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Inngangur 

Fjölmargar tónlistarhátíðir eru haldnar á hverju ári út um allan heim. Að þeim koma 

ólíkir hópar fólks: skipuleggjendur, flytjendur, kennarar, nemendur og ekki síst 

áhorfendur. Hátíðir þessar gegna mikilvægu hlutverki í mótun tónlistarlífs á hverjum 

stað og eiga oft stóran þátt í að glæða staði lífi þar sem annars væri lítið um að vera. 

Tónlistarhátíðir eru jafn fjölbreyttar og þær eru margar og spannar tónlistarflóra þeirra 

allt frá miðaldartónlist til rokk- og popptónlistar. Þeir sem þessar hátíðir sækja öðlast 

þekkingu og innsæi í tónlist, hvort sem hún er ný eða gömul og hvort sem hún er 

áhorfandanum óþekkt eða kunnug. Þetta hefur verið kölluð óformleg 

tónlistarmenntun. Í flestum þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á 

tónlistarmenntun hefur útgangspunkturinn hins vegar verið formleg tónlistarmenntun 

þar sem samband kennara og nemanda er skoðað. Hvað er það þá sem einkennir 

óformlega tónlistarmenntun?  

Þegar við hugsum um orðið menntun kemur sennilega skólastofa fyrst upp í huga 

okkar. Við ímyndum okkur t.d. kennara sem kennir hópi fólks eða segir nemanda til. 

En hvernig greina fræðimenn þetta hugtak? Göran Folkestad lýsir hugtakinu í grein 

sinni um formlega og óformlega menntun og kennsluaðferðir.1 Enska orðið education 

kemur frá sagnorðinu educe sem þýðir að móta eiginleika sem nemandinn býr yfir. 

Menntun má svo skipta niður í formlega og óformlega menntun. Formleg menntun er 

þegar einhver ákveðin kennsluathöfn hefur verið skipulögð fyrirfram af kennara sem 

stjórnar athöfninni eða leiðir. Sú manneskja þarf reyndar ekki að vera kennari í beinni 

merkingu orðsins. Þetta gæti til dæmis verið hljóðfæraleikari í strengjasveit sem 

gegnir leiðandi stöðu. Hlutverk kennarans getur svo færst á milli einstaklinga eftir 

þörfum. Munurinn á þessu og óformlegri menntun er sá að sú síðar nefnda er ekki 

ákveðin fyrirfram og í henni felst einungis að þátttakandi sé virkur í einhverri athöfn. 

Óformleg menntun er oftast að frumkvæði þess sem lærir. Það á þó ekki alltaf við í 

eiginlegri merkingu því við getum lært margt ómeðvitað. Einstaklingurinn getur hins 

vegar sjálfur ákveðið hvort hann taki þátt í athöfninni eða ekki. Folkestad hefur búið 

     
1 Göran Folkestad. „Formal and informal learning situations or practices vs formal and informal ways 
of learning“. Cambridge University Press. No. 2, Vol. 23. 2006. (bls. 141-142). 
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til aðferð til þess að greina á milli þess hvort athöfnin sé formleg eða óformleg 

menntun með eftirfarandi atriðum:2  

• Aðstæður - hvar á athöfnin sér stað?  

• Eigandi – hver ákveður að athöfnin skuli eiga sér stað?  

• Menntastíll – hver er stíll og gæði menntunarinnar?  

• Ávinningur – hver er áætlaður ávinningur menntunarinnar?  

Þetta má nota ef greina þarf á milli aðstæðna og ákveða hvort menntunin sé af 

formlegum eða óformlegum toga. Annar rannsakandi þessa efnis, Wenger, segir að 

lærdómur „breyti því hver við erum og hvað við getum gert“.3  

Rannsóknir á tónlistarmenntun hafa flestar einblínt á formlega menntun þar sem 

„einhver lærir eitthvað með hjálp einhvers“ eða þar sem „einhver kennir 

einhverjum“.4 Óformlegri tónlistarmenntun hefur síður verið sinnt en segja má að 

einn stærsti vettvangur hennar sé fyrirbærið tónlistarhátíð. Í þessari ritgerð mun ég því 

beina sjónum mínum að því hvaða hlutverki tónlistarhátíðir gegna sem vettvangur 

óformlegrar tónlistarmenntunar. Fyrst verður gerð grein fyrir fyrirbærinu 

tónlistarhátíð og hvernig hægt sé að nýta slíkar hátíðir til þess að auka almenna 

þekkingu á tónlist. Lögð verður áhersla á að afla svara við eftirfarandi spurningum: 

• Hvernig tekst skipuleggjendum tónlistarhátíða að mennta áhorfendur? 

• Með hvaða hætti velja þátttakendur sér tónleika? 

• Hafa áhorfendur öðlast nýja þekkingu með því að sækja tónlistarhátíð? 

• Hvaða þættir hafa áhrif á andrúmsloft og stemningu á tónleikum? 

Stuðst verður við rannsóknir sem hafa verið gerðar á áhorfendahópum 

tónlistarhátíðanna Festspel i Pite Älvdal í Svíþjóð og Music in the Round á Englandi. 

Einnig var tekið viðtal við Árna Heimi Ingólfsson, tónlistarstjóra 

Sinfóníuhljómsveitar Íslands.  

 

 
2 Göran Folkestad. 2006. (bls. 141-142). 
3 E. Wenger. „Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity“. Cambridge University 
Press. 2008  
4 Sidsel Karlsen og Sture Brändström. “Exploring the music festival as a music educational project”. 
International Journal of Music Education. No. 4, Vol. 26. 2008. (bls. 363). 
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tilraun til þess að víkka sjónde

                                                       

Þáttur tónlistarhátíða í óformlegri tónlistarmenntun 

Hátíð er skilgreind af fræðimönnum sem fyrirbæri, rammað inn af tíma og rúmi, þar 

sem boðið er upp á ýmis konar atburði með þátttöku bæði flytjenda og áhorfenda. Þar 

má gleyma öllu daglegu amstri og tækifæri gefst til að upplifa eitthvað sem getur haft 

mikil sálræn áhrif á þátttakendur.5 Tónlistarhátíðir eru af ýmsum toga og leggja 

áherslu á mismunandi gerðir af tónlist, t.d. popptónlist, rokktónlist, heimstónlist, 

klassíska tónlist, tónlist frá ákveðinni þjóð eða ákveðnu tímabili. Sumstaðar er 

viðfangsefnið þrengt ennþá meira, t.d. með því að einblína á eitthvert ákveðið 

tónskáld eða ákveðinn hóp flytjenda. Einnig er misjafnt hvar tónlistarhátíðum er 

fundinn staður og geta þær verið úti, í kirkju og allt þar á milli. Þær hafa augljóslega 

upp á ýmislegt að bjóða og þar má læra margt gagnlegt.  

