


Opnunartónleikar
 Listahátíðar 

AmAdou &
mAriAm

MEÐ hLjóMsvEit

„Ómótstæðilegt tónlistarfjör 
og taktveisla!“

BBC Music Magazine 

„Ótrúlega vel heppnuð blanda
 af léttu grípandi afrísku 

poppi og vestrænu.“ 
Árni Matthíasson - Morgunblaðið

RaunvERuLEikatékk 
- ListahátíÐ í REykjavík í 40 áR
Listahátíð hefur á liðnum 40 árum alltaf sinnt sínu lykilhlutverki að tefla 
fram framúrskarandi alþjóðlegu listafólki í bland við það besta sem býr í 
okkar eigin menningu. Það er mikilvægt ekki síst nú á tímum að halda öfluga 
Listahátíð sem skerpir sýn okkar á okkur sjálf og eykur jafnframt skilning á 
umheiminum, auðgar líf okkar og byggir upp jákvætt orðspor.

Dagskrá Listahátíðar í vor endurspeglar mikla grósku í listum.
Framúrskarandi listamenn og helstu menningarstofnanir okkar koma að 
fjölbreyttum og metnaðarfullum verkefnum á sviði tónlistar, leikhúss, dans 
og myndlistar. auk fjölda íslenskra listamanna í fremstu röð koma á hátíðina 
í vor erlendar stórstjörnur sem og listamenn á hraðri uppleið. Erlendir 
gestir Listahátíðar koma meðal annars frá Litháen, noregi, Malí, Finnlandi, 
spáni og Bandaríkjunum.

á Listahátíð í ár verður í fyrsta sinn hér á landi haldin sérstök hátíð 
ljósmyndarinnar, undir yfirskriftinni Raunveruleikatékk. Með fjölda sýninga 
innlendra og erlendra ljósmyndara í sýningarsölum, söfnum og á götum úti 
er áhersla lögð á margbreytileika miðilsins, en ljósmyndun er tæki og aðferð 
samtímans til að snerta raunveruleikann á yfirborðinu, í hugarheimum, eða 
einfaldlega upplifun og reynslu dagsins í dag.

Dregið hefur úr ferðum landsmanna til útlanda og þess sér greinilega stað 
í mikilli fjölgun gesta á listviðburðum hér á landi, enda lítur meirihluti 
þjóðarinnar á listir og menningu sem sjálfsagðan og órjúfanlegan þátt af 
daglegu lífi sínu - og þannig á það líka að vera.

Velkomin á Listahátíð 2010

Einkennismynd Listahátíðar í ár, 
Afi, eftir Friðgeir Helgason. 

TÓnLeikArnir eru sAmsTArfsVerkefni LisTAháTíðAr og fAxAfLÓA ehf. 

stjórnandi: hrefna haraldsdóttir 
framkvæmdastjóri: jóhanna vigdís Guðmundsdóttir 
kynningarstjóri: steinunn Þórhallsdóttir 
Verkefnastjórar: Guðrún norðfjörð, Gréta María Bergsdóttir, Greipur Gíslason 
miðasölustjóri:  Edda hrönn Gunnarsdóttir 

Verndari: ólafur Ragnar Grímsson, forseti íslands
heiðursforseti: vladimir ashkenazy
formaður fulltrúaráðs: hanna Birna kristjánsdóttir, borgarstjórinn í Reykjavík 
Varaformaður fulltrúaráðs: katrín jakobsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra

stjórn Listahátíðar skipa: 
inga jóna Þórðardóttir, formaður, skipuð af borgarstjóra 
ingimundur sigfússon, varaformaður, skipaður af mennta- og menningarmálaráðherra 
Margrét Bóasdóttir, kosin af fulltrúaráði Listahátíðar

amadou & Mariam koma með vorið til Reykjavíkur og fylla Laugardalshöllina af fjöri þann 12. maí á 
opnunartónleikum Listahátíðar. amadou & Mariam, eða blinda parið eins og þau eru oft nefnd, eru frá Malí og 
hafa starfað saman í ríflega 30 ár eða síðan þau kynntust á heimili fyrir blind ungmenni í heimalandi sínu.  

amadou & Mariam hafa vakið heimsathygli fyrir einstakan og líflegan tónlistarbræðing sinn og leikið með 
heimsfrægum vestrænum tónlistarmönnum á borð við Manu Chao, Coldplay og Damon albarn. Þau léku nýverið 
fyrir Barack Obama við afhendingu nóbelsverðlaunanna í ósló og á hinni virtu Lollapalooze tónlistarhátíð í 
Chigaco og munu leika á opnunartónleikum hM í knattspyrnu í júní næstkomandi í suður-afríku. 

amadou & Mariam koma hingað til lands með hljómsveit og sannkallaða heimstónlistarstemmningu sem 
samanstendur af rafmagnsgíturum, kúbverskum lúðrum, egypskum ney flautum, sýrlenskum fiðlum, 
indverskum tablas trumbum og margvíslegum ásláttarhljóðfærum frá Malí. 

