á meðal hljóðritana Guðrúnar má 
nefna óratoríuna Barn er oss fætt eftir John Speight með Mótettukór Hallgrímskirkju og 
Sinfóníuhljómsveit Íslands undir stjórn Harðar Áskelssonar og ýmsar hljóðritanir fyrir 
Ríkisútvarpið. Á næstunni mun koma út geisladiskur með söng Guðrúnar á lögum eftir 
Sigvalda Kaldalóns með Jónasi Ingimundarsyni og geisladiskur Kammersveitar Reykjavíkur, 
þar sem Guðrún syngur Vókalísu eftir Hjálmar H. Ragnarsson. Um páskana 2006 mun 
Guðrún syngja á kammertónleikum í Mývatnssveit og við opnun Listahátíðar í Reykjavík í 
maí mun hún frumflytja þrjú lög eftir Þorkel Sigurbjörnsson, sem hann hefur samið 
sérstaklega fyrir hana. Guðrún er listrænn stjórnandi Kammertónleika á Kirkjubæjarklaustri í 
sumar og mun koma þar fram á þrennum tónleikum með íslenskum og erlendum 
tónlistarmönnum.

Víkingur Heiðar Ólafsson píanóleikari (f. 1984) hefur komið fram á fjölmörgum tónleikum 
heima og erlendis og getið sér orð sem einn af eftirtektarverðustu fulltrúum yngri kynslóðar 
íslenskra tónlistarmanna. Síðustu þrjú ár hefur hann stundað nám við Juilliard 
tónlistarháskólann í New York undir handleiðslu Jerome Lowenthal. Víkingur Heiðar hefur 
hlotið fjölmörg verðlaun og viðurkenningar fyrir leik sinn, m.a. Íslensku Tónlistarverðlaunin 
2004 í flokkinum “Bjartasta vonin”, auk verðlauna American-Scandinavian Society í New 
York sem veitt voru framúrskarandi listamönnum á árinu 2004. Ennfremur hlaut Víkingur 
Tónlistarstyrk Rótarý á Íslandi í janúar 2005. Frumraun sína með Sinfóníuhljómsveit Íslands 
þreytti Víkingur 16 ára gamall þegar hann lék 1. Píanókonsert Tchaikovskys, en með 
hljómsveitinni hefur Víkingur einnig leikið konserta eftir Jón Nordal, Prokofiev og 
Shostakovich. Hann hefur einnig leikið einleik með Blásarasveit Reykjavíkur, Ungfóníu og á 
Listahátíð í Reykjavík. Í vetur kemur Víkingur m.a. fram með Sinfóníuhljómsveit Íslands, 
Blásarakvintett Reykjavíkur á tónleikum Kammermúsíkklúbbsins og með Kammersveit 
Reykjavíkur á Listahátíð í Reykjavík 2006. Auk þess kemur hann fram í Embassy 
tónleikaröðinni í Washington þar sem hann mun einnig halda góðgerðartónleika til styrktar 
heimilislausum. 12 Tónar munu gefa út fyrsta geisladisk Víkings með tónverkum eftir 
Robert Schumann haustið 2006. Víkingur er tilnefndur til Íslensku Tónlistarverðlaunanna 
2005 í flokkinum “Flytjandi Ársins” í sígildri- og samtímatónlist.
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MIÐVIKUDAGUR 25. OKTÓBER KL. 20
TÍBRÁ: SELLÓ, FLAUTA, PÍANÓ
SIGURÐUR HALLDÓRSSON, selló
PAMELA DE SENSI, flauta
DANÍEL ÞORSTEINSSON, píanó
Miðaverð 2000/1600 kr.
EFNISSKRÁ:
Heitor Villa-Lobos: Assobio a Játo (Jet Whistle) fyrir flautu og selló 

Allegro non troppo 
Adagio 
Vivo 

Astor Piazzolla: Le Grand Tango fyrir selló og píanó 

Hlé 

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras nr. 6, 
fyrir flautu og selló (upph. fl. og fagott, úts. sellóraddar: S.H.) 
I. Aria (Chôro) 
II. Fantasia 

Alberto Ginastera: Sónata fyrir selló og píanó op. 49 
I. Allegro deciso 
II. Adagio passionato 
III. Presto mormoroso 
IV. Allegro con fuoco 

Astor Piazzolla: Novitango 

UM TÓNLEIKANA: Þessi suður-amerísku tónskáld sóttu sér innblástur í þá tónlist sem 
þeir uxu upp við en jafnframt blésu um þá alþjóðlegir vindar. Serialismi, aleatoriskir ryþmar, 
ný-klassík, endurunnin barokform renna saman við seiðandi tango, "choro", hljómliti og takt 
sem dregur okkur í vesturveg, suður fyrir miðbaug til Rio og Buenos Aires."

UM FLYTJENDUR: 
Sigurður Halldórsson sellóleikari hefur starfað sem einleikari og kammertónlistarmaður á 
Íslandi í um 2 áratugi. Hann hefur tekist á við fjölbreytilega tónlistarstíla allt frá gregorsöng 
miðalda til nýjustu tónverkanna, en á þeim vettvangi hefur hann m.a. verið meðlimur í Caput 
hópnum frá stofnun hans. Auk þess starfar hann með Voces Thules, Camerarctica, 
Skálholtskvartettinum og Bachsveitinni í Skálholti. Hann hefur, bæði sem einleikari og með 
fyrrnefndum hópum, komið fram á ótal alþjóðlegum listahátíðum víða um Evrópu, Norður-
Ameríku og Japan og hljóðritað fjölda hljómdiska. Í yfir tvo áratugi hefur hann starfað með 
Daníel Þorsteinssyni píanóleikara og hafa þeir flutt stórann hluta tónbókmenntanna fyrir 
selló og píanó vítt og breitt um Ísland og austan hafs og vestan. M. a. léku þeir allar 5 
sónötur Beethovens á Tíbrártónleikum haustið 2000. Þeir eru einnig meðal stofnenda 1515 
tónleikanna sem hófu göngu sína í febrúar 2002. Sigurður hefur leikið allar einleikssvítur 
Bachs á Sumartónleikum í Skálholtskirkju og hljóðritað sellókonserta eftir Vivaldi með 
Bachsveitinni í Skálholti og Sinfóníuhljómsveit Íslands. Hann hefur gegnt starfi listræns 
stjórnanda Sumartónleika í Skálholtskirkju síðan í desember 2004.
Pamela De Sensi flautuleikari er fædd árið 1975 í Róm en uppalin í Lamezia Terme á suður 
Ítalíu. Hún útskrifaðist 1998 í Conservatorio di Musica “L. Perosi” di Campobasso á Ítalíu 
þar sem hún nam m. a. með Dalla Benetta. Hún sótti auk þess tíma hjá C. Klemm, M. 
Ziegler, F. Reengli, og M. Ancilotti. Hún hefur tekið þátt í mörgum keppnum bæði innan og 
utan Ítalíu og m. a. hlotið 1. verðlaun í European music competition Cittá di Teramo, 2. 
verðlaun International competition of modern music “A.M.A Calabria” og 1. verðlaun 
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International music competition Cittá di Ortona. Hún hefur víða tekið þátt í tónleikum bæði 
sem einleikari og í kammertónlist: t.d. í Kasakstan, Mexíkó, Íslandi og víðs vegar um Ítalíu. 
Hún hefur komið fram á fjölda tónlistarhátíða s. s. International Festival of Mediterranean 
Music í Siracusa (97,98,99), International Music Festival “V. Bucchi” (Roma), Arena di 
VeronaFestival (2001) og Positano. Frá árinu 1997 hefur hún leikið með “Horus Ensemble” 
og frá 1998 með tríóinu “Shéhérazade”. Á Íslandi hefur hún starfað sem tónlistarkennari við 
Tónlistarskóla Árnesinga frá árinu 2003.
Daníel Þorsteinsson píanóleikari er fæddur í Neskaupstað og hóf þar sitt tónlistarnám. Hann 
lauk burtfarar- og píanókennaraprófi frá Tónskóla Sigursveins D. Kristinssonar 1986 og 
stundaði framhaldsnám við Sweelinck tónlistarháskólann í Amsterdam, þaðan sem hann lauk 
prófi árið 1993. Daníel hefur verið virkur í íslensku tónlistarlífi um árabil, komið fram sem 
einleikari m.a. með Sinfóníuhljómsveit Norðurlands sem og í samleik með einsöngvurum og 
smærri tónlistarhópum; auk þess sem hann hefur haldið námskeið í píanóleik, bæði hér á 
landi og á Spáni. Hann er félagi í Caput og hefur haldið tónleika með hópnum víða í Evrópu 
auk Norður-Ameríku og Asíu. Daníel hefur og samið og útsett tónlist s.s. fyrir leikhús og 
leikið inn á fjölda hljómdiska tónlist af ýmsu tagi. Daníel var tilnefndur bæjarlistamaður á 
Akureyri árið 2000, en fyrir norðan hefur hann búið og starfað frá 1993.

LAUGARDAGUR 28. OKTÓBER KL. 20
TÍBRÁ: ÓPERUTÓNLEIKAR
SIGRÍÐUR AÐALSTEINSDÓTTIR
AUÐUR GUNNARSDÓTTIR
GUNNAR GUÐBJÖRNSSON
BJARNI THOR KRISTINSSON
JÓNAS INGIMUNDARSON
Miðaverð 2000/1600 kr.

EFNISSKRÁ: Aríur, dúettar, tríó og kvartettar úr óperum eftir Beethoven, Mozart, 
Donizetti, Verdi, Wagner, Dvorák, Smetana, Tschaikovsky o.fl.

UM TÓNLEIKANA: Allir söngvararnir eru störfum hlaðnir, hver á sínu sviðí, sem sannar 
ágæti þeirra. Það er einkar ánægjulegt fyrir TÍBRÁNA að þau staldri hér við, í sama landi, á 
sama tíma, á sama sviði, öll reiðubúin til að leyfa gestum Salarins að njóta listar þeirra. 