Samfélagið er síbreytilegt og því breytast tækifærin til þess að læra. Það er ekki þar 

með sagt að aðferðafræði okkar til þess að læra breytist. Fræðimenn fá sífellt meiri 

áhuga á því að rannsaka það sem kallast „lærdómur allt lífið“6 sem einnig mætti orða 

„svo lengi lærir sem lifir“. Í þessu samhengi eru tónlistarhátíðir einn vettvangur af 

mörgum. Þar fá fullorðnir jafnt sem yngra fólk tækifæri til þess að „læra tónlist, um 

tónlist og í gegnum tónlist“7. Ef ályktað er að hlustun á tónlist geti leitt af sér mikinn 

lærdóm má ætla að þessi óformlegi vettvangur sé einnig gríðarlega mikilvægur fyrir 

tónlistarnema. Menntun þeirra sem á sér stað innan veggja skólastofunnar er einungis 

hluti þess sem öll menntun þarf að fela í sér. Þegar tónlistarhátíðir eru skoðaðar með 

tilliti til menntagildis fer það ekki á milli mála að tónlistarkennarar gætu aukið gildi 

námsins til muna með því að skipuleggja námsferðir á tónlistarhátíðir.8  

Þegar tónlistarhátíðir eru rannsakaðar er mikilvægt að hlutverk skipuleggjanda sé 

skýrt og hvert markmið þeirra sé með hátíðinni. Oft reyna skipuleggjendur að hafa 

breitt úrval tónlistar í boði á mismunandi tónleikum, t.d. vinsæl og vel þekkt verk en 

einnig verk sem eru í nútímalegri stíl og eru jafnvel alveg glæný. Þá hvetja 

skipuleggjendur áhorfendur til þess að prófa eitthvað nýtt, ögra sjálfum sér og gera 

ildarhringinn. Ásamt því að læra um mismunandi gerðir 

 
5 Sidsel Karlsen. Festival audience’s strong emotional experiences with music. Í: F. V. Nielsen, S.-E. 
Holgersen & S. G. Nielsen (ritstj.), Nordisk musikkpedagogisk forskning. Vol. 9, no. 3. 2007. Bls. 153-
167.  
6 Sidsel Karlsen. 2009. (bls 130). 
7 Sidsel Karlsen. 2009. (bls 130). 
8 Sidsel Karlsen. 2009. (bls. 129-132). 
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tónlistar gefst áhorfendum einnig tækifæri til þess að læra af ólíkri spilamennsku og 

tækni flytjenda. Misjafnt er þó hvernig skipuleggjendum tekst upp og hversu 

samviskusamlega áhorfendurnir fara að ráðum þeirra.  

Sjálfsfrásögn er gjarnan notuð til þess að rannsaka með hvaða hætti áhorfendur 

upplifa tónleika. Þetta er gert með viðtölum og spurningalistum þar sem fólk svarar 

einföldum spurningum ásamt því að reyna að lýsa upplifun sinni af tónleikum. 

Mikilvægt er að hafa breiðan hóp viðmælenda bæði hvað varðar aldur og bakgrunn til 

þess að niðurstöðurnar verði sem áreiðanlegastar.9 

 

Rannsóknir frá Festspel i Pite Älvdal og Music in the Round 

Festspel i Pite Älvdal er sænsk tónlistarhátíð sem er haldin í bæjunum Piteå, Arjeplog, 

Arvidsjaur og Älvsbyn, en þeir eru allir í nyrsta héraði Svíþjóðar. Hátíðin er haldin á 

hverju sumri og býður upp á úrval tónlistar allt frá klassískri tónlist til popp- og 

rokktónlistar. Tónleikarnir eru haldnir víða, bæði innanhúss og utan.10 Music in the 

Round er tónlistarhátíð í Sheffield á Englandi sem var stofnuð árið 1984 af meðlimum 

Lindsey strengjakvartettsins. Hátíðin stendur fyrir tónleikaröðum árið um kring ásamt 

því að vera með stuttar hátíðir.11 Báðar þessar hátíðir gegna mikilvægu hlutverki fyrir 

tónlistarlíf svæðanna og án þeirra væri það afar fátæklegt. 

Báðar hátíðirnar voru rannsakaðar út frá sjálfsfrásögnum áhorfenda, og var stuðst við 

viðtöl og spurningalista. Markmiðið var að rannsaka viðhorf fólks til tónleikanna, 

viðbrögð þeirra og upplifun og einnig hvert það teldi að væri hlutverk hátíðanna. Í 

rannsókninni á Festspel i Pite Älvdal var einnig lögð áhersla á að meta menntagildi 

hátíðarinnar. Í rannsókninni á Music in the Round var hins vegar einblínt á að 

rannsaka hlutverk og upplifun áhorfenda á vikulangri hátíð þar sem þema hennar var 

„val áhorfenda“ en val á verkum var að hluta til í þeirra höndum.12 13 

 
9 Sidsel Karlsen. 2009. (bls. 132). 
10 Sidsel Karlsen. 2009. (Bls. 132). 
11 Heimasíða Music in the Round tónlistarhátíðarinnar, 
http://www.musicintheround.co.uk/content/?contentid=77. Skoðað 22. október 2009. 
12 Sidsel Karlsen og Sture Brändström. 2008. (bls. 363). 
13 Stephnie Pitts. “What makes an audience? Investigating the roles and experiences of listeners at a 
chamber music festival”. Music and letters. No. 2, vol. 86. 2005. 

http://www.musicintheround.co.uk/content/?contentid=77
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tónleikaskránni og með því að

                                                       

Markmið skipuleggjenda 

Þegar skipuleggja á tónlistarhátíð er í mörg horn að líta. Markmið skipuleggjenda er 

án efa að hátíðin nái til sem flestra, allir fái tækifæri til að njóta einstakrar upplifunar 

og að draga einhvern lærdóm af því sem fram fer. Skipuleggjendur hátíðarinnar 

Festspel i Pite Älvdal kynntu hátíðina sem vettvang fyrir klassíska og samtímatónlist. 

Þrátt fyrir þetta bauð hátíðin upp á margar aðrar gerðir tónlistar, m.a. heimstónlist, big 

band tónlist og þjóðlagatónlist. Margir tónleikar voru haldnir úti, t.d. í uppþornuðum 

árfarvegi og á bílastæði. Tónleikarnir sem voru inni voru bæði á hefðbundnum 

stöðum, s.s. í tónleikasal eða kirkju, eða á óvenjulegri stöðum eins og á bílasölu.14 

Þetta var líklega gert til þess að markhópurinn yrði sem breiðastur. Þarna gátu flestir 

fundið eitthvað við sitt hæfi. Hugmynd skipuleggjenda var að skapa mismunandi 

„tónleikasvæði“ sem buðu upp á mismunandi félagslega hegðun og höfðu 

mismunandi óskráðar hegðunarreglur. Sem dæmi má nefna að mjög mikill munur er á 

popptónleikum sem haldnir eru úti, þar sem fólk getur labbað um, spjallað, keypt sér 

snarl o.s.frv., og á kvöldtónleikum í kirkju þar sem áhorfendur sitja grafkyrrir allan 

tímann og segja ekki orð meðan á flutningi stendur. Einnig var boðið uppá skipulagða 

spjalltíma á kaffihúsi þar sem einskonar viðtöl voru tekin við flytjendur og áhorfendur 

gátu fylgst með. Þar sögðu tónlistarmennirnir ýmsar sögur af sér, sem ýmist voru 

tónlistartengdar eða ekki.15 Þetta var líklega gert til þess að brúa bilið á milli 

áhorfenda og flytjenda. Þetta býður upp á óformlega og þægilega stemningu sem má 

ætla að hafi verið markmið skipuleggjenda með spjalltímunum. Í viðtölum kom í ljós 

að þeir höfðu verið áhugavekjandi fyrir áhorfendur, sérstaklega að fá að heyra 

persónulegar frásagnir flytjenda sem tengdust ekki endilega tónlistarflutningnum. 