LAugArdALshöLL mið. 12. mAí kL. 20.30
miðAVerð: 4.500 og 5.500

Hrefna Haraldsdóttir, stjórnandi Listahátíðar
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Miðasala: www.listahatid.is, www.midi.is og í síma 552 8588



ópERuvEisLa 
kRistins siGMunDssOnaR 
kristinn sigmundsson, sinfóníuhljómsveit 
íslands og óperukórinn
kristinn sigmundsson er fastagestur í virtustu óperuhúsum heims 
og fær hvarvetna mikið lof fyrir flutning sinn. nú heldur hann sína 
fyrstu tónleika með sinfóníuhljómsveit íslands um langt árabil og 
syngur eftirlætis óperuaríur sínar á lokatónleikum Listahátíðar ásamt 
óperukórnum. Fluttar verða aríur, forleikir og kórar meðal annars úr 
Rakaranum frá sevilla, Fidelio, Don Carlo og hollendingnum fljúgandi. 
hljómsveitarstjóri er petri sakari og kórstjóri er Garðar Cortes. 

LokATÓnLeikAr LisTAháTíðAr í háskÓLAbíÓi LAu. 5. júní kL. 17
miðAVerð: 4.200 og 4.900

 „Tónlistarsamstarf sem 
einkennist af hrífandi 
innsæi og krafti.“
                           – Daily Telegraph 

„Það er erfitt að finna nógu sterk 
orð til að lýsa þessum frábæra píanóleikara, 
kraftmiklum leik hans, nákvæmni og fágun.“
             –  BBC Music Magazine  

Leif oVe Andsnes 
ChrisTiAn TeTzLAff 

TAnjA TeTzLAff

„Leiv ove sameinar ljóðrænu og 
yfirburðatækni í hverju sem hann 
tekur sér fyrir hendur.“
         – Víkingur Heiðar Ólafsson

nORska sEnDiRáÐiÐ ER styRktaRaÐiLi tónLEikanna

ryk á book
BEnni hEMM hEMM, aLasDaiR ROBERts OG 
BLásaRasvEit REykjavíkuR unDiR stjóRn 
tRyGGva M. BaLDvinssOnaR
Glænýtt tón- og textaverk eftir Benedikt h. hermannsson sem 
frumflutt verður á Listahátíð í Reykjavík. í verkinu er íslensku 
og skosku att saman svo úr verður tungumál sem hljómar 
kunnuglega en er þó framandi. söngvararnir tveir, Benedikt 
h. hermannsson og hinn skoski alasdair Roberts, syngja 
persónulega og nærgöngula texta hvor á sínu tungumálinu – 
stundum má þeir hvor annan út en annars staðar hjálpast þeir 
að og lyfta hvor öðrum upp. Blásarasveit Reykjavíkur heldur 
söngvunum uppi og flæðir inn í textaeyður og stundum tekur hún 
völdin og sprengir þakið af húsinu. 

ísLenskA ÓperAn fim. 3. júní kL. 20
miðAVerð: 2.900 

Aim á Akureyri, keTiLhúsið LAu. 5. júní kL. 15

rÓmeÓ og júLíA 
vERÐLaunasýninG FRá LitháEn í LEikstjóRn OskaRas kORšunOvas
á Listahátíð í Reykjavík gefst einstakt tækifæri til að sjá rómuðustu ástarsögu allra tíma, Rómeó og júlíu eftir William 
shakespeare í stórbrotinni uppfærslu litháíska leikstjórans Oskaras koršunovas.  Þessi uppsetning hefur ferðast um 
allan heim og hlotið fjölda verðlauna.  
Oskaras koršunovas stýrir Borgarleikhúsi vilnius og er einn fremsti leikstjóri Evrópu í dag. koršunovas lætur verkið 
gerast meðal bakara og berjast ættirnar tvær ekki bara um völdin í verónaborg heldur líka um það hver bakar besta 
brauðið og sætustu kökurnar. Mikill kraftur, húmor og magnað sjónarspil einkennir sýninguna. sannkallaður hvalreki 
fyrir leikhúsáhugafólk. 