UM FLYTJENDUR:
Auður Gunnarsdóttir er fædd í Reykjavík. Hún lauk 8. stigi í söng frá Söngskólanum í Reykjavík 
vorið 1991 þar sem kennari hennar var Ólöf Kolbrún Harðardóttir. Árið 1992 hélt hún til Stuttgart þar 
sem hún stundaði framhaldsnám við tónlistarháskólann og lauk árið 1997 prófi frá óperu- ljóða og 
einsöngvaradeild. Kennarar hennar þar voru Prof.Luisa Bosabalian og Carl Davis. Eftri það lá leiðin 
til Würzburgar þar sem hún hefur verið tíður gestur í hinum ýmsu hlutverkum. T.a.m. Rosalindu í 
Leðurblökunni, Antóníu í Ævintýrum Hoffmanns, Pamínu í Töfraflautunni, Micaälu í Carmen, Donnu 
Elviru í Don Giovanni, Blance í Samtal karmellítanna, Annínu í Nótt í Feneyjum, Luísu í Unga 
lordinum o.m.fl. Auk þess hefur Auður komið fram í óperuhúsunum í Mannheim, Heidelberg, Bielefeld 
og Hannover. Auður hefur haldið fjölda ljóðatónleika hér heima og erlendis. Á námsárunum sótti 
Auður námskeið hjá Renötu Scotto, Brigitte Fassbaender og Hermann Prey. Árið 1999 kom út 
geisladiskurinn Íslenskir söngvar þar sem Jónas Ingimundarson leikur á píanóið, en þau hafa unnið 
mikið saman og komið m.a. komið fram á Tíbrár tónleikum Salarins. Í Íslensku óperunni hefur 
Auður farið með hlutverk Mimiar í La Bohéme, Pamínu í Töfraflautunni og Greifynjunnar í 
Brúðkaupi Fígarós. Auður hefur hlotið fjölda styrkja, m.a. listamannalaun ríkisins og styrk úr 
Tónlistarsjóði.
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Sigríður Aðalsteinsdóttir mezzosópran lauk burtfararprófi frá Söngskólanum í Reykjavík 
árið 1995. Helstu kennarar hennar þar voru Elísabet F Eiríksdóttir og Þuríður Pálsdóttir. Árið 
2000 lauk hún námi frá óperudeild Tónlistarháskólans í Vínarborg með hæstu einkunn. Hún 
stundaði auk þess nám við ljóða og óratoríudeild skólans frá 1997-2001 hjá próf. Charles 
Spencer og sótti ljóðanámskeið hjá Robert Holl.
Sigríður þreytti frumraun sína sem óperusöngvari við Þjóðaróperuna í Vínarborg vorið 1997 
í hlutverki Mercedesar í Carmen. Frá 1999-2002 söng hún ýmis hlutverk við húsið auk þess 
að taka þátt í óperuuppfærslum á Íslandi hjá Íslensku Óperunni og Norðuróp. Hún hefur 
haldið fjölda ljóðatónleika og tekið þátt í flutningi á messum og óratoríum heima og erlendis.
Sigríur syngur nú hlutverk Marcelinu í Brúðkaupi Figarós hjá Íslensku óperunni.
Hún hefur starfað sem söngkennari við Tónlistarskólann á Akureyri frá 2002.
Gunnar Guðbjörnsson tenórsöngvari þreytti frumraun sína á óperusviði í Íslensku 
Óperunni árið 1988. Hann söng víða í tónleikasölum og óperum á námsárunum í London en 
var síðan fastráðinn við Ríkisóperuna í Wiesbaden, óperuna í Lyon og Staatsoper unter den 
Linden í Berlín. Gunnar hefur einnig sungið við fjölda annarra óperuhús s.s. Genf, Lissabon, 
Bologna, Madrid, Köln, Hamburg, Bastilluóperuna í París og Staatsoper í Vín. Á 
tónleikapallinum hefur Gunnar einnig verið virkur og sungið víða. Má þar nefna Salle Pleyel 
í París, Albert Hall í London og Berlínar Fílharmoníunni en þar þreytti hann frumraun sína 
með Fílharmóníusveit Berlínar í maí 1999. Einsöngstónleika hefur hann sungið m.a. í 
Wigmore Hall og Covent Garden óperunni í London, í Salle Gaveau í París og á Aix-en-
Provence hátíðinni í Frakklandi. Utan Evrópu hefur hann sungið með 
Sinfóníuhljómsveitunum í Israel, Singapore og Chicago í Bandaríkjunum. Hann hefur átt 
samstarf við marga þekkta stjórnendur og má þar nefna Helmut Rilling, Kent Nagano, 
Jeffrey Tate, Antonio Pappano, Sir Neville Marriner og Daniel Barenboim. Söng Gunnars 
má finna á íslenskum og erlendum upptökum t.a.m. Tannhäuser undir stjórn Barenboim. 
Framundan hjá Gunnari eru m.a. verkefni við Bastillu Óperuna í París og Staatsoper í Berlín, 
auk þess sem hann er að syngja um þessar mundir á Wexford hátíðinni í Írlandi og á 
tónleikum í Fílharmóníunni í Berlín.
Bjarni Thor bassasöngvari er fæddur og uppalinn á Suðurnesjum. Hann hóf söngnám við 
Tónlistarskólann í Njarðvík hjá Ragnheiði Guðmundsdóttur og stundaði það síðan með 
hléum áfram í Tónlistarskóla Sigursveins og Söngskólanum í Reykjavík. Haustið 1994 hélt 
Bjarni til frekara náms við Óperudeild Tónlistarháskólans í Vín og naut þar leiðsagnar 
Helena Karusso og Curt Malm. Vorið 1996 var Bjarni siðan ráðinn sem aðalbassasöngvari 
Þjóðaróperunnar þar í borg. Þar var hann fastráðinn til þriggja ára og að þeim tíma liðnum 
snéri hann sér einungis að lausamennsku. Meðal helstu óperuhlutverka Bjarna má nefna; 
Barón Ochs í Rósariddaranum (Strauss), Osmin í Brottnáminu úr kvennabúrinu (Mozart), 
Pímen í Boris Godunow (Mussorgsky), Rocco í Fidelio (Beethoven), John Falstaff í Kátu 
konungunum frá Windsor (Nikolai), van Bett í Zar und Zimmermann (Lortzing) að 
ógleymdum ýmsum hlutverkum í óperum Wagners: Wotan í Rínargullinu, Pogner í 
Meistarasöngvurunum, Daland í Hollendingnum fljúgandi, Gurnemanz í Parsifal og risanum 
Fáfnir í Hringnum. Eftir að Bjarni hóf ´lausamennskusöng’ hefur hann verið fastur gestur í 
Ríisóperunni í Berlín auk þess að koma fram í óperuhúsunum í Chicago, París, Verona, 
Flórenz, Palermo, Wiesbaden og Dortmynd svo eitthvað sé nefnt. Hann hefur m.a. sungið 
undir stjórn Zubin Mehta, Daniel Barenboim, Kent Nagano, Betrand de Billy og sir Andrew 
Davis. Næsta haust syngur Bjarni á sviði Íslensku óperunnar eftir langt hlé. Um er að ræða 
hlutverk Osmin í Brottnáminu úr kvennabúrinu eftir Mozart. Frumsýning er fyrirhuguð í lok 
september. 
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Jónas Ingimundarson píanóleikari stundaði tónlistarnám við Tónlistarskólann í Reykjavík 
og framhaldsnám við Tónlistarháskólann í Vínarborg. Jónas hefur síðan starfað sem 
píanóleikari, tónlistarkennari og kórstjóri. Hann hefur haldið fjölda tónleika á Íslandi og 
komið fram víða í Evrópu og Bandaríkjunum, ýmist einn eða með öðrum, einkum 
söngvurum. Jónas hefur leikið inn á fjölda hljómplatna og hljómdiska og hefur staðið fyrir 
öflugu tónlistarkynningarstarfi í tengslum við tónleikahald sitt. Jónas hefur fengið 
listamannalaun og notið starfslauna listamanna og hlotið margvíslegar viðurkenningar, svo 
sem heiðursverðlaun VÍS, Íslandsbanka og DV og heiðursverðlaun Íslensku 
tónlistarverðlaunanna 2001, þegar þau voru veitt í fyrsta sinn. Jónas Ingimundarson var 
sæmdur Riddarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu árið 1994 og Dannebrog orðunni árið 1996. 
Jónas er tónlistarráðunautur Kópavogs og árið 2004 var hann valinn heiðurslistamaður 
bæjarins. Sama ár kom út bókin „Á vængjum söngsins - um ævi og störf Jónasar 
Ingimundarsonar” skráð af Gylfa Gröndal. Jónas nýtur heiðurslauna Alþingis.

NÓVEMBER 2006

TÓNLEIKUM FRESTAÐ!!
FÖSTUDAGUR 3. NÓVEMBER KL. 20
TÍBRÁ: FIÐLA OG PÍANÓ
RÉKA SZILVAY
HEINI KÄRKKÄINEN
Miðaverð 2000/1600 kr.

EFNISSKRÁ:
Béla Bartók:  Rapsódía nr. 1 fyrir fiðlu og píanó
Ludwig van Beethoven: Sónata fyrir píanó og fiðlu í c-moll op. 30 nr. 2
Olivier Messiaen: Stef með tilbrigðum fyrir fiðlu og píanó
Edvard Grieg:  Sónata fyrir fiðlu og píanó í c-moll op.45
TÓNLEIKUM FRESTAÐ!!

MIÐVIKUDAGUR 15. NÓVEMBER KL. 20
TÍBRÁ: SJOSTAKOVITZ FYRIR PÍANÓ
ELIZAVETA KOPELMAN
Miðaverð 2000/1600 kr.

EFNISSKRÁ: Prelúdíur og fúgur op. 87 eftir Dimitri Sjostakovitz. Fyrri hluti nr. 1 – 12

UM TÓNLEIKANA: Sinfóníuhljómsveit Íslands hefur að undanförnu flutt í heild allar 
sinfóníur Sjostakovitz og minnist þannig 100 ára afmælis þess meistara tónskálds. Af sama 
tilefni flytur Elizaveta Kopelman allar Prelúdíur og fúgur Dimitri Sjostakovitz fyrir píanó á 
tvennum tónleikum í Salnum. Heildarflutningur í fyrsta sinn á Íslandi!

FÖSTUDAGUR 17. NÓVEMBER KL. 20
TÍBRÁ: SJOSTAKOVITZ FYRIR PÍANÓ
ELIZAVETA KOPELMAN
Miðaverð 2000/1600 kr.