Hátíðin bauð einnig upp á opna masterklassa þar sem ætlunin var (fyrir utan að 

mennta þá sem sóttu tímana) að leyfa áhorfendum að fylgjast með kennslu 

upprennandi tónlistarmanna. Ætla má að þetta hafi átt að leiða til enn meiri skilnings 

áhorfenda á því með hvaða hætti flytjendur koma tónlist til skila. Til þess að tengja 

áhorfendur enn betur inn í umhverfið fengu þeir upplýsingar um tónlistina sem spiluð 

var, bæði um tónskáldin og hljóðfæraleikarana. Þetta var gert í gegnum texta í 

 flytjendurnir kynntu sjálfir verkin.16 

 
14 Sidsel Karlsen og Sture Brändström. 2008. (bls. 365). 
5 Sidsel Karlsen og Sture Brändström. 2008. (bls. 366). 1

1

 
6 Sidsel Karlsen og Sture Brändström. 2008. (bls. 367). 
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Ofangreind atriði hafa ugglaust átt að gefa þau skilaboð að hátíðin væri fyrir alla. 

Skipuleggjendur hafa því viljað hvetja áhorfendur til að ögra tónlistarsmekk sínum 

með því að fara á tónleika sem þeir sæktu annars ekki og prófa eitthvað nýtt, t.d. 

nýjan tónlistarstíl eða annars konar tónlist en þeir væru vanir að hlusta á. Þessi atriði 

eru öll mikilvæg í skipulagningu tónlistarhátíðar, en spurningin er hvernig best sé að 

hvetja áhorfendur til þess að bregða út af gömlum vana með sem áhrifaríkustum hætti. 

Tókst það í þessu tilfelli eða valdi fólk fyrst og fremst tónleika með efni sem var þeim 

kunnugt?  

 

Tónleikaval 

Í rannsókninni á Festspel i Pite Älvdal voru áhorfendur spurðir hvort þeim fyndist 

hátíðin vera sértaklega fyrir aðdáendur klassískrar tónlistar eða hvort að fólk með 

mismunandi tónlistaráhuga gæti fundið eitthvað við sitt hæfi. Svör sýndu að hátíðin 

væri aðallega fyrir þá sem hefðu gaman af klassískri tónlist en þó væri hægt að finna 

tónleika með annars konar tónlist. Í framhaldi af því var spurt hvort hátíðin hefði 

breikkað sjóndeildarhring þeirra hvað varðar stíl eða hvort þeir hafi eingöngu farið á 

tónleika sem þeir vissu að þeir myndu hafa gaman af. Margir féllust á að tónleikarnir 

hefðu að einhverju leyti víkkað sjóndeildarhring þeirra en sögðust jafnframt hafa valið 

tónleika með tónlist sem þeir þekktu. Það mætti túlka á þann veg að tónleikarnir hafi 

kynnt þeim eitthvað nýtt innan þess tónlistarstíls sem þeir völdu.  

Þá var spurt hvort fólk hefði notað hátíðina til þess að upplifa eitthvað nýtt, þ.e. farið 

viljandi á tónleika þar sem boðið var upp á tónlist sem var þeim framandi. Í ljós kom 

að einungis 9 % aðspurðra hafði gert þetta og var það aðallega háskólamenntað fólk. 

Tæplega helmingur sagðist hafa gert það einstöku sinnum. Þegar fólk var spurt hvort 

það hefði óvart upplifað nýjan tónlistarstíl voru það örlítið fleiri. Þegar spurt var um 

eftirfylgni fólks á nýuppgötvuðum tónlistarstíl, t.d. með því að fara aftur á svipaða 

tónleika eða með því að kaupa geisladisk með samskonar tónlist, voru viðbrögðin 

frekar lítil. Þó kom í ljós að þeir sem höfðu viljandi kynnt sér nýja tónlist fylgdu því 

eftir með því að fara á aðra tónleika með sama tónlistarstíl. Sá hópur, sem var 

reiðubúinn að kynnast einhverju nýju, virtist vera fólk sem sótti mjög marga klassíska 
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listræna stjórnandanum fullko

                                                       

tónleika á hátíðinni. Hins vegar var mun stærri hópur sem einungis sótti 

popptónleikana og hafði engan áhuga á klassískum tónleikum.17   

Athugað var hvað réði vali fólks á tónleikum. Þeir sem völdu tónleika með 

kunnuglegu efni afsökuðu sig með tímaskorti. Einn viðmælendanna sagði að vegna 

anna í vinnunni þyrfti hann að vanda valið og veldi þá frekar tónleika með tónlist sem 

hann þekkti. Þannig væri hann öruggari með að geta notið tónleikanna. Margir sögðu 

svipaða sögu, að valdir væru tónleikar sem væru skotheld skemmtun. Einnig kom 

fram að félagsskapur skipti máli þegar ákvörðun væri tekin um hvaða tónleika skyldi 

sækja. Fólk væri mun líklegra að kynna sér nýjan stíl ef félagi ætlaði líka á tónleikana. 

Áhugavert er að miðar á tónleika með þekktri tónlist voru oftast dýrari en miðar á 

tónleika með óþekktri tónlist. Samt virtist fólk frekar vilja hlusta á þekktu verkin 

jafnvel þó að það kostaði meira. Einn viðmælandi stakk einnig upp á því að 

skipulagðir yrðu tónleikar með tónlist sem allir þekktu, t.d. tónlist úr Star Wars.18  

Sumir lögðu áherslu á að sækja tónleika með hljóðfæraleikurum úr héraðinu þó að 

það yrði ef til vill á kostnað gæða. Aðrir vildu fara á tónleika með þekktum 

listamönnum frá útlöndum sem þeir höfðu séð í sjónvarpinu. Þeim fannst spennandi 

að fá tækifæri til þess að heyra í þeim á tónleikum og sjá með eigin augum. Einnig 

taldi fólk að frægð þeirra tryggði gæði.19  

Þetta sýnir okkur að það er vandasamt fyrir skipuleggjendur að vita hvort þeir eigi að 

taka áhættu með því að skipuleggja marga tónleika þar sem að ný og/eða óþekkt 

tónlist er spiluð eða hvort þeir eigi að leggja meiri áherslu á tónleika með þekktu efni 

sem þeir geta verið nokkuð vissir um að fólk eigi eftir að sækja.  

Í rannsókninni á Music in the Round var ekki lögð mikil áhersla á að greina hvað réði 

tónleikavali þátttakenda en þar komu þó í ljós svipaðar niðurstöður. Einn viðmælenda 

sagði að tónleikarnir yrðu að innihalda a.m.k. eitt verk sem hann vissi að hann gæti 

haft gaman af eða eftir tónskáld sem hann væri sáttur við. Annar sagði að hann treysti 

mlega til þess að velja efni á tónleika og sagði að hann 

 
17 Sidsel Karlsen. Why some go for the safe and others challenge the unknown. Music festival 
at endees’ strategies when choosing events. Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 10 2008. Vol. 

no. 10. 2008. (bls. 235-236).  
t

6, 
18 Komið hefur í ljós að þetta dregur að alls kyns áhorfendur, einnig hérna á Íslandi. Sinfóníuhljómsveit 
Íslands hélt í október 2009 tónleika með kvikmyndatónlist, m.a. úr Star Wars, og var Háskólabíó fullt 
út úr dyrum tvö kvöld í röð að hluta til af fólki sem myndi líklega annars ekki sækja sinfóníutónleika. 
19 Sidsel Karlsen. 2008 (bls. 237-238). 
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prófaði oft eitthvað nýtt. Almennt var áhorfendahópurinn talinn frekar opinn fyrir að 

upplifa eitthvað nýtt. Einmitt vegna þess að listræna stjórnandanum var treyst var fólk 

tilbúið til þess að prófa eitthvað nýtt. Meira að segja kom í ljós að sumir forðuðust 

tónleika með verkum sem þeir þekktu mjög vel.20 Þessi hátíð er reyndar minni í 

sniðum en hátíðin í Svíþjóð og hún býr að tryggum hópi áhorfenda sem margir hverjir 

hafa sótt hátíðina í 20 ár. Niðurstaðan er hins vegar svipuð og í Festspel i Pite Älvdal. 