borgArLeikhúsið fös. 14. mAí og LAu. 15. mAí kL. 20
miðAVerð: 3.950 og 4.500

Listahátíð í Reykjavík er það mikil ánægja að 
geta boðið velkomnar þrjár stjörnur klassískra 
einleikara, hinn heimskunna norska píanóleikara 
Leif Ove andsnes ásamt þýsku systkinunum 
Christian tetzlaff fiðluleikara og tanja tetzlaff 
sellóleikara. „magnaður kraftur og hrífandi innsæi“ 
eru orð blaðamanns Daily telegraph um samstarf 
þessara merku tónlistarmanna sem hafa ástríðu 
fyrir kammertónlist.  á tónleikunum á Listahátíð 
sameinar þetta sannkallaða súpertríó krafta sína 
í rómantískri og tilfinningaríkri efnisskrá sem að 
hluta til er tileinkuð Robert schumann en í ár eru 
200 ár liðin frá fæðingu hans. 
efnisskrá:
roberT sChumAnn: FantasiEstüCkE ópus 88 
FyRiR píanó, sELLó OG FiÐLu 
Leoš jAnáCek: ÆvintýRaMynDiR FyRiR sELLó 
OG píanó 
AnTonín dVorák: sónatína FyRiR FiÐLu OG 
píanó í G-DúR ópus 100 
roberT sChumAnn: píanótRíó nR. 3 í G-MOLL 
ópus 110

háskÓLAbíÓ fim. 13. mAí kL. 20
miðAVerð: 4.200 og 4.900

ˇ

ˇ
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saMstaRFsvERkEFni BORGaRLEikhússins 
OG ListahátíÐaR í REykjavík

saMstaRFsvERkEFni sinFóníuhLjóMsvEitaR ísLanDs OG ListahátíÐaR



megAs – Aðför Að Lögum
stREnGjakvintEtt, kóR OG hLjóMsvEit
tímamótatónleikar þar sem Megas, ásamt gestasöngvurum, 
hljómsveit, strengjakvintett og kór, horfir fram á merkan feril sinn í 
bakssýnisspegli á stórtónleikum í háskólabíói. Megas flytur meðal 
annars nýjar útsetningar tónskáldsins Þórðar Magnússonar og er 
þetta í fyrsta sinn sem feðgarnir vinna saman. 
Meðal tónlistarmanna sem koma fram eru ágústa Eva Erlendsdóttir, 
Birgir Baldursson, Birgir Bragason, Bryndís halla Gylfadóttir, Eðvald 
Lárusson, Einar Melax, Guðlaugur kristinn óttarsson, hávarður 
tryggvason, helga Þórarinsdóttir, hjörleifur valsson, hörður Braga-
son, sigrún Eðvaldsdóttir og Zbigniew Dubik. 

háskÓLAbíÓ 2. í hVíTAsunnu, mán. 24. mAí kL. 21 
miðAVerð: 5.500

bedroom CommuniTy – The WhALe WATChing Tour
vaLGEiR, niCO, BEn, saM, naDia, BORGaR, una, hELGi hRaFn, DaníEL OG FLEiRi
Bedroom Community er einstakt tónlistar- og útgáfusamstarf sem getið hefur af sér hverja snilldarplötuna á fætur 
annarri og ógleymanleg augnablik á tónleikum. tónleikaferðalag þeirra um Evrópu, the Whale Watching tour, 
er byggt upp í sönnum Bedroom Community anda þar sem allir listamennirnir taka virkan þátt í að flytja tónlist 
hver annars á sviðinu, rétt eins og þeir hafa gert í hljóðverinu undanfarin ár. Lagalistinn líður á milli nýklassískra 
tónsmíða nicos, raftónlistar valgeirs, noise-tónlistar Bens og þjóðlaga sem sam hefur sett í nýjan búning. Með þeim 
í hvalaskoðunarferðinni eru nadia sirota, viola; una sveinbjarnardóttir, fiðla, Borgar Magnason, kontrabassi og 
helgi hrafn jónsson, básúna og söngur. Daníel Bjarnason, tónskáld og stjórnandi, opnar tónleikana með eigin verki 
fyrir litla hljómsveit.

  ÞjÓðLeikhúsið sun. 16. mAí kL. 20
  miðAVerð: 3.500

uppLifun í hLjÓði  
MaRiLyn MaZuR-siDsEL EnDREsEn
Það er óhætt að lofa ógleymanlegri stund þegar marilyn 
mazur og sidsel endresen stíga á stokk ásamt framúrskarandi 
norrænum jazzistum á tvöföldum tónleikum í tilefni 20 ára afmælis 
jazzhátíðar Reykjavíkur og 40 ára afmælis Listahátíðar í Reykjavík. 
Það sem sameinar þessar frábæru tónlistarkonur er sjálfsprottin tón- 
og taktsköpun, sem verður að melódískum og rytmískum galdri 
í meðförum þeirra. Marilyn Mazur er gríðarlegur áhrifavaldur í 
djass- og heimstónlist og lék hún lengi á slagverk með Miles Davis 
og Wayne shorter.  sidsel Endresen hefur um árabil veitt ferskum 
vindum inn í spunatónlist um allan heim og tilheyrir þeim  hópi 
listamanna sem skilgreinir og endurskilgreinir tónlistina í sífellu. 