EFNISSKRÁ: Prelúdíur og fúgur op. 87 eftir Dimitri Sjostakovitz. Seinni hluti nr. 13 – 24.
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UM FLYTJANDANN: Nánar síðar

MÁNUDAGUR 20. NÓVEMBER KL. 20
TÍBRÁ: PÍANÓSÓNÖTUR MOZARTS – HEILDARFLUTNINGUR I
MIKLÓS DALMAY
Miðaverð 2000/1600 kr.
Tónleikar í samstarfi við MS, Osta- og smjörsöluna og Hrunamannahrepp

EFNISSKRÁ:
Sonata in C major, KV 279 (No.1)  
I. Allegro
II. Andante
III. Allegro

Sonata in F major, KV 280 (No.2)  
I. Allegro assai 
II. Adagio
III. Presto

Sonata in B flat major, KV 281 (No.3)  
I. Allegro
II. Andante amoroso
III. Rondeau 

HLÉ

Sonata in E flat major, KV 282 (No.4)  
I. Adagio
II. Menuetto I - Menuetto II
III. Allegro

Sonata in G major, KV 283 (No.5)  
I. Allegro 
II. Andante
III. Presto

UM TÓNLEIKANA:
Í tilefni þess að á árinu eru liðin 250 ár frá fæðingu Wolfgangs Amadeusar Mozarts hefur 
píanóleikarinn Miklós Dalmay ráðist í það þrekvirki að æfa allar píanósónötur tónskáldsins, 
átján að tölu. Miklós mun flytja þær allar á fernum TÍBRÁR tónleikum í Salnum, fjögur 
mánudagskvöld í röð, fyrstu fimm 20. nóvember og síðust fimm 11. desember.
Mozart með Miklós á Mánudögum!

UM FLYTJANDANN:
Miklós Dalmay nam píanóleik við Bartók Konservatorium og Franz Liszt Academy of 
Music í Budapest og lauk einleikaraprófi 1987. Hann stundaði framhaldsnám við 
Tónlistarháskólann í Stokkhólmi 1989-1991 og var þar einnig aðstoðarkennari Lászlo 
Simon. Sænska útvarpið hefur gert allmargar hljóðritanir með leik hans og einnig hefur hann 
komið fram sem einleikari með Sænsku Útvarpshljómsveitinni. Þá hefur hann tekið þátt í að 
kynna nútímatónlist sem einleikari í Maros Ensemble. Hann hlaut einleikaraverðlaun 
Konunglegu sænsku listaakademíunnar. Að loknu diplomprófi starfaði hann í Ungverjalandi 
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við tónlistarflutning og kennslu og tók þátt í að stofna Dalmay-Stofnunina sem kynnir 
kammertónlist með fjölbreyttu tónleikahaldi í Ungverjalandi. Miklós hefur hlotið margvísleg 
verðlaun og viðurkenningar fyrir píanóleik á alþjóðlegum vettvangi m.a. The European 
Piano Competition 1992. Hann hefur einnig haldið tónleika víðs vegar um Evrópu, 
Bandaríkin og Kanada og hljóðritað geisladisk með píanóverkum Beethovens. Árið 1994 
flutti Miklós til Íslands ásamt fjölskyldu sinni og býr að Flúðum í Árnessýslu. Auk 
tónlistarkennslu við Tónlistarskóla Árnesinga hefur hann haldið fjölda tónleika með einleiks-
og kammertónlist. Hann bar sigur úr býtum í Tónvakanum, tónlistarkeppni Ríkisútvarpsins, 
árið 1996.Hann hefur komið fram sem einleikari með mörgum helstu hljómsveitum 
heimalands síns og Sinfóníuhljómsveit Íslands. Mikilvægustu verkefni hans á seinustu 
mánuðum eru m.a. geisladiskaupptaka með verkum eftir Elínu Gunnlaugsdóttur, 
sjónvarpsupptaka fyrir Gamlárskvöld með verkum eftir Pál Isólfsson og einleikur á 
stórtónleikum með Sinfóniuhljómsveit Íslands á Flúðum.

MÁNUDAGUR 27. NÓVEMBER KL. 20
TÍBRÁ: PÍANÓSÓNÖTUR MOZARTS – HEILDARFLUTNINGUR II
MIKLÓS DALMAY
Miðaverð 2000/1600 kr.

EFNISSKRÁ:
Píanósónata nr. 6 í D-dúr K. 284/205b
Píanósónata nr. 7 í C-dúr K. 309
Píanósónata nr. 8 í a-moll K. 310
Píanósónata nr. 9 í D-dúr K. 311

DESEMBER 2006

FÖSTUDAGUR 1. DESEMBER KL. 20
TÍBRÁ: ÁRNI BJÖRNSSON TÓNSKÁLD
SIGRÚN EÐVALDSDÓTTIR
GUNNAR GUÐBJÖRNSSON
JÓNAS INGIMUNDARSON
Miðaverð 2000/1600 kr.

EFNISSKRÁ: Einsöngslög, kórlög og rómönsur fyrir fiðlu og píanó eftir Árna Björnsson.

UM TÓNLEIKANA: Sú hefð hefur skapast í TÍBRÁ að helga fyrsta dag desembermánaðar 
íslenskum sönglögum. Allt frá því að reglubundið tónleikahald hófst í Kópavogi, í því formi 
sem nú hefur mótast undir heitinu TÍBRÁ, hefur árlega verið efnt til “portrait” tónleika í 
Salnum. Á fyrsta starfsári Salarins í desember 1999 varð Emil Thoroddsen fyrir valinu, þá 
Karl Ottó Runólfsson, Sigvaldi Kaldalóns, Jórunn Viðar, Jón Þórarinsson, Atli Heimir 
Sveinsson og nú er röðin komin að Árna Björnssyni.

UM FLYTJENDUR: 
Sigrún Eðvaldsdóttir hóf fiðlunám 5 ára gömul við Tónmenntaskólann í Reykjavík hjá 
Gígju Jóhannesdóttur. Hún stundaði síðan fiðlunám undir handleiðslu Guðnýjar 
Guðmundsdóttur við Tónlistarskólann í Reykjavík og útskrifaðist þaðan árið 1984. Sigrún 
hélt síðan til Bandaríkjanna þar sem hún sótti einkatíma hjá hjónunum Roland og Almitu 
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Vamos og síðan hjá Jascha Brodsky og Jaimee Laredo í Curtis tónlistarháskólanum í 
Fíladelfíu og lauk þaðan B.M. gráðu árið 1988. Hún var fyrsti fiðluleikari í Miami 
strengjakvartettinum árið 1988-1990 og vann sá kvartett til fyrstu verðlauna í hinni virtu 
Fischoff kammermúsíkkeppni árið 1989. Sigrún hefur unnið til fjölda alþjóðlegra verðlauna 
fyrir fiðluleik sinn og komið víða fram sem einleikari og kammermúsíkant. Hún var ráðin 
konsertmeistari Sinfóníuhljómsveitar Íslands í starfsleyfi Guðnýjar Guðmundsdóttur en með 
S. Í. hefur hún margoft komið fram sem einleikari. Árið 1998 var Sigrún sæmd riddarakrossi 
hinnar íslensku fálkaorðu fyrir störf sín á sviði tónlistar. 
Gunnar Guðbjörnsson tenórsöngvari þreytti frumraun sína á óperusviði í Íslensku 
Óperunni árið 1988. Hann söng víða í tónleikasölum og óperum á námsárunum í London en 
var síðan fastráðinn við Ríkisóperuna í Wiesbaden, óperuna í Lyon og Staatsoper unter den 
Linden í Berlín. Gunnar hefur einnig sungið við fjölda annarra óperuhús s.s. Genf, Lissabon, 
Bologna, Madrid, Köln, Hamburg, Bastilluóperuna í París og Staatsoper í Vín. Á 
tónleikapallinum hefur Gunnar einnig verið virkur og sungið víða. Má þar nefna Salle Pleyel 
í París, Albert Hall í London og Berlínar Fílharmoníunni en þar þreytti hann frumraun sína 
með Fílharmóníusveit Berlínar í maí 1999. Einsöngstónleika hefur hann sungið m.a. í 
Wigmore Hall og Covent Garden óperunni í London, í Salle Gaveau í París og á Aix-en-
Provence hátíðinni í Frakklandi. Utan Evrópu hefur hann sungið með 
Sinfóníuhljómsveitunum í Israel, Singapore og Chicago í Bandaríkjunum. Hann hefur átt 
samstarf við marga þekkta stjórnendur og má þar nefna Helmut Rilling, Kent Nagano, 
Jeffrey Tate, Antonio Pappano, Sir Neville Marriner og Daniel Barenboim. Söng Gunnars 
má finna á íslenskum og erlendum upptökum t.a.m. Tannhäuser undir stjórn Barenboim. 
Framundan hjá Gunnari eru m.a. verkefni við Bastillu Óperuna í París og Staatsoper í Berlín, 
auk þess sem hann er að syngja um þessar mundir á Wexford hátíðinni í Írlandi og á 
tónleikum í Fílharmóníunni í Berlín.
Jónas Ingimundarson píanóleikari stundaði tónlistarnám við Tónlistarskólann í Reykjavík 
og framhaldsnám við Tónlistarháskólann í Vínarborg. Jónas hefur síðan starfað sem 
píanóleikari, tónlistarkennari og kórstjóri. Hann hefur haldið fjölda tónleika á Íslandi og 
komið fram víða í Evrópu og Bandaríkjunum, ýmist einn eða með öðrum, einkum 
söngvurum. Jónas hefur leikið inn á fjölda hljómplatna og hljómdiska og hefur staðið fyrir 
öflugu tónlistarkynningarstarfi í tengslum við tónleikahald sitt. Jónas hefur fengið 
listamannalaun og notið starfslauna listamanna og hlotið margvíslegar viðurkenningar, svo 
sem heiðursverðlaun VÍS, Íslandsbanka og DV og heiðursverðlaun Íslensku 
tónlistarverðlaunanna 2001, þegar þau voru veitt í fyrsta sinn. Jónas Ingimundarson var 
sæmdur Riddarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu árið 1994 og Dannebrog orðunni árið 1996. 
Jónas er tónlistarráðunautur Kópavogs og árið 2004 var hann valinn heiðurslistamaður 
bæjarins. Sama ár kom út bókin „Á vængjum söngsins - um ævi og störf Jónasar 
Ingimundarsonar” skráð af Gylfa Gröndal. Jónas nýtur heiðurslauna Alþingis.

MÁNUDAGUR .4. DESEMBER KL. 20
TÍBRÁ: PÍANÓSÓNÖTUR MOZARTS – HEILDARFLUTNINGUR III
MIKLÓS DALMAY
Miðaverð 2000/1600 kr.

EFNISSKRÁ:
Píanósónata nr.10 í C-dúr K. 330
Píanósónata nr. 11 í A-dúr K. 331
Píanósónata nr. 12 í F-dúr K. 332
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Píanósónata nr. 13 í B-dúr K. 333

FÖSTUDAGUR 8. DESEMBER KL. 20
TÍBRÁ: SÖNGTÓNLEIKAR
INESSA GALANTE
JÓNAS INGIMUNDARSON
Miðaverð 2000/1600 kr.
EFNISSKRÁ: Antique-aríur og rússnesk sönglög ásamt glæsilegum sópranaríum úr þekktum 
óperum.