Áhorfendur eru opnir fyrir því sem þeir þekkja og treysta og eru tilbúnir að taka 

áhættu innan þeirra marka. Þeir eru oft örlítið tvístígandi gagnvart nýjum hlutum en 

eru svo ánægðir þegar á hólminn er komið og áhættan hefur verið tekin. Í 

rannsókninni á sænsku tónlistarhátíðinni sóttu flestir tónleika sem þeir vissu að þeir 

hefðu gaman af. Það sama kom í ljós á Music in the Round, þó að þar hafi áhorfendur 

einnig verið tilbúnir að upplifa eitthvað nýtt. Munurinn er sá að þeir síðarnefndu 

þekktu listræna stjórnandann nógu vel svo að þeir treystu honum fyrir hverju sem var. 

Það hefði líklega ekki virkað á hinni hátíðinni þar sem hún var mun stærri og átti að 

ná til margra mismunandi markhópa. 

 

Upplifun áhorfenda og menntagildi 

Fólk fer venjulega á tónleika sér til skemmtunar en ekki til þess að auka þekkingu sína 

á tónlist eða einhverju öðru. Þrátt fyrir það kemst það ekki hjá því að læra ýmislegt þó 

það sé ekki ætlunin. Eins og áður var sagt kallast það óformleg menntun. Á 

tónlistarhátíðinni Festspel i Pite Älvdal voru margir sem vöktu máls á þessu í 

viðtölunum. Í ljós kom að fólk taldi sig hafa lært mikið af hátíðinni og má skipta þeim 

lærdómi sem það aflaði sér í þrjá flokka, þ.e. að læra tónlist, að læra um tónlist og að 

læra í gegnum tónlist.21 

Í flokknum að læra tónlist var áberandi að fólki fannst það hafa lært um mismunandi 

tónlistarstíla. Þeir sem mikið höfðu hlustað á klassíska tónlist töldu sig hafa getað 

víkkað vitund sína með því að bera tónleikana, bæði tónlistina og flutninginn, saman 

við eitthvað sem þeir höfðu heyrt áður. Aðrir vissu lítið um tónlist en lærðu samt 

margt nýtt. Dæmi má nefna að einn áhorfandinn lærði að greina muninn á milli 

 
20 S
21 Sidsel Karlsen. 2009. (bls. 135). 

tephanie Pitts. 2005. 
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o.s.frv. er í forgrunni. Hér er h

                                                       

sílófóns og marimbu og þá er átt við að hann lærði að greina í sundur hljóm 

hljóðfæranna.22  

Þegar talað er um að læra um tónlist er átt við almenna þekkingu um tónlist, t.d. sögu 

hennar eða um tónskáld og flytjendur. Eins og áður er vikið að fengu áhorfendur 

ýmsar upplýsingar í tónleikadagskránni og með því að hlusta á kynningar 

hljóðfæraleikaranna. Þetta kynningarform var það sem líktist einna mest formlegri 

kennslu. Einn þátttakandi á hátíðinni, sem var orðin 80 ára og hafði sótt tónleika í 70 

ár, sagði að sér hefði þótt mikilvægast að læra nöfn á tónskáldum og verkum þeirra 

þannig að hún gæti seinna nálgast geisladiska með verkunum og endurupplifað 

tónlistina. Einnig fræddist fólk um erfiðleika í lífi tónskálda sem auðveldaði því að 

njóta tónlistar þeirra og túlka með sínum hætti.23 Það getur skipt sköpum að vita hver 

bakgrunnur tónskáldsins er þegar hlustað er á tónlist. Til dæmis getur það auðveldað 

fólki að tengja tónlistina við eigin upplifun. Einnig eru miklar líkur á því að fólk 

hlusti af meiri athygli og sé því móttækilegra fyrir tónlistinni ef það hefur kynnst 

bakgrunni verksins. Slík þekking fylgir áhorfendum út af tónleikunum og situr eftir 

ásamt tónlistinni. 

Flokkurinn að læra í gegnum tónlist fjallar um lærdóm í víðara samhengi en hinir 

flokkarnir. Hér er átt við almennan lærdóm sem getur gagnast hverjum manni í lífinu. 

Hægt er að læra margt með því að heimsækja tónlistarhátíð á framandi stað. Allt er 

nýtt; staðhættir, fólk og siðir. Einn þátttakandi hátíðarinnar lýsti áhrifum hennar með 

þeim hætti að hún hefði breytt honum sem manneskju og gæti það haft áhrif á hvernig 

hann hagaði lífi sínu í framtíðinni. Hann útskýrði þetta á eftirfarandi hátt: 

It [the festival attendances] increases the general education and the base of  

experience, and that is the base you stand on every day. It influences the  

decisions you make and the things you do as a human being [. . .] it is among  

what makes you who you are, so these are important things, somehow. 24 

Segja má að þessi lærdómsflokkur sé þó mun óáþreifanlegri heldur en hinir tveir þar 

sem staðreyndir um tónlist, tónskáld eða ákveðin verk, hljóm ákveðins hljóðfæris 

ins vegar átt við lærdóm sem við tökum jafnvel ekki 

 
22 Sidsel Karlsen. 2009. (bls. 134-135) 
23 Sidsel Karlsen. 2009. (bls. 136) 
24 Sidsel Karlsen. 2009. (bls. 136) 
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lærdómshliðina á Music in the
                                                       

eftir. Smám saman safnast lærdómur í sarpinn og á, ásamt margskonar annarri 

upplifun, þátt í því að móta manneskjuna. Allir eru mótaðir af umhverfi sínu og 

þátttaka í tónlistarhátíð verður því einungis einn þáttur af því umhverfi. Fólk getur 

lært eitthvað nýtt félagslega, t.d. nýja hegðun við ákveðnar aðstæður. Annað dæmi má 

nefna um lærdóm af þessu tagi sem átti sér stað á hátíðinni: Kona ein tók börnin sín 

með sér „í þeirri von að reynslan breikkaði menningarlega sýn þeirra “.25 Þessi 

flokkur tengist því tónlistinni ekki á neinn beinan hátt heldur á við í mun breiðari 

merkingu. 

Sambærilegar niðurstöður mátti sjá í rannsókninni á Music in the Round hátíðinni. Þar 

kom í ljós að áheyrendur voru mjög áhugasamir að heyra umræður áður en verkin 

voru flutt. Sérstaklega átti það við í þeim tilfellum þar sem verkin voru ekki 

sérstaklega auðskilin. Viðmælendur höfðu margir hverjir sótt hátíðina í áraraðir og 

sögðu að skilningur þeirra á kammertónlist hefði dýpkað mikið með árunum. 

