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Endurskin frá 1974 
Sami staður, sami tími, sama efnisskrá

Afmælisfagnaður að Kjarvalsstöðum 

Arcangelo Corelli  Concerto grosso op. 6 nr. 1 í D-dúr
Johann Sebastian Bach Weichet nur, betrübte Schatten 
   Brúðkaupskantata bwv 202
Páll Pampichler Pálsson Kristallar (1970)
Bohuslav Martinů  Nonetto (1959)

Einsöngvari: Herdís Anna Jónasdóttir
Stjórnandi: Rúnar Óskarsson

Ágætu tónleikagestir
Kammersveitin hélt fyrstu tón leika sína á Þjóð hátíð í Reykja vík 
þann 4. ágúst 1974. Í sumar eru því 40 ár liðin frá stofnun hennar 
og hefst 41. starfs árið með af mælis fagnaði að Kjar vals stöðum.

Fyrstu tónleikarnir voru haldnir að Kjarvalstöðum fyrir  
fullu húsi. Nú endur tökum við þessa tón leika fjöru tíu árum 
síðar á sama stað, með sömu efnis skrá og næst um því sama 
dag. Mik ið vatn hefur runn ið til sjávar síðan í ágúst 1974. Tón- 
 leikar Kamm er sveit ar innar skipta hundr uð um, í Reykjavík, 
úti um land og víða um heim. Í gagn rýni um tón leikana í 
Morgun blaðinu þann 17. ágúst 1974 segir Þorkell Sigur björns-
son, tónskáld:

„Ef þessir fyrstu tón leikar eru vís bend ing um fram tíð 
þess ar ar starf semi, þá er auð fundið, að hér hefur verið 
tendr að skært ljós í rúmi, þar sem hingað til hefur verið illa 
rat bjart. Það er vel og mega tón list ar unn end ur borg ar inn ar 
hugsa með hlý hug og eft ir vænt ingu til þessa fram taks.“ 

Segja má að Kamm er sveit in hafi ríf ega upp fyllt fyrir heit sín og 
þessar vænt ing ar. Hún hef ur auðg að ís lenskt tón list ar líf og gefi ð 
fjölda hljóð færa leik ara ómetan leg tæki færi til að þrosk ast sem 
lista menn. Við gleðj umst yfir öll um þess um ár um og er um stolt 
af öllu því sem starf Kammer sveit ar innar hefur skil að. Við erum 
stolt af fjöl breyttu efnis valinu og gæð um tón leik anna. Auk þess 
að vera vett vangur fyrir tón list ar fólkið hefur Kam mer sveitin 
verið hvati fyrir ís lensk tón skáld og hefur sam starf Kammer-
sveitar  innar og þeirra borið ár angur sem lifir í ver kum þeirra, 
kynn ingu á þeim á er lendri grund og í út gáfum Kammer sveit ar-
innar. Megi Kammer sveitinni auðn ast að halda kyndl inum 
áfram á lofti um mörg ókomin ár.  

Rut Ingólfsdóttir

17. ágúst 2014 
kl. 17:15



Schubert oktettinn á ferðinni

Franz Schubert  Oktett í F-dúr, D. 803

Á haust mánuðum mun Kammer sveitin heim sækja tvö 
nágranna sveita félög sem líkt og Kammer sveitin fagna fjöru - 
tíu ára af mæli sínu í ár, Sel tjarn ar  nes og Grinda vík. Kammer-
sveit in kemur fram á Lista hát íð Sel tjarn ar ness þann 5. okt óber 
og í Grind avík síðar í haust. Okt ett Kammer sveitar inn ar skipa 
að þessu sinni Arngunnur Árna dóttir, klari nett; Rúnar H. Vil - 
bergs son, fag ott; Jós ef Ogni bene, horn; Una Svein bjarn ar  dóttir, 
fiðla; Helga Þóra Björg vins dóttir, fiðla; Guð rún Hrund Harð ar-
dóttir, víóla; Sigur geir Agnars son, selló og Richard Korn, kontra - 
bassi. Okt ett Schu berts telst til merkustu kamm er verka tón list- 
 ar sögunnar og futti sami hópur verkið í Kaldalóni í Hörpu  
í apríl sl. og hluta þess á Barnamenningarhátíð í Iðnó.

Jólatónleikar í Norðurljósum 

Unico Willem van   Concerto armonico nr. 1 í G-dúr 
Wassenaer  
Georg Christoph   Básúnukonsert í Es-dúr
Wagenseil 
Unico Willem van   Concerto armonico nr. 2 í B-dúr 
Wassenaer  
Antonio Vivaldi   Flautukonsert í F-dúr RV 433  
   La tempesta di mare 
Antonio Vivaldi   Sellókonsert í g-moll RV 416 
Antonio Vivaldi   L‘Estro Armonico op. 3 nr. 10 í h-moll  
   RV 580 fyrir 4 fiðlur 

Einleikarar: Hafdís Vigfúsdóttir, Carlos Caro Aguilera, Júlía 
Mogensen, Una Sveinbjarnardóttir, Helga Þóra Björgvinsdóttir, 
Gunnhildur Daðadóttir og Joaquin Páll Palomares.

Hinir árlegu jólatónleikar Kammersveitarinnar verða há tíð-
legir að vanda en futt verða verk eftir Wassanaer, Wagenseil 
og Vi  v aldi. Kammersveitin hefur í gegnum árin lagt áherslu  
á að bjóða ungu og framúrskarandi tónlistarfólki sem nýlega 
hefur komið heim frá námi að leika einleik á tónleikum 
sveitarinnar, ekki síst á jólatónleikunum. 