UM TÓNLEIKANA:
„FÁAR SÖNGKONUR Í VERÖLDINNI SKARTA SLÍKRI RÖDD”. Zubin Metha

UM FLYTJENDUR: Lettneska sópransöngkonan Inessa Galante er fædd í Ríga þar sem hún nam 
við Tónlistarháskólann. Strax á námsárunum vakti hún gríðarlega athygli og ung að árum tókst 
hún á við mörg lykilhlutverk óperubókmenntanna, svo sem Violettu í La Traviata, Gretu í Faust, 
Luciu di Lammermoor, sem hún söng að sjálfsögðu í sínu heimalandi en einnig sem gestur t.d. í 
Moskvu og St. Pétursborg og víðar. Árið 1992 söng fyrst á vesturlöndum og hlutverkin urðu fleiri; 
Yolanta í samnefndri óperu Tschaikowskis, Vivetta í L’Arlesienne eftir Cilea, Leonora í Il Trovatore, 
Donna Elvira í Don Giovanni, Mimi í La Boheme og svo Madame Butterfly, Turandot, Brúðkaup 
Fígarós, Valkyrjur Wagners o.fl., o.fl. Hún hefur sungið Carmen í Hollywood Bowl, tekið þátt í 
afmælistónleikum til heiðurs Rostropovitz sjötugum og haft er eftir Zubin Metha að fáar 
söngkonur í veröldinni skarti slíkri rödd sem Inessa Galante.

SUNNUDAGUR 10. DESEMBER KL. 16
TÍBRÁ: JÓLATÓNLEIKAR SALARINS
ÓLAFUR KJARTAN SIGURÐARSON 
OG FLEIRI
Miðaverð 2000/1600 kr.

EFNISSKRÁ: Jólatónlist úr ýmsum áttum, létt og hátíðleg í senn. Nánar síðar.

UM TÓNLEIKANA: Ólafur Kjartan Sigurðarson, bariton leiðir hóp listafólks á glæsilegum 
jólatónleikum fyrir alla fjölskylduna.

UM FLYTJENDUR: Ólaf Kjartan Sigurðsson þarf vart að kynna, svo rækilega hefur hann sungið 
sig inn í hjörtu landsmanna á undanförnum árum. Hann nam við Söngskólann í Reykjavík hjá 
Guðmundi Jónssyni, við Royal Academy of Music og við Royal Scottish Academy of Music and 
Drama, en þaðan lauk hann mastersgráðu 1998. Ólafur Kjartan var fyrsti fastráðni söngvarinn við 
Íslensku óperuna 2001-2004.

MÁNUDAGUR 11. DESEMBER KL. 20
TÍBRÁ: PÍANÓSÓNÖTUR MOZARTS – HEILDARFLUTNINGUR IV
MIKLÓS DALMAY
Miðaverð 2000/1600 kr.

EFNISSKRÁ:
Píanósónata nr. 14 í c-moll K. 457 
Píanósónata nr. 15 í C-dúr K. 545 
Píanósónata nr. 16 í B-dúr K. 570 
Píanósónata nr. 17 í D-dúr K. 576 
Píanósónata nr. 18 í F-dúr K. 533/494

UM TÓNLEIKANA: Í tilefni þess að á árinu eru liðin 250 ár frá fæðingu Wolfgangs Amadeusar 
Mozarts hefur píanóleikarinn Miklós Dalmay ráðist í það þrekvirki að æfa allar píanósónötur 
tónskáldsins, átján að tölu. Miklós mun flytja þær allar á fernum TÍBRÁR tónleikum í Salnum, 
fjögur mánudagskvöld í röð, þá fyrstu 20. nóvember og síðustu 11. desember, en Mozart lést í Vín 
5. desember árið 1791.
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UM FLYTJANDANN: Miklós Dalmay nam píanóleik við Bartók Konservatorium og Franz Liszt 
Academy of Music í Budapest og lauk einleikaraprófi 1987.

Hann stundaði framhaldsnám við Tónlistarháskólann í Stokkhólmi 1989-1991 og var þar einnig 
aðstoðarkennari Lászlo Simon. Sænska útvarpið hefur gert allmargar hljóðritanir með leik hans og 
einnig hefur hann komið fram sem einleikari með Sænsku Útvarpshljómsveitinni. Þá hefur hann 
tekið þátt í að kynna nútímatónlist sem einleikari í Maros Ensemble.
Hann hlaut einleikaraverðlaun Konunglegu sænsku listaakademíunnar.

Að loknu diplomprófi starfaði hann í Ungverjalandi við tónlistarflutning og kennslu og tók þátt í að 
stofna Dalmay-Stofnunina sem kynnir kammertónlist með fjölbreyttu tónleikahaldi í 
Ungverjalandi. 
Miklós hefur hlotið margvísleg verðlaun og viðurkenningar fyrir píanóleik á alþjóðlegum vettvangi 
m.a. The European Piano Competition 1992. Hann hefur einnig haldið tónleika víðs vegar um 
Evrópu, Bandaríkin og Kanada og hljóðritað geisladisk með píanóverkum Beethovens.

Árið 1994 flutti Miklós til Íslands ásamt fjölskyldu sinni og býr að Flúðum í Árnessýslu. Auk 
tónlistarkennslu við Tónlistarskóla Árnesinga  hefur hann haldið fjölda tónleika með einleiks- og 
kammertónlist.
Hann bar sigur úr býtum í Tónvakanum, tónlistarkeppni Ríkisútvarpsins, árið 1996. Hann hefur 
komið fram sem einleikari með mörgum helstu hljómsveitum heimalands síns og 
Sinfóníuhljómsveit Íslands.

___________________________________________________________________________
JANÚAR 2007

ÞRIÐJUDAGUR 9. JANÚAR KL. 20
TÍBRÁ: EINLEIKUR Á SELLÓ
SÆUNN ÞORSTEINSDÓTTIR - DEBUT
Miðaverð 2000/1600 kr.

EFNISSKRÁ:
Johann Sebastian Bach: Svíta í C dúr nr. 3
Krzysztof Penderecki: 'Per Slava'(1986)
Zoltan Kodaly:   Sónata op. 8

UM TÓNLEIKANA: Yfirlit tónlistar skrifað fyrir einleiksselló. Bach-svíturnar eru auðvitað sígildar 
og gjarnann taldar mikilvægustu verk sem samin hafa verið fyrir selló. Per Slava var skrifað fyrir 
sellóleikarann Mstislav Rostropovich og var skylduverk í Alpjóðlegu Rostropovich keppninni í París 
árið 1986. Sónatan eftir Kodaly nýtir tæknilega möguleika sellósins til hins ýtrasta en aldrei á 
kostnað tónlistarinnar. Skemmtilegt verk byggt á ungverskum þjóðlögum.

UM FLYTJANDANN: Sæunn Þorsteinsdóttir fæddist í Reykjavík árið 1984. Hún byrjaði 5 ára 
gömul að læra á selló hjá Hauki Hannessyni við Tónlistarskóla Íslenska Suzukisambandsins. Þegar 
hún var 7 ára fluttist hún til Bandaríkjanna þar sem hún hefur búið að mestu síðan. Helstu 
kennarar hennar hafa verið Tanya Lesinsky Carey, Michel Strauss og Richard Aaron. Hún hefur 
hlotið ýmis verðlaun fyrir leik sinn m.a. í keppni Society of American Musicians í Chicago og Des 
Moines Young Artist keppninni þar sem hún fékk fátíð heiðursverðlaun og kom fram sem einleikari 
með Sinfóníuhljómsveitinni í Des Moines. Sæunn hefur komið fram á fjölda meistaranámskeiða 
m.a. hjá Ralph Kirshbaum, Zara Nelsova og Lynn Harrell. Einnig á tónlistarhátíðum og 
námskeiðum í Bandaríkjunum og Frakklandi, t.d með Itzhak Perlman á Perlman Chamber Music 
Workshop í New York og verið kynnt meðal efnilegustu tónlistarmanna af yngri kynnslóðinni í 
Bandaríkjunum í þættinum "From the Top" á National Public Radio. Hún er mjög virk í 
kammertónlist og hefur notið leiðsagnar m.a.Cavani, Emerson, Takacs og Juilliard 
strengjakvartettanna og komið víða fram, m.a. í útvarpi á WQXR New York og WCLV Cleveland.
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LAUGARDAGUR 13. JANÚAR KL. 16
TÍBRÁ: NÝÁRSTÓNLEIKAR SALARINS
HANNA DÓRA STURLUDÓTTIR
LOTHAR ODINIUS
SALONHLJÓMSVEIT SIGURÐAR INGVA SNORRASONAR
Miðaverð 2000/1600 kr.

FLYTJENDUR: Hanna Dóra Sturludóttir, Lothar Odinius og Salonhljómsveit Sigurðar Ingva 
Snorrasonar. Auk Sigurðar skipa hljómsveitina þau Sigrún Eðvaldsdóttir, Pálína Árnadóttir, 
Bryndís Halla Gylfadóttir, Hávarður Tryggvason, Martial Nardeau, Pétur Grétarsson og Anna 
Guðný Guðmundsdóttir. 

EFNISSKRÁ: Vínarljóð, óperettuaríur og dúettar, polkar, valsar og önnur gleðitónlist.

UM TÓNLEIKANA: Hanna Dóra er aftur mætt til leiks á nýárstónleikum Salarins en nú í fylgd 
eiginmanns síns, tenórsins Lohars Odinius og koma þau víða við í óperettuheiminum ásamt 
hljómsveitinni sem skipuð er einvala liði hljóðfæraleikara. Fluttir verða dúettar og aríur; alkunnar 
söngperlur, valsar, polkar og fleira gott úr gnægtarbrunni Vínartónlistar.