Kynningarnar áttu stóran þátt í að „þróa hæfni þeirra til að hlusta og taka við 

tónlistinni“.26 Umræðurnar voru þó mjög óformlegar og persónulegar og áttu stóran 

þátt í því að gera áhorfendur afslappaðri áður en verkin voru spiluð ásamt því að veita 

upplýsingar um tónlistina. Einn flytjandinn sagði að kynningarnar hefðu skipt 

sköpum. Öll viðbrögð áhorfenda hefðu verið miklu jákvæðari þegar upplýst hefði 

verið af hverju verkið var samið og hve skemmtilegt hefði verið að æfa það.  

Í ljós kom að tryggir þátttakendur hátíðarinnar fylgdu upplifun sinni frá tónleikunum 

eftir með því að safna geisladiskum ásamt því að afla sér upplýsinga um tónskáldin á 

netinu eða með því að lesa bækur. Mjög skiptar skoðanir voru þó á hlustun 

geisladiska miðað við tónleikaupplifun. Annars vegar vildu sumir fara beint heim af 

tónleikum eftir að hafa heyrt ákveðið verk til þess að hlusta á það á geisladisk. Hins 

vegar sagðist einn áhorfendanna hafa heyrt verkið áður, en eftir tónleikana sagðist 

hann aldrei aftur vilja hlusta á verkið á geisladiski. Það hafi verið miklu áhrifameira 

að heyra það á tónleikum. Í báðum tilfellum tengist þó tónleikaupplifunin þeirra 

daglega lífi og sýnir hvernig henni er fylgt eftir utan tónleikasalarins.27 

Margt er svipað í niðurstöðum þessara tveggja rannsókna þó ekki sé farið jafn djúpt í 

 Round. Niðurstaðan er þó sú að margt megi læra af 
 

25 Sidsel Karlsen. 2009. (bls. 136) 
26 Stephanie Pitts. 2005.(bls. 265-266). 
27 Stephanie Pitts. 2005. (bls. 266-267). 
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tónlistarhátíðum og er lærdómurinn ekki einungis tónlistarlegs eðlis heldur getur hann 

verið allt frá beinum lærdómi um t.d. hljóðfæri eða verk, til þess að vera almennur 

lífslærdómur sem getur átt stóran þátt í að móta persónuleika okkar. Því hefur oft 

verið haldið fram að falleg tónlist geri okkur að betri manneskjum, en þó getur hver 

haft sína skoðun á því. 

 

Andrúmsloft og stemning 

Andrúmsloft á tónleikum getur haft mikil áhrif á stemninguna. Það eru margir þættir 

sem taka þátt í að skapa andrúmsloftið. Music in the Round hátíðin dregur nafn sitt af 

því hvernig raðað er til sætis á tónleikunum. Þar sitja áhorfendur hringinn í kringum 

sviðið og hækka áhorfendabekkirnir upp frá sviðinu. Pláss er fyrir u.þ.b. 400 manns í 

salnum. Í rannsókninni kemur fram að þessi uppsetning hafi mikil áhrif á 

áhorfendurna. Þeim finnst stemningin verða óformlegri og persónulegri og skýra þeir 

það þannig að mörkin milli áhorfenda og flytjenda verði óskýrari heldur en í 

hefðbundnum tónleikasölum. Margir höfðu orð á því hvað það væri skemmtilegt að 

geta séð bæði flytjendurna og hina áhorfendurna, einkum ef þeir væru með bros á vör 

hinum megin í hringnum. Það gæti jafnvel aukið ánægjuna af tónleikunum. Einn 

áhorfandinn sagði að honum fyndist mjög skemmtilegt „að geta næstum lesið 

nóturnar yfir öxlina á flytjendunum“. Þessu voru fleiri sammála og sögðu að 

sérstaklega í nútímatónlist væri skemmtilegt að geta séð nótnaskriftina fara upp og 

niður með tónlistinni o.s.frv. 

Í hléum fór fólk úr sætum sínum og niður á gólfið í miðjunni og gat þá litið á nóturnar 

á nótnastatífunum eða spjallað við vini sína. Var sama pláss notað fyrir 

tónlistarmennina meðan á flutningi stóð og fyrir gesti í hléi. Leiddi það oftar en ekki 

til umræðna um tónlistina eða tónleikana, gerði stemninguna óformlegri og brúaði 

bilið á milli áhorfenda og flytjenda. Flytjendurnir voru lítið baksviðs og settust meðal 

áhorfenda til þess að fylgjast með þeim verkum sem þeir spiluðu ekki í. Sáust þeir 

einnig oft spjalla við áhorfendur og var það eðlilegur hluti hátíðarinnar.28 Þetta sýnir 

glögglega að uppsetning á tónleikasal hefur mikil áhrif á þá stemningu sem myndast á 

tónleikum. Nauðsynlegt er að fólki líði vel og að því finnist það vera hluti af 

 
28 Stephanie Pitts. 2005. 
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og stemningu á tónleikum og a
                                                       

tónleikunum til að það geti notið þeirra til fulls. Því minna sem bilið er á milli 

áhorfenda og flytjenda því betra. Eða hvað? Í rannsókninni kemur einnig fram að hjón 

ein höfðu boðið gestum sem voru í helgarheimsókn hjá þeim með sér á tónleikana. 

Þeir voru vanir tónleikagestir en fannst „ ofsalega erfitt að þola alla þessa nálægð, 

orku, tilfinningar og áhuga áhorfenda og flytjanda“. Gestgjafarnir voru ekki ánægðir 

með þetta og fannst gestir sínir þröngsýnir og sögðust ekki ætla að bjóða þeim aftur. 

Þarna má sjá að það eru greinilega skiptar skoðanir en þetta var þó eina neikvæða 

tilfellið sem kom fram í allri rannsókninni. Það gæti þó verið vegna þess að þeir sem 

tóku þátt í rannsókninni voru líklega sá hópur sem mestan áhuga hafði á hátíðinni.29 

Í rannsókninni á Festspel i Pite Älvdal voru þessi atriði rannsökuð með öðrum hætti. 

Þar er boðið upp á tónleika á mörgum mismunandi stöðum en ekki bara einum eins og 

hjá Music in the Round. Þeir þættir sem rannsakendur skoðuðu voru hvenær dagsins 

tónleikarnir voru haldnir, hvar þeir áttu sér stað, hversu margir sóttu þá og hvort 

tónleikarnir ættu sér einhvern sérstakan markhóp. Áhorfendum fannst mörgum 

hverjum kvöldtónleikar áhrifamestir og sérstaklega ef þeir voru haldnir í kirkju. 

Einhver nefndi að upplifun frá slíkum tónleikum entist sérstaklega vel og að kirkjur 

kölluðu fram sérstaka stemningu. Mjög skiptar skoðanir voru á því hvort fólki fyndist 

áhrifameira að vera hluti af stórum áhorfendahópi eða litlum. Sumum fannst betra að 

vera á litlum og persónulegri tónleikum en aðrir fengu meira út úr stórum atburðum. 