ísLenskA ÓperAn fös. 14. mAí kL. 20
miðAVerð: 3.500

söngVAr hArms 
og hLáTurs 
sinFóníuhLjóMsvEit vaasaBORGaR, 
Caput OG EinLEikaRaR 

Leiðarstef þessa finnsk/íslenska samstarfs er óður og 
lofgjörð til lífsins og flutt verður tónlist eftir íslensk 
og finnsk tónskáld frá síðustu 100 árum: sibelius, 
Markus Fagerudd, toivo kula og jón nordal. Einnig 
verður Flautukonsert nr. 2 eftir atla heimi sveinsson 
frumfluttur á íslandi. Einleikarar og söngvari: 
Bryndís halla Gylfadóttir, selló, kolbeinn Bjarnason, 
flauta, tatu kantoma, harmónika og jorma uotinen 
„chanson“- söngvari. 

ísLenskA ÓperAn mið. 19. mAí kL. 20
miðAVerð: 2.500

„gleðin í spilamennskunni var einstök, lífleg og mjög 
heillandi.  maður náði vart andanum í sprelllifandi 
flutningnum og tónlistin hreif hlustandann með. 
innlifunin var sterk og andríkið ómótstæðilega 
kraftmikið.“ 

Katariina Jarvinen um tónleika Caput 
og Sinfóníuhljómsveitar Vaasaborgar í Vaasa í 

Finnlandi í apríl 2009.

mAríusöngVAr í krisTskirkju 
CaRMina kaMMERkóR
Fjöldi tónskálda hefur í gegnum tíðina helgað Maríu mey verk sín 
og endurreisnin var sannkallað blómaskeið slíkra Maríusöngva. 
kammerkórinn Carmina ásamt einsöngvurum syngur Maríusöngva 
á tvennum tónleikum í kristkirkju, meðal annars hið víðfræga 
ave Maria eftir josquin des prez, sem hefur verið kallað „Mona 
Lisa endurreisnartónlistarinnar“. Þá syngur kórinn einnig 
tvö magnþrungin tónverk sem byggja á harmljóðum jeremía 
spámanns, eftir thomas tallis og Orlando di Lasso. Fyrsti 
hljómdiskur Carminu, Melódía, hlaut íslensku tónlistarverðlaunin 
2009 fyrir besta disk í flokki sígildrar tónlistar og var valinn einn 
af bestu diskum ársins 2009 í breska tímaritinu Gramophone. 
stjórnandi er árni heimir ingólfsson. 

krisTskirkjA LAu. 15. mAí og sun. 16. mAí kL. 16
miðAVerð: 2.500

nORska sEnDiRáÐiÐ ER 
styRktaRaÐiLi tónLEikanna

„Það er gaman að vera kominn 
á stall með niðjum sínum 

og tengdafólki, þetta verður útúrvírað.“
Megas

húsLesTrAr á 
heimiLum riThöfundA
anDRi snÆR MaGnasOn, auÐuR jónsDóttiR, 
GuÐRún hELGaDóttiR, kRistín óMaRsDóttiR, 
ODDný EiR ÆvaRsDóttiR, siGRún ELDjáRn, 
söLvi BjöRn siGuRÐssOn OG viGDís GRíMsDóttiR

höfundar opna dyr sínar upp á gátt og halda húslestra 
á heimilum sínum á Listahátíð.  hver viðburður er 
einstakur og aðeins fá sæti í boði. í húslestrunum ægir 
öllu saman; ljóðum, sögubrotum, barnabókmenntum, 
útgefnu efni og nýskrifuðu. 