UM FLYTJENDUR: 
HANNA DÓRA STURLUDÓTTIR stundaði söngnám hjá Snæbjörgu Snæbjarnar við Söngskólann í 
Reykjavík áður en hún hélt til framhaldsnáms við Listaháskólann í Berlín. Árið 1995 vann hún 
ljóðasöngskeppnina “Paula Lindberg-Salomon” í Berlín og hljóðritaði í framhaldi af því tvo 
geisladiska með ljóðasöngvum frá 20. öld. Hanna Dóra hefur komið fram sem gestasöngvari 
víðsvegar í Þýskalandi, meðal annars í Komische Oper í Berlín og undanfarin tvö ár einnig í 
Ríkisóperunni í Hamborg og Berlín. Á árunum 1998-2001 var hún fastráðin við óperuhúsið í 
Neustrelitz þar sem hún söng mörg helstu sópranhlutverk óperubókmenntana. Samhliða 
óperusöngnum hefur Hanna Dóra komið fram á tónleikum um allt Þýskaland og víða í Evrópu og 
tónleikahald hefur meðal annars borið hana til Qatar og Egyptalands. Á Íslandi hefur hún sungið 
með Sinfóníuhljómsveit Íslands við nokkur tækifæri og haldið ljóðatónleika með reglulegu millibili. 
Hanna Dóra var gestur Reykholtshátíðar sumarið 2000 og í framhaldi af þeim tónleikum hljóðritaði 
hún geisladisk ásamt Steinunni Birnu Ragnarsdóttur, píanóleikara. Í júlí á þessu ári munu þær 
halda ljóðatónleika á Artarena tónleikahátíðinni í Sviss.
LOTHAR ODINIUS er fæddur í Aachen í Þýskalandi og nam söng við Listaháskólann í Berlín á 
árunum 1991-1995. Fyrsta reynsla hans á óperusviði var í Óperuhúsinu við Braunschweig þar sem 
hann söng meðal annars hlutverk Ferrando (Cosi fan tutte) og Tamino (Töfraflautan). Hann hefur 
verið gestasöngvari við óperuhúsin í Bonn, Mannheim, Kassel og Wiesbaden, sem og í 
Kaupmannahöfn og Zürich. Í desember 2005 og janúar 2006 söng hann titilhlutverkið í óperu 
Mozarts “La clemenza di Tito” og hlaut mikið lof gagnrýnanda fyrir frammistöðu sína. Jafnframt 
óperusöngnum er Odinius eftisóttur tónleika- og ljóðasöngvari og hefur unnið með stjórnendum á 
borð við Adam Fischer, Helmuth Rilling, András Schiff og Heinz Holliger. Meðal tónlistarhátíða sem 
Lothar Odinius hefur komið fram á er Schlossfestspiele Ludwigsburg og Schwetzingen, Motzartvika 
Salzborgar, BBC Proms og Tónlistarhátíðin í Edinborg, sem og Bach hátíðin í Oregon. Lothar hefur 
sungið inn á fjölda geisladiska sem bera vitni um breidd hans sem söngvara. Fyrir skömmu lauk 
hann tónleikaferð um Þýskaland þar sem hann söng Sálumessu Mozarts undir stjórn Sir Neville 
Marriner.
FÖSTUDAGUR 19. JANÚAR KL. 20
TÍBRÁ: FLAUTA OG PÍANÓ
STEFÁN HÖSKULDSSON
ELISAVETA KOPELMANN
Miðaverð 2000/1600 kr.

EFNISSKRÁ: 
Philip Gaubert:   Sónata nr.1 fyrir flautu og píanó
Olivier Messiaen: Le merle Noir, flauta og píanó
Franz Schubert: Tilbrigði við sex ljóðasöngva í útsetningu Theobald Boehm
Mike Mower:   Sónata nr. 3 fyrir flautu og píanó

UM TÓNLEIKANA: Stefán vakti ungur athygli fyrir flautuleik sinn. Hann starfar nú sem fastráðinn 
flautuleikari í hljómsveit Metropolitan óperunnar í New York, var valinn til þess úr hópi 350 
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umsækjenda. Við bjóðum hann velkominn ásamt eiginkonu sinni. Nánar síðar.

UM FLYTJENDUR: Nánar síðar.

LAUGARDAGUR 27. JANÚAR KL. 16
TÍBRÁ: SELLÓ OG PÍANÓ
MARGRÉT ÁRNADÓTTIR
ANNA GUÐNÝ GUÐMUNDSDÓTTIR
Miðaverð 2000/1600 kr.

EFNISSKRÁ:
Johann Sebastian Bach: Sónata nr. 2 í D-dúr fyrir selló og píanó BWV 1028
Francis Poulenc: Sónata fyrir selló og píanó (1948)
Felix Mendelssohn: Ljóð án orða fyrir selló og píanó
Johannes Brahms: Sónata nr. 1 í e-moll op. 38 fyrir selló og píanó

UM TÓNLEIKANA: Nánar síðar

UM FLYTJENDUR: 
MARGRÉT ÁRNADÓTTIR hóf ung að aldri sellónám í Nýja Tónlistarskólanum. Síðar stundaði hún 
nám við Tónlistarskólann í Reykjavík og lauk þaðan einleikaraprófi árið 2000 undir handleiðslu 
Gunnars Kvaran. Hún stundaði framhaldsnám vid The Juilliard School í New York þar sem 
aðalkennarar hennar voru Harvey Shapiro og David Soyer. Hún lauk BM prófi frá Juilliard árið 
2004 og útskrifaðist þaðan með mastersgráðu vorið 2006. Margrét hefur komið fram á einleiks-
og kammertónleikum hér heima og erlendis. Í New York hefur hún m.a. komið fram i Alice Tully 
Hall - Lincoln Center, Paul Hall – Juilliard School, Miller Theater og St.Paul’s Chapel. Hún hefur 
einnig farið í tónleikaferðir til Kina þar sem henni var boðið að halda tónleika i Peking, Xiamen, 
Quanzhou og Fuzhou. 
Undanfarin ár hefur Margret tekid þátt í fjölmörgum sumarnámskeiðum í Bandaríkjunum, þar á 
meðal Ravinia Festival – Steans Institute for Young Artists, 2003 Piatigorsky Seminar for Cellists 
og Music Academy of the West. Hún hefur einnig leikið í masterklössum fyrir Janos Starker, Franz 
Helmerson, Erling Blondal Bengtsson, Steven Isserlis og Luis Claret. Árið 2001 lék Margrét 
kammertónlist eftir Sergei Rachmannoff inn a geislaplötu fyrir útgáfufyrirtækið Tavros Records. 
Margrét Árnadóttir leikur nú í fyrsta sinn í TÍBRÁ.
ANNA GUÐNÝ GUÐMUNDSDÓTTIR er fædd í Reykjavík árið 1958. Hún brautskráðist frá 
Tónlistarskólanum í Reykjavík árið 1979 og stundaði Post Graduate-nám við Guildhall School of 
Music and Drama með sérstaka áherslu á kammertónlist og meðleik með söng. Hún hefur starfað 
á Íslandi í rúma tvo áratugi og komið fram sem einleikari meðal annars með Sinfóníuhljómsveit 
Íslands í píanókonsertum eftir Mozart, Beethoven og Poulenc auk þess sem hún lék einleiks-
hlutverkið í þremur stórverka Messiaen: Des Canyons aux Étoiles, Turangalila og Þremur litúrgíum 
með Kammersveit Reykjavíkur undir stjórn Paul Zukofsky. Anna Guðný hefur verið píanóleikari 
Kammersveitarinnar um langt árabil; ferðast víða með henni og leikið inn á geisladiska, meðal 
annars íslenska píanókonserta eftir Leif Þórarinsson og Atla Heimi Sveinsson. Sumarið 2004 
starfaði Anna sem píanóleikari við tónlistarakademíuna í Sion í Sviss. Hún hefur komið fram á 
Listahátíð í Reykjavík og leikur reglulega innan raðar TÍBRÁR-tónleikanna í Salnum í Kópavogi. 
Anna var bæjarlistamaður Mosfellsbæjar 2002. Hún var tilnefnd til Íslensku tónlistarverðlaunanna 
2004 sem flytjandi ársins. Hún kenndi við tónlistardeild Listaháskóla Íslands frá stofnun hennar 
2001 til 2005, en það haust var hún ráðin píanóleikari við Sinfóníuhljómsveit Íslands.

FEBRÚAR 2007

LAUGARDAGUR 3. FEBRÚAR KL. 16
TÍBRÁ: SÖNGTÓNLEIKAR
BJARNI THOR KRISTINSSON
JÓNAS INGIMUNDARSON
Miðaverð 2000/1600 kr.

EFNISSKRÁ: Íslensk sönglög og erlend,og þekktar óperuaríur fyrir dökka bassarödd.

UM TÓNLEIKANA: Nánar síðar.
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UM FLYTJENDUR:
Bjarni Thor bassasöngvari er fæddur og uppalinn á Suðurnesjum. Hann hóf söngnám við 
Tónlistarskólann í Njarðvík hjá Ragnheiði Guðmundsdóttur og stundaði það síðan með hléum 
áfram í Tónlistarskóla Sigursveins og Söngskólanum í Reykjavík. Haustið 1994 hélt Bjarni til 
frekara náms við Óperudeild Tónlistarháskólans í Vín og naut þar leiðsagnar Helena Karusso og 
Curt Malm. Vorið 1996 var Bjarni siðan ráðinn sem aðalbassasöngvari Þjóðaróperunnar þar í borg. 
Þar var hann fastráðinn til þriggja ára og að þeim tíma liðnum snéri hann sér einungis að 
lausamennsku. Meðal helstu óperuhlutverka Bjarna má nefna; Barón Ochs í Rósariddaranum 
(Strauss), Osmin í Brottnáminu úr kvennabúrinu (Mozart), Pímen í Boris Godunow (Mussorgsky), 
Rocco í Fidelio (Beethoven), John Falstaff í Kátu konungunum frá Windsor (Nikolai), van Bett í Zar 
und Zimmermann (Lortzing) að ógleymdum ýmsum hlutverkum í óperum Wagners: Wotan í 
Rínargullinu, Pogner í Meistarasöngvurunum, Daland í Hollendingnum fljúgandi, Gurnemanz í 
Parsifal og risanum Fáfnir í Hringnum. Eftir að Bjarni hóf ´lausamennskusöng’ hefur hann verið 
fastur gestur í Ríisóperunni í Berlín auk þess að koma fram í óperuhúsunum í Chicago, París, 
Verona, Flórenz, Palermo, Wiesbaden og Dortmynd svo eitthvað sé nefnt. Hann hefur m.a. sungið 
undir stjórn Zubin Mehta, Daniel Barenboim, Kent Nagano, Betrand de Billy og sir Andrew Davis. 
Næsta haust syngur Bjarni á sviði Íslensku óperunnar eftir langt hlé. Um er að ræða hlutverk 
Osmin í Brottnáminu úr kvennabúrinu eftir Mozart. Frumsýning er fyrirhuguð í lok september. 
Jónas Ingimundarson píanóleikari stundaði tónlistarnám við Tónlistarskólann í Reykjavík og 
framhaldsnám við Tónlistarháskólann í Vínarborg. Jónas hefur síðan starfað sem píanóleikari, 
tónlistarkennari og kórstjóri. Hann hefur haldið fjölda tónleika á Íslandi og komið fram víða í 
Evrópu og Bandaríkjunum, ýmist einn eða með öðrum, einkum söngvurum. Jónas hefur leikið inn 
á fjölda hljómplatna og hljómdiska og hefur staðið fyrir öflugu tónlistarkynningarstarfi í tengslum 
við tónleikahald sitt. Jónas hefur fengið listamannalaun og notið starfslauna listamanna og hlotið 
margvíslegar viðurkenningar, svo sem heiðursverðlaun VÍS, Íslandsbanka og DV og 
heiðursverðlaun Íslensku tónlistarverðlaunanna 2001, þegar þau voru veitt í fyrsta sinn. Jónas 
Ingimundarson var sæmdur Riddarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu árið 1994 og Dannebrog 
orðunni árið 1996. Jónas er tónlistarráðunautur Kópavogs og árið 2004 var hann valinn 
heiðurslistamaður bæjarins. Sama ár kom út bókin „Á vængjum söngsins - um ævi og störf 
Jónasar Ingimundarsonar” skráð af Gylfa Gröndal. Jónas nýtur heiðurslauna Alþingis.