Dæmi um tónleika, sem ætlaðir voru sérstökum markhópi, voru tónleikar fyrir krakka 

og var einn viðmælandi sérstaklega ánægður með hversu vel flytjendur náðu til 

krakkanna.30 Að mati áhorfenda skipti fjölmargt annað máli við að búa til ákveðna 

stemningu. Hér má t.d. nefna a capella söng, áhorfendur sem dilluðu sér með 

tónlistinni (þáttur sem var einnig áhrifamikill hjá Music in the Round áhorfendum), 

aldur flytjenda og þá sérstaklega ef þeir voru ungir, gæði, húmor, gerð hljóðfæra, 

tónlistarform, eitthvert sérstakt verk, vel þekkt verk, tengsl flytjenda við áhorfendur 

(einnig mikilvægt hjá Music in the Round áhorfendum), að sjá að flytjendur höfðu 

gaman að því að spila saman, sú tilfinning að finnast maður vera hluti af tónlistinni, 

að þekkja flytjendurna, að heyra eitthvað öðruvísi og nýtt og að upplifa eitthvað 

óvænt.31 Þetta leiðir í ljós að mjög margir þættir skipta máli við að skapa andrúmsloft 

ð ekki eru sömu þættir mikilvægir fyrir alla. Þó voru 
 

29 Stephanie Pitts. 2005. 
30 Sidsel Karlsen. 2007. (bls. 159-161) 
31 Sidsel Karlsen. 2007. (tafla bls. 160). 
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tónlistarkennslu í landinu svo 

                                                       

ákveðnir þættir sem skiptu mestu máli í báðum rannsóknum, t.d. nálægðin við 

flytjendur og viðbrögð annarra áhorfenda. Áhugavert er að sjá að í báðum 

rannsóknum fannst fólki gaman að sjá bros á vör hjá öðrum áhorfendum eða að sjá þá 

dilla sér við tónlistina. Þetta hefur í rauninni ekkert með tónlistina að gera heldur 

tengist frekar hinum félagslega þætti þess að sækja tónleika.  

 

Tónlistarstarf á Íslandi 

Um árabil hafa landsmenn haft tækifæri til þess að sækja hinar ýmsu tónleikaraðir en 

tónlistarhátíðir hafa einnig átt vaxandi velgengni að fagna. Helstu klassísku 

tónlistarhátíðirnar, sem hafa skapað sér sess á undanförnum árum, eru m.a. Myrkir 

músíkdagar, Listahátíð í Reykjavík, Bjartar sumarnætur, Ísnord, Tónlistarhátíðin í 

Reykholti, Sumartónleikar í Skálholti, Við djúpið og Tónlistarhátíð unga fólksins.32 

Listahátíð í Reykjavík er langumfangsmest og á hverju ári flytur hún inn heimsþekkta 

tónlistarmenn, dansara og aðra listamenn. Ekki má þó gleyma Sinfóníuhljómsveit 

Íslands sem er einn mikilvægasti tónlistarvettvangur landsins. Hátíðarhöld hennar 

standa í rauninni allan veturinn með tónleikahaldi a.m.k einu sinni í viku, oftast á 

fimmtudagskvöldum. Ég hitti tónlistarstjóra hljómsveitarinnar, Árna Heimi 

Ingólfsson, og ræddi við hann um menntunarlegt gildi og hlutverk sveitarinnar fyrir 

mismunandi hópa og hvernig því væri fylgt eftir. Einnig ræddum við um hvernig 

dagskráin væri sett saman með tilliti til mismunandi markhópa og með hvaða hætti 

reynt væri að halda jafnvægi milli menntunarlegs gildis og þess að laða að sem flesta 

á tónleika.33  

Árni Heimir benti mér í upphafi á lög nr. 36/1982 um Sinfóníuhljómsveit Íslands. Í 

annarri grein laganna er gerð grein fyrir starfi hljómsveitarinnar og skal það miða „að 

því að auðga tónmenningu Íslendinga, efla áhuga og þekkingu á æðri tónlist og gefa 

landsmönnum kost á að njóta hennar, m.a. með tónleikahaldi sem víðast um landið og 

með tónlistarflutningi í útvarp. (...) Tengja ber starfi hljómsveitarinnar 

sem kostur er.“34 Hlutverk hljómsveitarinnar er 

 
32 eimasíða Iceland Music Export.  H http://www.icelandmusic.is/Festivals/ Skoðað 28. október 2009. 
33 
34 Heimasíða Mennta- og Menningarmálaráðuneytisins, 

Árni Heimir Ingólfsson tónlistarfræðingur (Viðtal 18. janúar, 2010). 
http://www.menntamalaraduneyti.is/log-og-

reglugerdir/ Skoðað 20. janúar 2010. 

http://www.icelandmusic.is/Festivals/
http://www.menntamalaraduneyti.is/log-og-reglugerdir/
http://www.menntamalaraduneyti.is/log-og-reglugerdir/
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ir hendi. 

á tónleikana. Allt sem hér hefur verið nefnt er gert í þeirri von að það verði hluti af 

                                                                                                                                                            

almennt orðað í lögunum og gefa þau ekki skýrar línur um menntahlutverk hennar. 

Þau gefa hins vegar svigrúm fyrir stjórnendur sé áhugi fyr

Árni Heimir sagði mér frá því hvernig þessu er háttað hjá hljómsveitinni þrátt fyrir 

óskýrar leiðbeiningar yfirvalda. Hann sagði menntagildi hljómsveitarinnar fyrst og 

fremst felast í því að hún sé til og sé aðgengileg öllum sem áhuga hafa á að njóta 

tónlistar og fræðast um hana. Kynningar á undan tónleikunum, þar sem hlustendur 

fræðast um verkin sem spiluð verða, hefur hvað mest menntagildi fyrir almenning 

sem og tónlistarfólk. Auk þess fá allir tónleikagestir dagskrá tónleikanna í hendur við 

innganginn og þar má finna ítarlegar upplýsingar um verkin, tónskáldin og 

flytjendurna. Hljómsveitin leggur einnig mikla áherslu á að halda skólatónleika. Hún 

býður skólum landsins að koma ókeypis á tónleika, sem eru haldnir sérstaklega fyrir 

hvern aldurshóp fyrir sig. Markmiðið er að allir krakkar hafi tækifæri til þess einu 

sinni á ári, allt frá leikskólaaldri til loka menntaskólans, að hlusta á 

Sinfóníuhljómsveitina og fá þau að heyra nýtt verk í hvert sinn. Til þess að þetta sé 

hægt þarf hljómsveitin að eiga fjórar lausar vikur yfir starfsárið. Nemendahópnum er 

skipt niður eftir aldri og í haust var ein vika tileinkuð 4. – 7. bekk og fengu þau að 

heyra Eldfuglinn eftir Stravinsky. Ein vika verður svo tileinkuð 1. – 3. bekk þar sem 

þau fá að heyra Söguna af Babar eftir Poulenc. Í mars fá 8. – 10. bekkur að hlusta á 

Rachmaninov píanókonsert nr. 3 þar sem Víkingur Heiðar verður einleikari og Daníel 

Bjarnason stjórnar. Munu þeir kynna verkið sjálfir og segja frá. Í apríl verða 

leikskólatónleikar þar sem Maxímús Músíkús bregður á leik. Það er því passað vel 

upp á að hver aldurshópur fái að heyra eitthvað við sitt hæfi. Menntaskólunum er 

boðið að koma á föstudagsmorgnum (morguninn eftir fimmtudagstónleikana). Þau 

hlusta þá á úrval úr dagskrá vikunnar. Auk þessa eru unnin verkefni með einstökum 

bekkjum í grunnskólum. Krakkarnir fá að semja tónverk í samvinnu við kennara sína 

og svo leggur hljómsveitin til hljóðfæraleikara til þess að flytja verkin. Að lokum er 

krökkum boðið á fimmtudagstónleika og reynt er að velja tónleika með aðgengilegri 

dagskrá sem hentar aldurshópnum. Ef einleikari tekur þátt í tónleikunum fer hann í 

heimsókn í skólana fyrir tónleikana. Hann spilar fyrir krakkana og kynnir fyrir þeim 

hljóðfærið sitt til þess að þeim finnist þeir þá þekkja einhvern á sviðinu þegar þau fara 
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daglegu lífi barnanna að fara á sinfóníutónleika þegar þau eldast. Þannig eignist 

hljómsveitin trygga áhorfendur. Það er þó erfitt að mæla hvort þetta skilar sér því 

oftast er ekki hægt að sjá neinn árangur fyrr en mörgum árum seinna. Hins vegar má 

merkja jákvæð viðbrögð frá foreldrum krakkanna, sem birtist í 50% aukningu í 

miðasölu í Tónsprotanum, en það er áskriftarröð ætluð börnum.  