LAu. 29. mAí kL. 14-17 
sun. 30. mAí kL. 14-17
miðAVerð: 1.000

 

Stjórnandi: 
Guðni Franzson

Ljósmyndir: Kristinn Ingvarsson
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Af ásTum mAnns 
og hræriVéLAr
hEiMiListÆkjasiRkus MEÐ kRistjáni inGiMaRssyni 
OG óLaFíu hRönn jónsDóttuR
hjartnæmur heimilistækjasirkus eftir ilmi stefánsdóttur, kristján ingimarsson, 
ólafíu hrönn jónsdóttur og val Frey Einarsson, sem jafnframt er leikstjóri. tugþraut 
í tengiflugi - nilfisk sjónhverfingar – hrærivélasamdrættir - Flögrandi forréttir 
- samhæfður klútadans og fleiri töfrandi uppákomur hjá þessu undursamlega 
sambýlisfólki. Einstakur húmor, færni og hugmyndaflug hafa verið einkennismerki 
listafólksins sem kemur að þessu verki en fjórmenningarnir vinna nú að sinni fyrstu 
sýningu saman. sýningin er samstarfsverkefni Þjóðleikhússins, Commonnonsense og Listahátíðar 
í Reykjavík. 

ÞjÓðLeikhúsið, frumsýning 20. mAí kL. 20
AðrAr sýningAr: 21., 22., 27., 28. mAí, 3., 4. og 5. júní
miðAVerð: 2.500

herrA poTTur 
og ungfrú Lok 
GáskaFuLL OG GLEttin LEikhús- 
OG tónListaRvEisLa FyRiR aLLa 
FjöLskyLDuna 
tónævintýrið um herra pott og ungfrú Lok er 
draumur lítils drengs um að áhöldin í eldhúsinu 
lifni við. tónlistin segir sögu djass, tangó, charles-
ton og foxtrott. sögumaður flytur við undirleik sex 
hljóðfæraleikara og í lokin er spuni í léttum dúr og 
samskipti við áhorfendur. sögumaður og leikari er 
sólveig simha. tónlist er eftir Bohuslav Martinu og 
saga eftir Christophe Garda. Leikstjóri er ágústa 
skúladóttir.  Ein sýning verður á frönsku. 
samstarfsverkefni óperarctic félagsins og Þjóðleikhússins. 
sýningin er studd af alliance française, Reykjavíkurborg, tón-
listarsjóði og Barnamenningarsjóði. 

ÞjÓðLeikhúsið LAu. 29. mAí kL. 13.00 og 15.00, 
30. mAí kL. 13.00 og 15.00, 3. júní kL. 17.00 
(sýning á frönsku), 5. júní kL. 13.00 og 15.00. 
miðAVerð: 1.500

brúðuLeiksýning 
unDiR BERu LOFti       
kanadíska brúðuleikkonan julie Desrosiers flytur 
okkur Grimmsævintýrið Rapunzel (Garðabrúðu) á 
þremur stöðum í miðbænum laugardaginn 15. maí. 
Brúðuleikkonan, í hlutverki Garðabrúðu, segir okkur 
sögu stúlkunnar sem hefur nú vaxið úr grasi, hátt, 
hátt í loft upp. í gríðarstóru pilsi, galdrar Rapunzel 
fram allar persónur ævintýrisins, eina af annarri 
og rekur atvikin sem skópu líf hennar. Þetta er 
skrýtin saga og ógnvekjandi, sorgleg og skemmtileg. 
Myndræn og falleg útisýning sem hrífur jafnt börn 
sem fullorðna. 

miðborgin LAu. 15. mAí kL. 13, 14.30 og 16
AðgAngur Ókeypis

kimmo pohjonen 
haRMónikuÆRinGinn
FRá FinnLanDi
að hlusta á kimmo pohjonen er stórbrotin upplifun sem 
umbyltir öllum hugmyndum um hvernig harmónika 
hljómar og hvernig tónlist skuli leikin á hana. kimmo 
pohjonen er framúrstefnulegur finnskur tónlistarmaður 
og harmónikulistamaður.  hann kemur fram á einum 
tónleikum í nasa og bruggar þar magnaðan seið með 
sömplum, ljósum og slagsmálum við hljóðfærið sem 
víkka út sjóndeildarhring allra viðstaddra. hjá kimmo er 
húmorinn aldrei langt undan og hann hefur samið, tekið 
upp tónlist og leikið með ólíkum tónlistarmönnum víða um 
heim, strengjasveitum, butoh-dönsurum og áströlskum 
landbúnaðartækjum svo eitthvað sé nefnt og samið tónlist 
fyrir kvikmyndir, dansverk og leiksýningar.  Fyrir nokkrum 
vikum lék hann með kronos kvartettinum í Carnegie hall 
og hlaut rífandi móttökur áhorfenda og gagnrýnenda.  

nAsA fös. 21. mAí kL. 21
sTAndAndi TÓnLeikAr. miðAVerð: 2.900
 

„Ótrúleg, hrífandi og súrrealísk 
tónlistar- og leikhúsupplifun; fullkomlega 
sérviskuleg, frumleg og ósvífin listræn 
snilld í mörgum víddum. enginn flutningur 
hefur hrifið mig jafn mikið á undanförnum 
árum.“ 
www.jazzhouse.org

„finnska svarið við björk ... kimmo kemur 
manni algjörlega í opna skjöldu. Tær snilld.“  
New Internationalist

MORGuntónLEikaRöÐ áGústs óLaFssOnaR BaRítónsönGvaRa
OG GERRits sChuiLs píanóLEikaRa
Þrjá sunnudaga í röð í Fríkirkjunni í Reykjavík gefst fágætt tækifæri til að njóta 
með stuttu millibili beggja ljóðasöngflokka schuberts auk söngvasafns sem gefið 
var út að honum látnum undir heitinu svanasöngur.