7. desember 2014 
kl. 17:00

Haust 2014



Myrkir músikdagar í Norðurljósum

Hugi Guðmundsson Alkul fyrir kantele og 
   strengjasveit, frumfutningur 
Hafiði Hallgrímsson  Double Image op. 49  
   (Umritun á Strengjakvartett  
   no. II 2013), frumfutningur 
Dobrinka Tabakova  Konsert fyrir selló og strengi 

Stjórnandi: Bernharður Wilkinson

Á Myrkum músíkdögum mun Kammersveitin frum fytja nýtt 
verk eftir Huga Guð munds son sem ber heitið Alkul og er samið 
fyrir kantele og strengja sveit. Ein leikari verður Eva Alkula sem 
er einn fremsti kantele leikari Finna en verk ið er sér stak lega 
samið fyrir þetta til efni. Kammer sveitin mun einnig leika um - 
ritun á Strengja kvartett nr. 2 eftir Haf iða Hall gríms son. Strengja - 
kvart ettinn samdi Haf iði árið 1990 til minn ingar um vin sinn, 
píanó leik ar ann Bryn Turley. Kvart ettinn heyrð ist fyrst á Íslandi 
á Myrk um músík dögum árið 1993 í futn ingi Reykja víkur kvart-
etts ins og hefur hann verið futtur á Íslandi nokkrum sinnum 
síðan. Um rit unin sem gerð var árið 2013 ber heitið Double Image 
op. 49. Á tón leik unum munu einnig hljóma búl garskir tónar, en 
búl garska tón skáldið Dobrinka Tabakova hefur skotist hratt upp 
á stjörnu himin inn eftir að hún hlaut ýmis verð laun fyrir verk 
sín, nú síðast Grammy-til nefn ingu. Það er því mikið til hlökk-
un ar efni að Kammer sveitin muni í fyrsta sinn fytja verk eftir 
hana en kon sert hennar fyrir selló og strengi sem saminn var 
árið 2008 mun hljóma í futn ingi Sigurðar Bjarka Gunnars sonar, 
selló leikara.

1. febrúar 2015 
kl. 20:00



Les Six – Sexmenningarnir

Franskir tónleikar í Norðurljósum í samvinnu við franska 
sendiráðið í Reykjavík

Les Six   L‘Album des Six 
Georges Auric  Marlbourough s‘en va t‘en Guerre
Louis Durey   Þættir úr Le Bestiaire við  
   ljóð eftir G. Apollinaire fyrir 
   barítón og kammersveit
Arthur Honegger  Concertino fyrir píanó  
   og hljómsveit 
Germaine Tailleferre Sinfonietta fyrir trompet, 
   pákur og strengjakvintett
Francis Poulenc  Le Bal masqué við ljóð eftir  
   Max Jacob (1932), fyrir barítón 
   og kammersveit 
Darius Milhaud  Le Boeuf sur le Toit (1919) 

Stjórnandi: Pejman Memarzadeh
Einleikarar: Ástríður Alda Sigurðardóttir, píanó; Anna Guðný 
Guðmundsdóttir, píanó. 
Einsöngvari: Bergþór Pálsson

Les Six eða sex menn ingarnir er þekkt nafn á hópi franskra  
tón skálda sem voru ung og upp renn andi um 1920. Í hópn um  
var ein kona og fimm karlar, Ger maine Taille ferre, Georges  
Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Darius Mil haud og 
Francis Poul enc. Lista lífið í París var mjög líf egt á ár unum 
eftir fyrri heims styr jöld ina og auk sex menn ing anna voru  
þeir áber andi Satie, Coct eau og Diagh ilev, Mat isse, Pic asso og  
Modig liani. Árið 1920 kom út verk sem kallast L‘Album de Six  
og eru þar stutt píanó verk eftir hvert þeirra. Þetta er eina  
verkið sem þau komu öll að en af og til næstu 32 árin komu  
nokkur þeirra að sam eigin legum verk efn um. Kammer sveitin  
vill með þessum tón leikum kynna tón skáld in sex, sem öll  
gerðu garð inn frægan en á mis mun andi svið um tón list-
arinnar. Til liðs við Kammer sveit ina á þessum tón leik um 
kemur franski stjórn andinn Pej man Memar zadeh. Pej man 
Memar zadeh er selló leikari auk þess að stjórna m.a. l‘Orchestre 
d‘Alli ance sem hann stofnaði 1995 og stjórnar reglu lega í París 
og á tón leika ferð um. Hann er einn af stjórn endum l‘Orchestre 
pour la Paix þar sem tón list ar fólk frá Ísrael og araba lönd unum 
vinnur hlið við hlið. 

15. mars 2015 
kl. 17:00



Nýir geisladiskar Kammersveitarinnar:

Ábyrgðarmaður
Rut Ingólfsdóttir

Verkefnastjórn
Gunnhildur Daðadóttir Helga Þóra Björgvinsdóttir
Matthías Birgir Nardeau Richard Korn
Rut Ingólfsdóttir  Rúnar Óskarsson

Verkefnavalsnefnd
Áshildur Haraldsdóttir Einar Jóhannesson
Hrafnkell Orri Egilsson Matthías Birgir Nardeau
Richard Korn  Rut Ingólfsdóttir
Rúnar Óskarsson  Una Sveinbjarnardóttir
Þórunn Ósk Marinósdóttir 

Kammersveit Reykjavíkur nýtur styrks  
úr Tónlistarsjóði og frá Reykjavíkurborg

   Fertugsafmælisrit
   Kammersveitarinnr

kammersveit@centrum.is 
kammersveit@gmail.com 
www.kammersveit.is

Prentun: GuðjónÓ  Hönnun og umbrot: 
   Vinnustofa Atla Hilmarssonar

TENGSL
kammer verk ef tir 

H já l m a r H . Ra g n a r s s o n
Kammersvei t Rey k ja v í k ur
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