Þá var umræðunni vikið að samsetningu dagskrárinnar. Árni Heimir sagði aðferðirnar 

við að setja saman dagskrá jafn margar og tónleikarnir eru sem verið er að undirbúa. 

Mikilvægt er þó að jafnvægi ríki í dagskránni. Til dæmis er nauðsynlegt að hluti 

einleikara séu íslenskir en einnig er mikilvægt að fá fólk að frá ýmsum löndum. Þetta 

á líka við um stjórnendur. Miklu máli skiptir að jafnvægi ríki á milli einleiksverka og 

vera með sitt lítið af hverju, píanókonserta, strengjakonserta, blásarakonserta o.s.frv. 

Nú á dögum er dagskráin sett saman með það í huga að sem fæstir tónleikar séu reknir 

með halla. Þó að ríkið standi straum af kostnaði við daglegan rekstur 

hljómsveitarinnar verða tekjur tónleikanna að geta staðið undir öðrum kostnaði eins 

og launum einleikara og hljómsveitarstjórnanda, flugi og gistingu, auglýsingum 

o.s.frv. Þetta þýðir að dagskráin verður að geta laðað að áhorfendur og verða þá verk 

eins og Carmina Burana, Árstíðirnar og píanókonsertar Chopin oft fyrir valinu. Þessi 

stefna skilaði sér vel í miðasölunni starfsárið 2009-10 og jókst hún um 40% frá því 

árið áður. Einnig skipti vel heppnuð auglýsingaherferð í upphafi starfsársins miklu 

máli.  

Við Árni Heimir ræddum nánar um jafnvægið milli aðgengilegrar tónlistar og 

nútímalegri tónlistar. Árni Heimir telur að Íslendingar séu fremur íhaldssamir 

áhorfendur og að þeir kaupi síður miða ef „nútíma“ tónlist er á dagskrá tónleika. Þá er 

gripið til þess að lauma inn einu og einu verki á dagskrána sem annars inniheldur 

vinsæl verk. Dæmi um þetta eru tónleikar þar sem á dagskrá var tónlist eftir Ravel, 

Prokofiev og Stravinsky og svo var einu verki eftir Bent Sörensen laumað inn. Þar 

með voru áhorfendur „skyldaðir“ til þess að hlusta á verk sem þeir hefðu sjálfir ekki 

valið en gætu dregið lærdóm af. Best er að hafa slíkt í miðri dagskrá þannig að fólk 

komist ekki hjá því að heyra nútímaverkið vilji það heyra öll hin verkin. Áður fyrr var 

ein tónleikaröð helguð nútímatónlist en hana þurfti að leggja niður vegna of lítillar 

aðsóknar. Hins vegar er áhugavert að mest ánægja ríkti með þessa tónleikaröð hjá 

þeim sem hana sóttu. Vandinn var sá að þessi hópur var allt of lítill.  
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Á undanförnum árum hefur orðið vinsælt meðal áhorfenda bæði á Íslandi og út um 

allan heim að kaupa sér áskriftarröð en nú orðið vilja þeir helst kaupa opið kort. Þar er 

hægt að kaupa ákveðinn miðafjölda á afslætti og ákveða svo með nokkurra daga 

fyrirvara hvaða tónleikar verða fyrir valinu hverju sinni. Svo virðist sem áhorfendur 

forðist að bóka sig of langt fram í tímann. Einnig getur verið að þeir vilji sjálfir fá að 

ákveða hvaða tónleika þeir sæki og geti þannig púslað saman sinni eigin áskriftarröð. 

Með venjulegri áskriftarröð er hins vegar boðið upp á pakka sem einhver annar hefur 

sett saman. Þessi þróun leiðir til þess að erfitt verður að selja miða á einstaka tónleika 

sem skipuleggjendur vilja þó halda. Undanfarið hafa áskriftarraðirnar staðið í stað í 

sölu þótt að almenn sala hafi aukist um 40%. 

Í framhaldi af þessu ræddum við um hvernig hægt væri að laða að fólk sem ekki væri 

vant því að fara á sinfóníutónleika. Tónleikaröðin Heyrðu mig nú! hefur verið 

tilraunaverkefni til þess að vinna gegn þeirri ímynd hjá ungu fólki að 

sinfóníutónleikar séu eitthvert fyrirbæri þar sem maður lendi í að sitja við hliðina á 

ömmu sinni, allir séu stífir og uppá klæddir, konur í pelsum o.s.frv. Þessir tónleikar 

eru á föstudagskvöldum og hefjast aðeins seinna en venjulega. Þarna er verið að höfða 

til þess að tónleikarnir verði hluti af föstudagsskemmtan unga fólksins. Þetta hefur 

vakið almenna ánægju og hefur aðsókn verið viðunandi. 

Fitjað hefur verið upp á ýmiskonar nýbreytni til þess að ná í nýjan áhorfendahóp. Hér 

má nefna tónleika með kvikmyndatónlist, t.d. úr Star Wars myndunum. Þetta hefur 

farið fram úr björtustu vonum og skapað skemmtilega stemningu. Einnig er í 

undirbúningi að tengja hljómsveitina við Airwaves tónlistarhátíðina en þannig væri 

hægt að ná inn alveg nýjum markhópi.  

Þá snerist umræðan að mismunandi markhópum. Árni Heimir sagði aðal markhópa 

sveitarinnar vera tvo. Annars vegar er það fólk undir þrítugu sem oft á tíðum vill 

heyra eitthvað nýtt, t.d. tónlist eftir Messiaen og Jón Leifs, en er síður spennt fyrir 

klassískum tónleikum. Hins vegar er það eldri kynslóðin sem vill frekar heyra Mozart 

og Beethoven og mun síður Jón Leifs. Þá sagði hann vandann vera að reyna að fá 

þessa tvo hópa til þess að koma á sömu tónleikana. Spurningin er einnig hvort þurfi 

að breyta áherslunum í verkefnavali þegar á líður til þess að miða meira við yngri 

hópinn. Þá mætti einnig velta fyrir sér hvort tónlistarsmekkur breytist með aldri. Ekki 

verður þó farið út í þá sálma hér. 
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Vangaveltur okkar Árna Heimis leiddu okkur að þeirri niðurstöðu að 

verkefnavalsnefndin þurfi að þekkja markhópa hljómsveitarinnar. Sem dæmi má 

nefna að hlustendur grænu raðarinnar virðast vera mjög íhaldssamir og þá er 

nauðsynlegt að geta gert sér grein fyrir því hvað megi ganga langt í breytingum og 

nýjungum. Þetta er sérstaklega mikilvægt ef um er að ræða tónleika sem komin er 

árviss hefð fyrir. Séu gerðar breytingar má sjá árið eftir hvernig til tókst. Til dæmis 

hefur komið í ljós að slappir vínartónleikar eitt árið leiða til dræmrar aðsóknar árið á 

eftir.  