MaLaRastúLkan FaGRa sun. 16. maí, kl. 11 
vEtRaRFERÐin sun. 23. maí, kl. 11
svanasönGuR sun. 30. maí, kl. 11

FRíkiRkjan í REykjavík
MiÐavERÐ: 2.000 á Eina tónLEika,
4.500 á aLLa ÞREnna tónLEikana

háDEGishLaÐBORÐ í iÐnó tónLEikaDaGana
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sChuberT á 
sunnudAgs-
morgnum

TAkTu fLugið á LisTAháTíð
FLuGFéLaG ísLanD BýÐuR LanDsByGGÐaRFóLki séRstaka pakka í tiLEFni ListahátíÐaR. 
nánaRi uppLýsinGaR á WWW.FLuGFELaG.is



á mörkunum? 
sönGLöG í nýjuM útFÆRsLuM EFtiR BjöRk 
OG FLEiRi tónskáLD „á MöRkunuM“
ásgerður júníusdóttir messósópran og jónas sen píanónleikari og útsetjari 
flytja sönglög sem mörgum eru kunn og kær eftir Björk Guðmundsdóttur, 
Gunnar Reyni sveinsson og Magnús Blöndal jóhannsson í nýjum útsetningum 
og útfærslum.  stefnt er saman þremur ólíkum tónskáldum sem eiga það 
sameiginlegt að hafa samið tónlist sem er á mörkum klassískrar tónlistar 
og annarra tónlistarstefna og heyra má áhrif frá jazz, kvikmyndatónlist, 
dægurtónlist og popptónlist.  á tónleikunum mun jónas leika á orgel, píanó, 
selestu, sembal og rafmagnshljómborð. hann lék á þessi hljóðfæri og fleiri á 
yfir 70 tónleikum í heimsreisu Bjarkar á árunum 2007 – 2008 og hefur nú útsett 
yfir fjörutíu lög hennar fyrir rödd og ýmis hljómborðshljóðfæri. 

ísLenskA ÓperAn mið. 26. mAí kL. 20 
miðAVerð: 2.900

skriðukLAusTur sun. 30. mAí kL. 16

orquesTA ChekArA fLAmenCA
tónList OG FLaMEnCODans FRá spáni OG MaROkkó
Mikilfenglegt ferðalag um tónlistarhefð suður-spánar og Marokkó. Einstakt tækifæri til að upplifa beint í æð 
þessa samofnu tónlistarhefð landanna tveggja beggja vegna Gíbraltarsunds sem deila sögu um dýrð, drottnun, 
stríð og frið.  hljómsveitin færir áhorfendum á Listahátíð dagskrá sem bræðir saman flamencodans við al-ala 
tónlist sem leikin var í andalúsíu á blómlegum tímum máraríkis.  arabísk-andalúsíska hljómsveitin Orchesta 
Chekara Flamenca de tetuán var stofnuð fyrir meira en 50 árum af hinum merka abdessakak Chekara og er hún 
nú undir stjórn marokkóska fiðluleikarans og söngvarans jallal Chekara. hópurinn sló rækilega í gegn á WOMEX 
heimstónlistarhátíðinni í kaupmannahöfn í haust.

ísLenskA ÓperAn sun. 30. mAí kL. 20
miðAVerð: 3.500 

FRuMFLutninGuR á ísLanDi: 

VorTex Temporum
njútOn OG thE FORMaList QuaRtEt 
FLytja MEÐaL annaRs vERk GéRaRD 
GRisEy OG atLa inGóLFssOnaR 

íslenski tónlistarhópurinn njúton og bandaríski 
strengjakvartettinn the Formalist Quartet leiða 
saman hesta sína og frumflytja á íslandi eitt 
af stórvirkjum tónlistarsögu 20. aldar, vortex 
temporum eftir franska tónskáldið Gérard Grisey. 
tónlist Grisey hefur lítið hljómað á íslandi en hann 
er eitt af höfuðskáldum spektraltónlistar. jafnframt 
verður frumflutt nýtt verk eftir atla ingólfsson, 
innblásið af Gérard Grisey. Einnig verða fluttir tveir 
strengjakvartettar eftir úlfar inga haraldsson og 
nicholas Deyoe.