FIMMTUDAGUR 15. FEBRÚAR KL. 20
TÍBRÁ: TEREM KVARTETTINN
ANDREY KONSTANTINOV domra soprano
ALEXEY BARSHCHEV domra alto
ANDREY SMIRNOV bayan-accordéon
MIKHAIL DZYUDZE double-bass balalaika

SIGRÚN HJÁLMTÝSDÓTTIR söngur 
Miðaverð 2000/1600 kr.

EFNISSKRÁ: Nánar síðar.
UM TÓNLEIKANA: Rússnesku snillingarnir í hinum óviðjafnanlega TEREM kvartett með sín 
þjóðlegu rússnesku hljóðfæri eru þegar orðnir átrúnaðargoð í heimalandi sínu.TEREM kvartettin 
hefur leikið með goðsögnum á borð við Rostroprovitz, Nigel Kennedy, Peter Gabriel, Bobby 
McFerrin og Led Zeppelin svo nokkrir séu nefndir.
Þessi fjörugi og lífsglaði kvartett hefur unnið til fjölda viðurkenninga, fengið persónulega blessun 
páfa og móður Theresu, auk þess að hafa hlotið nafnbótina þjóðargersemi Rússlands hjá 
gagnrýnendum. Margt hefur stuðlað að langlífi Terem. Sköpunargleðin er eitt, sambland 
alþýðlegra hefða og akademísks aga annað, ásamt kímni hópsins, kæti hans og leikrænum 
tilþrifum.
Terem kvartettinn hefur boðið okkar ástsælu söngkonu Diddú að koma fram með sér og því má 
búast við einstökum tónleikaviðburði.

MIÐVIKUDAGUR 28. FEBRÚAR KL. 20
TÍBRÁ: FIÐLA OG PÍANÓ
ELFA RÚN KRISTINSDÓTTIR
KRISTINN ÖRN KRISTINSSON
Miðaverð 2000/1600 kr.



75

UM TÓNLEIKANA:Eins og mönnum er í fersku minni var Elfa Rún valin „bjartasta vonin“ við 
afhendingu Íslensku tónlistarverðlaunanna í síðasta mánuði, en færri vita ef til vill að hún hlaut 
einnig tilnefningu til hvatningarverðlauna Evrópska menningarsjóðsins Pro Europa. 
Elfa Rún hefur sannarlega látið til sín taka á liðnu ári. Í júlímánuði síðastliðnum hlaut hún fyrstu 
verðlaun í hinni virtu alþjóðlegu keppni fyrir unga hljóðfæraleikara sem haldin var í Leipzig og 
kennd er við tónskáldið Johann Sebastian Bach. Að auki hlaut hún sérstök verðlaun fyrir að vera 
yngsti keppandinn, 21 árs gömul, sem vinnur til verðlauna, en alls tóku yfir 100 hljóðfæraleikarar 
þátt í keppninni. Fyrstu verðlaun fyrir fiðluleik voru síðast veitt í keppninni árið 1992, en síðan þá 
hafa fiðluleikarar tvisvar keppt um verðlaunin. Enginn Íslendingur hefur áður borið sigur úr býtum í 
keppninni. 

Frá hausti 2003 hefur Elfa Rún stundað nám við Tónlistarháskólann í Freiburg undir handleiðslu 
prof. Rainer Kussmaul, en hún lauk námi nú í febrúar með hæstu einkunn. Hún kemur nú fram í 
Salnum með föður sínum, Kristni Erni í annað sinn. Á efnisskránni á TÍBRÁR tónleikunum í Salnum 
eru Sónata í e-moll eftir J.S.Bach, Sónata fyrir fiðlu og píanó í a-moll, op. 105 eftir Robert 
Schumann, Sónata fyrir einleiksfiðlu op. 27, nr. 2 eftir E.Ysaÿe og Sónata fyrir fiðlu og píanó eftir 
Maurice Ravel. 
EFNISSKRÁ:
J. S. Bach: Sónata í e-moll fyrir fiðlu og fylgirödd BWV 1023 
              I Allegro 
              II Adagio ma non troppo 
              III Allemanda 
              IV Gigue 
                     semball: Guðrún Óskarsdóttir 
                     sello, bassa continuo: Steinunn Arnbjörg Stefánsdóttir 

Robert Schumann: Sónata fyrir fiðlu og píanó í a-moll, op. 105
              I Mit leidenschaftlichen Ausdruck
               II Allegretto
            III Lebhaft

HLÉ

E. Ysaÿe: Sónata fyrir einleiksfiðlu op. 27, nr. 2 
              I Obsession- Prélude, poco Vivace
              II Malinconia- Poco lento 
              III Danse des Ombres- Sarabande (lento)
               IV Les Furies- Allegro Furioso 

Maurice Ravel: Sónata fyrir fiðlu og píanó
             I Allegretto
            II Blues (moderato)
            III Perpetuum mobile (Allegro)

UM FLYTJENDUR:
Elfa Rún Kristinsdóttir fiðluleikari er fædd á Akureyri árið 1985. Hún hóf fiðlunám hjá Lilju 
Hjaltadóttur 4 ára gömul, en síðar nam hún hjá Sigríði Helgu Thorsteinsdóttur og Aðalheiði 
Matthíasdóttur. Elfa Rún útskrifaðist af Diplómabraut tónlistardeildar Listaháskóla Íslands vorið 
2003 undir handleiðslu Guðnýjar Guðmundsdóttur og Auðar Hafsteinsdóttur. Frá hausti 2003 hefur 
Elfa Rún stundað nám við Tónlistarháskólann í Freiburg undir handleiðslu prof. Rainer Kussmaul, en 
hún lauk námi nú í febrúar með hæstu einkunn.
Elfa Rún hefur tekið þátt í mörgum námskeiðum. Þar á meðal eru International Summer Music 
Academy í Leipzig, Sarasota Music Festival á Flórída og Lucerne Festival Academy í Sviss þar sem 
Pierre Boulez var aðalstjórnandi. Einnig hefur hún sótt meistarnámskeið hjá Zahkar Bron, Gérard 
Poulet, Antje Weithaas, Remus Azoitei og Thomas Zehetmair. 
Elfa Rún hefur leikið með ýmsum kammersveitum og tónlistarhópum síðastliðin ár. Hún er fastur 
meðlimur Kammersveitarinnar Ísafoldar og Solistenensemble Kaleidoskop í Berlín en hefur einnig 
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leikið með Balthasar Neumann Ensemble, Freiburger Bachorchester, Feldkirch Festivel Orchester 
og Camerata Stuttgart auk fleiri kammerhópa í Þýskalandi.
Elfa Rún hefur leikið einleik með hljómsveitum og má þar helst nefna Sinfóníuhljómsveit Íslands, 
Sinfóníuhljómsveit Áhugamanna, Royal Chamber Orchestra Tokyo og Akademisches Orchester 
Freiburg.
Elfa Rún hlaut fyrstu verðlaun í Johann Sebastian Bach tónlistarkeppninni í Leipzig 2006. Hún var 
valin „bjartasta vonin“ við afhendingu Íslensku tónlistarverðlaunanna 2006 og einnig er hún 
tilnefnd til hvatningarverðlauna Evrópska menningarsjóðsins Pro Europa. 

Kristinn Örn Kristinsson píanóleikari lauk lokaprófi við Tónlistarskólann á Akureyri og stundaði 
eftir það nám við Tónlistarskólann í Reykjavík, Southern Illinois University og St. Louis 
Conservatory of Music í Bandaríkjunum. Meðal helstu kennara hans má nefna Philip Jenkins, 
Margréti Eiríksdóttur, Ruth Slenczynska og Joseph Kalichstein. 
Eftir að námi lauk kenndi Kristinn við Tónlistarskólann á Akureyri til 1990 en þá gerðist hann 
skólastjóri og kennari við Tónlistarskóla Íslenska Suzukisambandsins í Reykjavík. Árið 1998 stofnaði 
hann ásamt fleirum Allegro Suzukitónlistarskólann í Reykjavík og hefur starfað þar síðan. Kristinn 
Örn var einnig um árabil meðleikari við Tónlistarskólann í Reykjavík, þar sem hann lék iðulega með 
útskriftarnemum. Hann starfaði sem skólastjóri við Tónskóla Þjóðkirkjunnar frá 2002-2006 en frá 
hausti 2006 var hann ráðinn í fullt starf sem meðleikari við Söngskólann í Reykjavík. 
Kristinn Örn hlaut starfslaun listamanna 1996, gaf út hljómdiskinn Píanólögin okkar ári síðar og 
bókina Suzuki tónlistaruppeldi 1998. Hann hefur komið víða fram á tónleikum með ýmsum 
hljóðfæraleikurum og söngvurum, leikið inn á hljómdiska og tekið upp fyrir útvarp.

MARS 2007

FALLA NIÐUR!!!! 
ÞRIÐJUDAGUR 6. MARS KL. 20
TÍBRÁ: SÖNGTÓNLEIKAR
VIÐAR GUNNARSSON
JÓNAS INGIMUNDARSON
Miðaverð 2000/1600 kr.
FALLA NIÐUR!!!! 

ÞRIÐJUDAGUR 20. MARS KL. 20
TÍBRÁ: PÍANÓTÓNLEIKAR
VALGERÐUR ANDRÉSDÓTTIR
Miðaverð 2000/1600 kr.

EFNISSKRÁ:
Péteris Vasks:   Haustmúsík
Toru Takemitsu: Rain Tree Sketch
Franz Mixa:   Píanósónata
W. A. Mozart:   Píanósónata KV 576
Franz Liszt:   Dante-sónata

UM TÓNLEIKANA: Að loknu námi á Íslandi hélt Valgerður til framhaldsnáms við 
Tónlistarháskólann í Berlín. Hún hefur verið virk í íslensku tónlistarlífi, bæði sem píanókennari og 
leikið á tónleikum ýmist ein, í kammermúsík eða í samvinnu við söngvara. Efnisskrá Valgerðar er 
eftirtektarverð. Þar er að finna verk höfunda á borð við Vasks frá Lettlandi og Takemitsu frá Japan 
auk sónötu eftir Franz Mixa sem á árunum eftir 1930 starfaði mjög að tónlistarmálum á Íslandi og 
markaði spor í tónlistarsögu okkar.