 

Samantekt 

Rannsóknirnar á tónlistarhátíðunum Festspel i Pite Älvdal og Music in the Round og 

viðtalið við Árna Heimi Ingólfsson benda til þess að skipuleggjendur tónlistarhátíða 

og annarra tónlistarviðburða leggi almennt rækt við að efla tónlistarmenntun meðal 

þeirra sem sækja þessa viðburði. Það sem næst kemst formlegri menntun eru 

kynningar sem haldnar eru á undan tónleikum eða einstökum verkum. Þetta er svipað 

form og á fyrirlestri en þó með óformlegra yfirbragði. Þó að það sé mismunandi eftir 

tónleikum hvort haldnar séu slíkar kynningar fær áhorfandinn oftast einhverjar 

upplýsingar, ef ekki með umræðum þá með því að fá dagskrá í hendur. Það er margt 

sem getur gefið áhorfendum tækifæri til þess að menntast á tónleikum. Til þess að 

auka menntagildi hátíðar eða tónleikaraðar kemur í ljós að nauðsynlegt er að huga að 

ýmsu. Tónlistin þarf að vera fjölbreytt svo að áhorfendur fái tækifæri til að kynnast 

margskonar tónlistarstefnum. Þá er ekki síður mikilvægt að spila nýja og óþekkta 

tónlist fyrir fólk. Eins og kemur fram í viðtalinu við Árna Heimi er þetta þó ekki 

auðvelt þar sem krafa um hagkvæman rekstur kemur í veg fyrir að hægt sé að taka 

mikla áhættu með aðsókn. Óþekkt eða ný tónlist selst einfaldlega ekki nógu vel og því 

er ekki mögulegt að halda marga tónleika með þess konar efni.  

Þegar kemur að tónleikavali áhorfenda var greinilegt að skipuleggjendur Festspel i 

Pite Älvdal höfðu hvatt fólk til þess að ögra tónlistarsmekk sínum með því að fara á 

tónleika með annars konar tónlist að það var vant. Einungis 9% þátttakenda í 

rannsókninni gerði það og var það eingöngu fólk sem fór á marga aðra tónleika 

hátíðarinnar. Hins vegar er jákvætt að sjá að 50% viðmælanda fannst þeir hafa 

upplifað eitthvað nýtt án þess að hafa sóst eftir því. Þetta bendir til þess að ráð Árna 
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Heimis, að lauma óþekktum verkum inná vinsæla efnisskrá, geti borið árangur. Það er 

því ekki hægt að miða efnisskrá hátíðar eða tónleikaraðar einungis út frá menntagildi 

hennar heldur verður að ganga úr skugga um að fólk nýti sér tækifærið og kaupi sér 

miða á tónleikana. Þá þarf að hafa efnisskrá sem heillar. Samkvæmt báðum 

rannsóknunum valdi fólk sér tónleika með verkum eða höfundum sem væri pottþétt 

skemmtun. Aðrir vildu hafa að minnsta kosti eitt verk á dagskránni sem það þekkti. 

Sú afsökun var mikið notuð að vegna anna og tímaleysis væri það ekki þess virði að 

prófa tónleika með nýjum stíl eða óþekktum verkum. Tónleikarnir gætu valdið 

vonbrigðum og væru þá sóun á dýrmætum tíma. Þetta segir okkur að ákveðið 

jafnvægi þarf að ríkja í dagskránni. Eitthvað þarf að heilla og laða að áhorfendur og 

svo má lauma inn verkum sem gætu aukið menntagildi tónleikanna. Árni Heimir telur 

marga íslenska áhorfendur mjög íhaldssama og finnst bera á því að þeir vilji helst 

heyra sömu verkin ár eftir ár. Ekki má gleyma því að áhorfendurnir sjá tónleikana sem 

afþreyingu en ekki menntun. Þess vegna er jafnvægið í samsetningu dagskrárinnar 

svo mikilvægt. Áhorfandinn þarf einmitt að heillast af dagskránni með afþreyingu í 

huga en fá jafnframt tækifæri til þess að kynnast fjölbreytilegri tónlist. Með þessu 

móti má ýta undir menntagildi tónlistarstarfsins. 

Rannsóknirnar sýndu að áhorfendur voru ekki endilega samstiga um með hvaða hætti 

þeir hefðu öðlast nýja þekkingu á tónleikum. Í rannsókninni á Festspel i Pite Älvdal 

kom í ljós að áhorfendur lærðu á þrennan hátt. Í fyrsta lagi kynntust þeir heimi 

hljóðanna, í öðru lagi öðluðust þeir almenna þekkingu á tónlist og sögu hennar og 

loks töldu áhorfendur sig hafa lært ýmislegt nýtt um lífið við að fara á tónleika. 

Svipaðar niðurstöður komu í ljós í rannsókninni á Music in the Round en þar bar þó 

mest á almennri þekkingu um tónlist. Ekki var hægt að leggja mat á þetta hvað varðar 

áhorfendur Sinfóníuhljómsveitar Íslands þar sem sambærilegar rannsóknir hafa ekki 

verið gerðar hér á landi. 

Óformlegt andrúmsloft virtist hafa jákvæð áhrif á áhorfendur. Rannsóknin á Music in 

the Round leiddi í ljós að sá eiginleiki var mikill kostur hátíðarinnar. Sérstaklega bar á 

því að áhorfendur yrðu einstaklega áhugasamir eftir að hafa hlustað á 

hljóðfæraleikarana segja frá verkum á undan flutningi. Sambærilegar niðurstöður 

hvað varðar kynningar á undan tónleikum komu fram í Festspel i Pite Älvdal 

rannsókninni. Einna helst átti þetta við um nútímatónlist. Það er líklega vegna þess að 

oft er erfiðara að skilja nútímatónlist en t.d. klassíska. Ef útskýringar eða hugleiðingar 
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á bak við verkið fylgja með flutningi getur það auðveldað hlustandanum að njóta 

verksins til fulls. Það má þó ekki gerast á kostnað þess að hlustandinn noti sitt eigið 

ímyndunarafl til þess að túlka verkið á sinn hátt. Tilraunir, sem gerðar voru til þess að 

brúa bilið milli flytjenda og áhorfenda, voru spjalltímar í Festspel i Pite Älvdal og 

hvernig raðað var til sætis á Music in the Round. Voru allir sammála um að þetta hefði 

tekist með prýði. Sinfóníuhljómsveit Íslands hefur lítið fetað sig inn á þessa braut enn 

sem komið er og fara flestir tónleikar hennar fram með formlegum hætti. Þó má nefna 

að á tónleikaröðinni Heyrðu mig nú! er tónleikaformið brotið upp með kynningum 

hljómsveitarstjórans á þeim verkum sem flutt eru. Jafnframt styðst hann við tóndæmi 

sem hljómsveitin flytur máli sínu til stuðnings. Hefur jafnvel borið á þessu á 

almennum tónleikum og er það vel. 

Tónlistarstofnanir, eins og Sinfóníuhljómsveit Íslands og aðrar tónleikaraðir og 

hátíðir, gegna lykilhlutverki við tónlistarmenntun almennings á Íslandi. Þær veita 

öllum tækifæri til þess að sækja fjölbreytta tónleika og skilar það áhorfendum auknum 

þroska og þekkingu. 
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