á tónleikunum koma fram: Berglind María 
tómasdóttir, flauta; Brian Walsh, klarinett; Mark 
Menzies, fiðla/víóla/stjórnandi; andrew Mcintosh, 
fiðla/víóla; andrew tholl, fiðla; ashley Walters, selló 
og tinna Þorsteinsdóttir, píanó. strengjaleikararnir 
eru allir meðlimir í strengjakvartettnum 
the Formalist Quartet sem hefur notið mikillar 
velgengni vestanhafs.

ísLenskA ÓperAn fös. 4. júní kL. 20
miðAVerð: 2.900

frá hLiðum heLVíTis 
TiL hirðA eVrÓpu 
tónList OG BókMEnntiR 18. aLDaR
ísland á stefnumót við meginlandið í efnisskrá 
kammerhópsins nordic affect. á tónleikunum 
verður tónlistararfi Evrópu á 18. öld fléttað 
saman við bókmenntir frá íslandi á sama 
tíma.  spennandi veisla í tónum og tali þar sem 
tónasnilld 18. aldar,  mataruppskriftir, ljóð 
og fjallgöngur koma við sögu. Flytjendur eru 
þær halla steinunn stefánsdóttir, barokkfiðla; 
Georgia Browne, barokkþverflauta; hanna 
Loftsdóttir, barokkselló og Guðrún óskarsdóttir, 
semball. um upplestur sér útvarpsmaðurinn og 
sagnfræðingurinn Guðni tómasson. 

ÞjÓðmenningArhúsið mið. 2. júní kL. 20 
miðAVerð: 2.500

fLAmenCo - djArfur dAns og TöfrAndi TÓnAr
-námskeið hjá Endurmenntun háskóla íslands.
umsjón Dr. Guðrún ingimundardóttir tónlistarmannfræðingur, 
með þátttöku Orquesta Checara Flamenca. 
skráning á www.endurmenntun.isLumen

LEikuR aÐ Ljósi
aDaptER
Þýsk/íslenski kammerhópurinn adapter sérhæfir 
sig í flutningi samtímatónlistar og vinnur náið með 
ungum tónskáldum, myndlistarmönnum, dönsurum 
og rithöfundum. á Listahátíð kannar hópurinn sjón-
ræna eiginleika tónlistarinnar og hljóðræna eiginleika 
ljóssins ásamt myndlistarmanninum halldóri úlfarssyni. 
Þau frumflytja á íslandi splunkuný tónverk eftir finnsku
tónskáldin antti auvinen og sami klemola sem samin 
voru fyrir hópinn. Meðal hljóðfæra eru ljósaperur, 
lasergeislar og eldur ásamt „ljósahljóðfærum“ halldórs. 
á efnisskránni eru einnig meistaraverk nútímatónbók-
menntanna sem flutt verða í samspili ljóss og 
skugga: Lumen eftir Franco Donatoni og a twilight 
song eftir Matthias pintscher. adapter skipa: kristjana 
helgadóttir, flauta; ingólfur vilhjálmsson, bassi og 
klarinetta; Gunnhildur Einarsdóttir, harpa; Marc 
tritschler, píanó og Matthias Engler, slagverk. 

LisTAsAfn ísLAnds sun. 23. mAí kL. 21
miðAVerð: 2.500
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hAmAr, ísTAð og sTeðji
- saMRÆÐa uM tónList í saMtíManuM
sTjÓrnAndi eLísAbeT indrA rAgnArsdÓTTir

Deiglan í samtímatónlist skoðuð ásamt litríkum 
hópi  tónlistarmanna sem margir hverjir koma 
fram á Listahátíð. Þátttakendur eru anna 
s. Þorvaldsdóttir tónskáld, Berglind María 
tómasdóttir  flautuleikari, Daníel Bjarnason 
tónskáld, halldór úlfarsson hljóðfærahönnuður 
og myndlistarmaður, Davíð Brynjar Franzson 
tónskáld og njörður sigurjónsson, doktor í 
menningarstjórnun. 

kjArVALssTAðir Þri. 1. júní kL. 20
AðgAngur Ókeypis

Lau. 22. Maí kL. 14
undir frönsku fLAggi 
sólveig samúelsdóttir og 
vadim Fedorov hjá Ragnhildi 
stefánsdóttur 
skerplugötu 7, 101 R. 