UM FLYTJANDANN:
Valgerður Andrésdóttir píanóleikari lauk einleikaraprófi í píanóleik frá Tónlistarskólanum í 
Reykjavík árið 1985. Kennarar hennar voru m.a. Anna Þorgrímsdóttir og Margrét Eiríksdóttir. Hún 
stundaði framhaldsnám við Listaháskólann í Berlín hjá prof. Georg Sava. Þaðan lauk hún 
burtfararprófi árið 1992. Hún sótti einnig reglulega námskeið hjá György Sebök. Hún bjó um tíma 
í Kaupmannahöfn þar sem hún starfaði sem undirleikari og píanókennari. Valgerður hefur haldið 
fjölmarga tónleika innanlands og erlendis, unnið með söngvurum og í kammermúsík. Hún starfar 
nú við tónlistarskólann í Hafnarfirði.
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FRESTAÐ TIL 28. APRÍL
LAUGARDAGUR 24. MARS KL. 16 
TÍBRÁ: SÖNGTÓNLEIKAR
HLÍN PÉTURSDÓTTIR
HREFNA EGGERTSDÓTTIR
Miðaverð 2000/1600 kr.
FRESTAÐ TIL 28. APRÍL

APRÍL 2007

SUNNUDAGUR 1. APRÍL KL. 20
TÍBRÁ: HYPERION TRÍÓIÐ
OLIVER KLIPP, fiðla
KATARINA TROE, selló
HAGEN SCHWARZROCK, píanó
Miðaverð 2000/1600 kr.

EFNISSKRÁ:
Wolfgang Amadeus Mozart: Tríó í E-Dúr KV 542
Atli Heimir Sveinsson:  Tríó nr. 2 – frumflutningur
Ludwig van Beethoven:  Tríó op. 97 "Erzherzog"

UM TÓNLEIKANA: Nánar síðar

UM FLYTJENDUR: Nánar síðar

MIÐVIKUDAGUR 11. APRÍL KL. 20
TÍBRÁ: FLAUTA OG PÍANÓ
HALLFRÍÐUR ÓLAFSDÓTTIR
JOHN ROBILETTE
Miðaverð: 2000/1600 kr. 
Fyrsti flautuleikari Sinfóníuhljómsveitar Íslands Hallfríður Ólafsdóttir og hinn virti bandaríski 
píanóleikari John Robilette halda tónleika í TÍBRÁ í Salnum miðvikudagskvöldið 11. apríl 
næstkomandi og hefjast þeir kl. 20. Samstarf þeirra tveggja er þannig tilkomið að Robilette hreifst 
af leika Hallfríðar á einleikstónleikum sem hún hélt í Washington á fyrra ári (sjá meðfylgjandi 
gagnrýni um þá tónleika) og lýsti miklum áhuga á samstarfi. Frönsk tónlist var efst á óskalistanum, 
bæði hin fræga Poulenc-sónata og Fantasían eftir Fauré, en þó sérstaklega hin safaríka sónata 
César Francks, sem upphaflega er samin fyrir fiðlu, en er ekki síður vinsæl á efnisskrá 
flautuleikara. Og nú eru þessir tónleikar að verða að veruleika. Auk þessara verka leikur John 
Robilette píanóverk eftir Ignace Jan Paderewski og Hallfríður Passacagliu eftir Ernst von Dohnanyi, 
sannkallað virtúósastykki fyrir einleiksflautu. Hér eru á ferð tveir listamenn sem ávallt hafa fengið 
frábæra dóma fyrir tónlistarflutning sinn og því mikil tilhökkun að heyra þau leika saman þessi 
þekktu verk í TÍBRÁ.

EFNISSKRÁ:
Gabriel Fauré:   Fantasía ópus 79
fyrir flautu og píanó

Ignace Jan Paderewski: Noktúrna í B-dúr, ópus 16, nr. 4
fyrir einleikspíanó
Menúett í G-dúr, ópus 14, nr. 1
fyrir einleikspíanó

Francis Poulenc: Sónata fyrir flautu og píanó
Allegro malinconico
Cantilena
Presto giocoso
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Frederick Chopin: Impromptu í As-dúr, ópus 29
fyrir einleikspíanó

Camille Saint- Saëns: Etýða í valsaformi, ópus 52, nr. 6
fyrir einleikspíanó

HLÉ

Ernö von Dohnányi: Passacaglia ópus 48, nr. 2
fyrir einleiksflautu

César Franck:   Sónata í A-dúr fyrir flautu og píanó
Allegretto ben moderato
Allegro
Recitativo, Fantasía
Allegretto poco mosso

UM FLYTJENDUR: 
HALLFRÍÐUR ÓLAFSDÓTTIR
hefur verið fastráðin við Sinfóníuhljómsveit Íslands frá árinu 1997. Hún var um skeið pikkolóleikari 
hljómsveitarinnar en leiðir nú flautudeildina. Hún kennir einnig við Tónlistarskólann í Reykjavík og 
er flautuleikari kammerhópsins Camerarctica. Hallfríður lauk einleikaraprófi frá Tónlistarskólanum 
í Reykjavík vorið 1988 og var kennari hennar þar Bernharður Wilkinson. Hún fór þá utan til náms og 
var fyrst við nám hjá Trevor Wye og Kate Hill í Royal Northern College of Music í Manchester, og 
lauk þaðan Postgraduate Diploma eftir einn vetur. Hún komst þá að hjá William Bennett við Royal 
Academy of Music í Lundúnum og hlaut eftir tveggja ára nám Diploma of Advanced Studies. 
Hallfríður lagði að lokum stund á franska tónlist hjá Alain Marion í París veturinn 1991-92 en kom 
þá alkomin heim og hefur síðan verið starfandi flautuleikari og kennari í Reykjavík. Árið 2002 var 
Hallfríði veitt heiðursnafnbótin Honorary Associate of the Royal Academy of Music (HonARAM) sem 
veitist þeim fyrrum nemendum RAM sem notið hafa velgengni í starfi. Hallfríður hefur leikið einleik 
með Sinfóníuhljómsveitinn; Flautukonsert eftir Carl Nielsen árið 1996 og Konsertinn, "Dansar með 
vindunum" eftir Einojuhani Rautavaara þar sem Hallfríður lék á flautu, pikkolóflautu, altflautu og 
bassaflautu árið 2003.

ÞRIÐJUDAGUR 17. APRÍL KL. 20
TÍBRÁ: SUÐRÆNIR TÓNAR OG KABARETTSTEMNING
SESSELJA KRISTJÁNSDÓTTIR
GUÐRÍÐUR ST. SIGURÐARDÓTTIR
Miðaverð 2000/1600 kr.
EFNISSKRÁ: Spænsk og frönsk sönglög eftir de Falla, Delibes og Ravel auk kabarettsöngva eftir 
Bolcom, Hollander, Spoliansky og Kurt Weill.

UM TÓNLEIKANA: Suðrænir tónar einkenna fyrrihluta tónleikanna í sönglögu sem eru í senn 
tilfinningaþrungin, létt og melankólísk. Seinni hluti efnisskrárinnar inniheldur söngva þar sem 
skemmtanagildi skoplegra texta og tónlistar ráða ríkjum þó vissulega sé oft stutt í kaldhæðni og 
svartan húmor. Sesselja hélt debut tónleika sína á vegum TÍBRÁR 2002. Síðan þá hafa fjölmargir 
kynnst henni í hlutverkum í Íslensku óperunni og annarsstaðar. Þær Sesselja og Guðríður hafa 
unnið saman um nokkurt skeið en koma nú í fyrsta skipti saman fram á TÍBRÁR tónleikum.

UM FLYTJENDUR: 
Sesselja Kristjánsdóttir mezzósópran stundaði nám við Tónlistarskólann í Reykjavík og lauk 
þaðan prófi frá tónmenntakennaradeild og síðar 8. stigi frá söngdeild skólans, þar sem kennari 
hennar var Rut Magnússon. Þaðan hélt hún í framhaldsnám til Berlínar í Hochschule für Musik 
Hanns Eisler og lauk þar diplomprófi með hæstu einkunn haustið 2000. Sumarið 2001 lauk 
Sesselja svo eins árs framhaldsnámi frá sama skóla. Aðalkennari hennar var prófessor Anneliese 
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Fried. Þá sótti hún fasta tíma hjá prófessorunum Juliu Varady og Wolfram Rieger auk 
ljóðanámskeiða hjá Scot Weir. Sesselja hlaut Bayreuth-styrk þýsku Richard-Wagner samtakanna 
sumarið 2000. Hennar debut tónleikar voru með Jónasi Ingimundarsyni í Salnum í Kópavogi vorið 
2002.Hún hefur komið fram sem einsöngvari á ýmsum tónleikum hér heima og erlendis, m.a. 
með Sinfóníuhljómsveit Íslands svo og með ýmsum kórum. Sumarið 2004 var hún meðal 
þátttakenda á Kammertónleikum á Kirkjubæjarklaustri. Meðal óperuhlutverka eru Nachbarin í 
Mavra, Lis í Wie werde ich reich und glücklich og Berta í Rakaranum í Sevilla við National Reisoper 
í Hollandi. Sesselja var fastráðin hjá Íslensku óperunni frá ágúst 2002 til 2004. Hjá Íslensku 
óperunni hefur Sesselja sungið hlutverk þriðju meyjar í Töfraflautunni, Rosinu í Rakaranum í 
Sevilla, Suzuki og Isabellu í óperutvennunni Madama Butterfly & Ítalska stúlkan í Alsír, Charlottu í 
Werther, Betlikerlinguna í Sweeney Todd, Cherubino í Brúðkaupi Fígarós og nú síðast 
titillhlutverkið í Öskubusku eftir Rossini.
Guðríður St. Sigurðardóttir píanóleikari útskrifaðist með einleikarapróf frá Tónlistarskólanum í 
Reykjavík 1978. Framhaldsnám stundaði hún við háskólann í Michigan í Ann Arbor og lauk þaðan 
meistaraprófi í píanóleik árið 1980. Sama ár hlaut hún 1. verðlaun í píanókeppni á vegum Ann 
Arbor Society of Musical Arts. Guðríður sótti einkatíma í píanóleik hjá Günter Ludwig, professor við 
Tónlistarháskólann í Köln, 1984 – 1985. Auk þess hefur hún tekið þátt í fjölmörgum námskeiðum 
m.a. hjá Einar Steen-Nökleberg, Pierre Sancan, John Browning, Dalton Baldwin og Erik Werba. 
Guðríður hefur víða komið fram, ýmist sem einleikari eða með öðrum tónlistarmönnum, bæði 
hljóðfæraleikurum og söngvurum. Hér á landi hefur hún verið einleikari með Sinfóníuhljómsveit 
Íslands og leikið m.a. á vegum Tíbrár, Tónlistarfélagsins og Kammermúsíkklúbbsins, auk þess 
sem hún hefur haldið fjölda tónleika á landsbyggðinni. Erlendis hefur hún leikið í Kanada, 
Bandaríkjunum, Þýskalandi, Sviss og á öllum Norðurlöndunum. Þá hefur hún gert upptökur fyrir 
útvarp, sjónvarp og geisladiska. Guðríður starfaði sem píanóleikari í Sinfóníuhljómsveit Íslands frá 
1983 – 2004. Jafnframt tónleikahaldi er hún píanókennari og meðleikari við Tónlistarskólann í 
Reykjavík og stundar MBA nám við Háskóla Íslands.

