
Sumartónleikar í  
Skálholti

2.-12. júlí 2020

Fyrsta vikan

Fimmtudagur 2. júlí
20:00  Opnunartónleikar: Heiða, Tinna, Þóranna og  
  Gunnar Karel

Föstudagur 3. júlí
20:00  Cantoque Ensemble og Steinar Logi   
  Helgason: Aldasöngur og íslenskar            
  gersemar 

Laugardagur 4. júlí 
13:15   Tónleikaspjall: Cantoque Ensemble og   
  Steinar Logi Helgason
14:00    Cantoque Ensemble og Steinar Logi   
  Helgason: Áður í páfadóm - Trúarleg   
  íslensk kórtónlist

Sunnudagur 5. júlí
11:00   Messa: tónlistarflutningur með brotum úr   
  dagskrám Cauda Collective og KIMI tríó
14:00   Fjölskyldutónleikar með Guðbjörgu    
  Hilmarsdóttur og Kára Þormari
16:00   Guðbjörg Hilmarsdóttir og Kári Þormar:   
  Barokk í Skálholti

Önnur vikan

Fimmtudagur 9. júlí
20:15  Tónleikaspjall: Cauda Collective og    
             Sigurður Halldórsson ræða um            
  Þorlákstíðir
21:00   Cauda Collective: Þorlákstíðir

Föstudagur 10. júlí
20:00   KIMI: Afkimar

Laugardagur 11. júlí
14:00  Minningardagskrá um Jaap Schröder 
  og Helgu Ingólfsdóttur: Allar leiðir liggja   
  frá Rómarborg
16:00    Aulos Ensemble: Landið okkar 

Sunnudagur 12. júlí
11:00   Messa: tónlistarflutningur með brotum úr   
  dagskrám „Allar leiðir liggja frá    
  Rómarborg”
14:00   Fjölskyldutónleikar: Bachelsi
16:15  Tónskáldaspjall: Staðartónskáld    
  Sumartónleika 2020
17:00   Lokatónleikar: KIMI tríó frumflytur verk   
  staðartónskáldanna



2.
-1

2.
 jú

lí 2
02

0

Su
m

ar
tó

nl
ei

ka
r í

 
Sk

ál
ho

lti

H
ei

m
as

íð
a 

- w
w

w.
su

m
ar

to
nl

ei
ka

r.i
s/

 
Fa

ce
bo

ok
 - 

w
w

w.
fa

ce
bo

ok
.c

om
/s

um
ar

to
nl

ei
ka

r.s
ka

lh
ol

t/
In

st
ag

ra
m

 - 
@

su
m

ar
to

nl
ei

ka
r.s

ka
lh

ol
t

G
m

ai
l -

 s
um

ar
to

nl
ei

ka
r.s

ka
lh

ol
t@

gm
ai

l.c
om

Styrktaraðilar

Tónlistarsjóður; Tónskáldasjóður  
Ríkisútvarpsins; Uppbyggingarsjóður 
Suðurlands; Héraðssjóður 
Suðurprófastsdæmis; Skálholtsstaður; 
Mjólkursamsalan MS; SS.

Samstarfsaðilar
Mos Oslo, hönnun; Sólheimar; 
Listaháskóli Íslands; Guðjón Ó. 
prentsmiðja; SG flutningar

Sumartónleikar í Skálholti eru meðlimir í 

Sumartónleikar í Skálholti 2020 // 
Skálholt Summer Concerts 2020

Með gleði í hjarta bjóðum við ykkur að 
njóta Sumartónleika í Skálholti 2020. 
Við erum þakklátar tónlistarfólkinu 
okkar og samstarfsaðilum sem allir 
hafa sýnt skilning og lagt sitt af 
mörkum til að Sumartónleikar geti 
farið fram í 45. sinn nú í ár. Við erum 
lánsöm að eiga kost á að bjóða 
upp á fjölbreytta dagskrá þrátt fyrir 
ferðatakmarkanir sem leitt hafa til þess 
að hluti af tónlistarfólki með erlenda 
búsetu hefur ekki átt kost á þátttöku  
í ár. 

Á þessum söguríka, kyrrláta stað, 
í Skálholtskirkju mætast trúin 
og listin sem saman skapa það 
sérstaka andrúmsloft sem hér ríkir. Á 
Sumartónleikum fær tónlistin að taka 
þátt í að móta þetta andrúmsloft og 
setur hún punktinn yfir i-ið fyrir okkur

Aðrar upplýsingar:

 Aðgangur er ókeypis að öllum  
 tónleikum

Enginn aðgangseyrir er að 
tónleikunum, en tekið er á móti 
frjálsum framlögum við kirkjudyr. Einnig 
er hægt að styðja Sumartónleika 
með því að millifæra valda upphæð 
á reikning Sumartónleika í Skálholti 
0334-13-554431, kt. 700485-0809.

Allir viðburðir Sumartónleika verða í 
samræmi við gildandi leiðbeiningar 
og reglur varðandi fjölda gesta og 
hreinlæti. Kirkjunni verður skipt upp 
í svæði þar sem þeir sem þess óska 
geta verið með lengra bil á milli 
sín. Hægt er að tryggja sér sæti á 
heimasíðu Sumartónleika.
Veitingastaðurinn í Skálholti er 
opinn alla daga, þar sem boðið er 
upp á margskonar veitingar, m.a. 
kaffihlaðborð um helgar.

  For information in English visit: 
en.sumartonleikar.is

og ykkur sem hingað eru komin til að 
hlusta og njóta. Hugleiðing Manuelu 
Wiesler flautuleikara, samstarfskonu 
og vinkonu Helgu Ingólfsdóttur, 
stofnanda Sumartónleika gefur tóninn 
við upphaf hverra tónleika:     

„Skálholtskirkja er heill heimur út af fyrir 
sig - þar ríkir friður, kyrrð og ró. Skiljið 
„hinn” heiminn eftir fyrir utan dyrnar 
og bara andið að ykkur helgidómnum 
og tónlistinni. Þá mun ykkur líða alveg 
dásamlega. - Og mér líka.” 

Verið hjartanlega velkomin á 
Sumartónleika í Skálholti!  

Listrænir stjórnendur og 
framkvæmdarstjórar Ásbjörg 
Jónsdóttir og Birgit Djupedal

Úr bókinni Helguleikur 
eftir Kolbein Bjarnason