SUNNUDAGUR 22. APRÍL KL. 20
TÍBRÁ: TÍU SELLÓ Í SALNUM
SELLÓSVEIT SINFÓNÍUHLJÓMSVEITAR ÍSLANDS
Miðaverð 2000/1600 kr.

UM TÓNLEIKANA: Sellósveit Sinfóníunnar bregður á leik á sviði Salarins. Tónverkin á 
efnisskránni eru ýmist samin fyrir mörg selló eða útsett fyrir sellóhóp. Þórður Magnússon hefur 
samið nýtt verk fyrir hópinn og Hrafnkell Orri Egilsson útsett lög Jóns Múla Árnasonar í tilefni 
tónleikanna. Einnig má heyra hið sívinsæla verk Bachiana Brasileirasa eftir Heitor Villa-Lobos en 
gestur sellóhópsins er Ingibjörg Guðjónsdóttir sópransöngkona.

LAUGARDAGUR 28. APRÍL KL. 16 TÓNLEIKAR UPPHAFLEGA AUGLÝSTIR 24. MARS 
TÍBRÁ: SÖNGTÓNLEIKAR
HLÍN PÉTURSDÓTTIR
HREFNA EGGERTSDÓTTIR
Miðaverð 2000/1600 kr.
EFNISSKRÁ: Hjálmar H. Ragnarsson, Sigurður Þórðarson, Árni Björnsson, Sigvaldi Kaldalóns 
og/eða Karl O Runólfsson, Richard Strauss, Wofgang Rihm, Gabriel Fauré og Maurice Ravel

UM TÓNLEIKANA: „Það er hálfgerð fjársjóðsleit að setja saman svona efnisskrá. Í samstarfi 
okkar Hrefnu hefur hún bent mér á margar perlur og þó eru það alltaf íslensku lögin sem koma 
mér mest á óvart, kannski vegna þess að ég held ég þekki þau svo vel, svo sýna þau mér eitthvað 
allt annað en ég bjóst við. Ný tónlist er mér afar hugleikin og mig hefur lengi langað að flytja verk 
Hjálmars. Wolfgang Rihm er eitt mikilvægasta óperutónskáld þjóðverja á seinni tímum og gaman 
að sjá hvernig hann fæst við smærra form í ljóðalögum sínum. Hin erlendu tónskáldin eru í 
mínum augum meistarar, (hver á sinn hátt/á sínu sviði,) sem alltaf má reiða sig á. Þeir mála í 
ólíkum litum og snerta okkur á mismunandi hátt, og virðast frekar taka fram fína penslinn en 
þann breiða og það er ljúft að láta sig falla í þeirra lita- og tónahaf.”

UM FLYTJENDUR:
Hlín Pétursdóttir sópransöngkona ólst upp í Stokkseyrarhreppi og hlaut sína fyrstu 
tónlistarmenntun í Tónlistarskóla Árnessýslu. Hún söng í Hamrahlíðarkórnum um árabil, stundaði 
söngnám við Tónlistarskólann í Reykjavík hjá Sieglinde Kahmann auk þess að sækja námskeið hjá 
Ileönu Cotrubas og Geoffrey Parsons. Að loknu einsöngvaraprófi fór hún til framhaldsnáms við 
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Óperudeild Tónlistarháskólans í Hamborg.Hún söng sem gestur við óperuhúsin í Bern og Stuttgart 
1994-1995 og lauk prófi sumarið 1995. Hún var fastráðin við Pfalztheater í Kaiserslautern í tvö ár, 
þá tók við samningur við Gärtnerplatztheater í München. Alls bjó Hlín í Þýskalandi um tólf ára 
skeið og kom fram í Þýskalandi, Sviss, Austurríki og Frakklandi. Hún hefur sungið sem gestur m.a. 
í Bremen, Kiel, Frankfurt, Bonn, Nürnberg, Augsburg, Ulm, Karlsruhe og Wiesbaden. Íslensku 
óperunni hefur hún sungið hlutverk Músettu í La Bohème og Clorindu í Öskubusku. Meðal annarra 
hlutverka hennar eru Adele í Leðurblökunni, Valencienne í Kátu ekkjunni, Zerlina í Don Giovanni, 
Blonde í Brottnáminu, Despia í Cosi fan tutte, 1. dama og Papagena í Töfraflautunni, Ólympía í 
Ævintýrum Hoffmanns, Frasquita í Carmen og Sophie í Rósariddaranum. Auk þess hefur Hlín tekið 
þátt í flutningi flestra stærri verka kirkjubókmenntanna auk þess að halda ljóðakvöld og syngja 
nútímatónlist.

MAÍ 2007

LAUGARDAGUR 5. MAÍ KL. 16    KÓPAVOGSDAGAR 2007
TÍBRÁ: SÖNGTÓNLEIKAR
EMILIANA TORRINI OG SKÓLAKÓR KÁRSNESS
Miðaverð 2000/1600 kr.

EFNISSKRÁ: Nánar síðar

UM TÓNLEIKANA: Þórunn Björnsdóttir og allt hennar kór- og uppeldisstarf ætti að vera óþarft að 
fjölyrða um svo fyrirferðamikill og glæsilegur hefur allur hennar ferill verið, og öðrum leiðarljós og 
hvatning. Emiliana Torrini er einn af mörgum söngfuglum úr Kársnesskóla sem hafa þaðan flogið 
út í hinn stóra heim. Eins og aðrir farfuglar sem flykkjast heim á vorin kemur Emilíana og fagnar 
vori með Skólakór Kársness á þessum tónleikum.

SUNNUDAGUR 6. MAÍ KL. 20
TÍBRÁ: DJASSTÓNLEIKAR   KÓPAVOGSDAGAR 2007
JÓN PÁLL BJARNASON, gítar
REYNIR SIGURÐSSON, víbrafónn
GUNNAR HRAFNSSON, bassi
Miðaverð 2000/1600 kr.

EFNISSKRÁ: SIGFÚS Í LJÚFRI SVEIFLU - Tónlist eftir Sigfús Halldórsson.
UM TÓNLEIKANA: Ljúflingurinn, heiðursborgarinn, tónskáldið og málarinn Sigfús Halldórsson í 
ljúfri sveiflu með þeim Reyni, Gunnari og Jóni Páli. Það eru ótrúleg verðmæti í því fólgin fyrir litla 
þjóð að eiga mann sem gerir lög sem allir syngja, og hefur þá meðfæddu smekkvísi til að bera að 
velja undantekningarlaust ljóð sem allir hafa gott af að kunna.

FÖSTUDAGUR 11. MAÍ KL. 20
TÍBRÁ: PÍANÓTÓNLEIKAR    KÓPAVOGSDAGAR 2007
VÍKINGUR HEIÐAR ÓLAFSSON
Miðaverð 2000/1600 kr.

EFNISSKRÁ:
J. S. Bach: Frönsk svíta nr. 4 í Es-dúr
L. v. Beethoven: Sónata op. 57 í f-moll Appassionata
HLÉ
Ólafur Óskar Axelsson: Píanósvíta (2007) – frumflutningur
F. Chopin: Sónata nr. 3 í h-moll

UM TÓNLEIKANA: Á tónleikunum leikur Víkingur Franska svítu nr. 4 í Es-dúr eftir J.S.Bach og 
Sónötuna nr. 3 í h-moll eftir F. Chopin, auk hinnar stórbrotnu Appassionata-sónötu eftir 
Beethoven. Þá frumflytur Víkingur glænýja píanósvítu eftir föður sinn Ólaf Óskar Axelsson.

UM FLYTJANDA: Víkingur Heiðar Ólafsson (f. 1984) hefur komið fram á fjölmörgum tónleikum 
heima og erlendis og getið sér orð sem einn af eftirtektarverðustu fulltrúum yngri kynslóðar 
íslenskra tónlistarmanna. Síðustu þrjú ár hefur hann stundað nám við Juilliard tónlistarháskólann í 
New York undir handleiðslu Jerome Lowenthal. Víkingur Heiðar hefur hlotið fjölmörg verðlaun og 
viðurkenningar fyrir leik sinn, m.a. Íslensku Tónlistarverðlaunin 2004 í flokkinum “Bjartasta 
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vonin”, auk verðlauna American-Scandinavian Society í New York sem veitt voru framúrskarandi 
listamönnum á árinu 2004. Ennfremur hlaut Víkingur Tónlistarstyrk Rótarý á Íslandi í janúar 2005. 
Frumraun sína með Sinfóníuhljómsveit Íslands þreytti Víkingur 16 ára gamall þegar hann lék 1. 
Píanókonsert Tchaikovskys, en með hljómsveitinni hefur Víkingur einnig leikið konserta eftir Jón 
Nordal, Prokofiev og Shostakovich. Hann hefur einnig leikið einleik með Blásarasveit Reykjavíkur, 
Ungfóníu og á Listahátíð í Reykjavík. Í vetur kemur Víkingur m.a. fram með Sinfóníuhljómsveit 
Íslands, Blásarakvintett Reykjavíkur á tónleikum Kammermúsíkklúbbsins og með Kammersveit 
Reykjavíkur á Listahátíð í Reykjavík 2006. Auk þess kemur hann fram í Embassy tónleikaröðinni í 
Washington þar sem hann mun einnig halda góðgerðartónleika til styrktar heimilislausum. 12 
Tónar munu gefa út fyrsta geisladisk Víkings með tónverkum eftir Robert Schumann haustið 
2006. Víkingur er tilnefndur til Íslensku Tónlistarverðlaunanna 2005 í flokkinum “Flytjandi Ársins” í 
sígildri- og samtímatónlist