Lau. 22. Maí kL. 15
kLAssísk gíTArVerk frá 
16. öLd TiL VorrA dAgA
kristinn árnason hjá 
Guðrúnu kristjánsdóttur 
Baldursgötu 12, 101 R. 

Lau. 22. Maí kL. 16
fuLLkomin rÓ, brjáL-
æðiskennd hugsýn eðA 
Trúin á einLægninA
óskar Guðjónsson hjá helga 
Þorgils Friðjónssyni 
Brautarholti 18, 105 R

Lau. 22. Maí kL. 17 
sTefnumÓT: hLjÓð og 
mynd
Megas hjá haraldi jónssyni 
nýlendugötu 15, 101 R. 
Myndhöggvarafélagið

bræður
DjaRFt OG kRaFtMikiÐ 
DansvERk uM kaRLMEnn
Bræður er áhrifamikið dansverk um karlmenn þar 
sem dans, leikur, tónar og sjónlist mætast með 
djörfum og kraftmiklum hætti. í verkinu er hugar-
heimur og veruleiki karlmanna í fyrirrúmi, séður með 
augum karla og kvenna í gegnum gleði, svita og tár. 
Bræður er hugverk þeirra ástrósar Gunnarsdóttur, 
Láru stefánsdóttur og hrafnhildar hagalín. útlit 
og búningar eru í höndum Filippíu Elísdóttur og 
Ragnhildur Gísladóttir semur tónlist. Bræðurnir eru 
þeir jorma uotinen, vinicius, ívar örn sverrisson, 
ívar helgason, aðalsteinn kjartansson, Gunnlaugur 
Egilsson, Brian Gerke o.fl

ÞjÓðLeikhúsið fim. 27. mAí og fös. 28. mAí kL. 20
miðAVerð: 3.400

vinnustOFutónLEikaR
tóLF tónLEikaR á tvEiMuR DöGuM uM aLLa BORG
í ár leiðir Listahátíð saman myndlistarmenn og tónlistarmenn á Vinnustofutón-
leikum, þar sem myndlistarmenn opna vinnustofur sínar fyrir tónleikum tón-
listarfólks. hér er á ferð einstakt tækifæri til upplifunar jafnt fyrir myndlistar-og 
tónlistaráhugamenn. alls er um tólf tónleika að ræða sem hefjast á klukkutíma 
fresti, laugardag og sunnudag. 
miðAVerð: 1.500

Lau. 22. Maí kL. 18 
sTuTT en gÓð heimsÓkn
sigríður thorlacius  og 
félagar í vinnustofu 
Davíðs arnar halldórssonar 
skólastræti 3b, 101 R. 

sun. 23. Maí kL. 12 
4 pLús 47
Laufey sigurðardóttir og 
Elísabet Waage hjá steinunni 
Þórarinsdóttur
sólvallagötu 70. 101 R.

sun. 23. Maí kL. 13 
messiAen og meirA TiL
anna Guðný Guðmundsdóttir 
hjá kristínu Gunnlaugsdóttur 
unnarbraut 20, 
170 seltjarnarnesi

sun. 23. Maí kL. 14
AugnAbLik
Freyja Gunnlaugsdóttir og 
hanna Dóra sturludóttir hjá 
sigtryggi Bjarna Baldvinssyni
Flókagötu 17, 105 R

sun. 23. Maí kL. 15
21. ALdAr gLefsur
una sveinbjarnardóttir og 
valgeir sigurðsson 
hjá Gjörningaklúbbnum  
Mýrargötu 28, 101 R. 
(saltfélagshúsið)

sun. 23. Maí kL. 16 
pípAri og gLÓbrysTingur
Einar jóhannesson og Robyn 
koh hjá Guðmundi ingólfssyni
Eyjarslóð 9, 101 R. ímynd

sun. 23. Maí kL. 17 
rêVerie
Þóra Einarsdóttir og Elíasbet 
Waage hjá sigurði árna 
sigurðssyni 
súðarvogi 40, 104 R.

sun. 23. Maí kL. 18 
nýLÓkÓrinn fLyTur 
freysköTLu 
hjá Magnúsi pálssyni 
korpúlfsstöðum, 112 R.

Ljósmyndir: Áslaug Snorradóttir
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náMskEiÐ hjá EnDuRMEnntun hí
Ljósmyndun: nútímamiðill með 170 ára sögu. umsjón Guðmundur ingólfsson ljósmyndari.
hefst 4. maí. skráning á www.endurmenntun.is

rAunVeruLeikATékk            
LjósMynDiR á ListahátíÐ

FjöLDi LjósMynDasýninGa ER á ListahátíÐ í REykjavík í áR, í söFnuM, 
GaLLERíuM OG á GötuM úti. í tiLEFni ÞEss vERÐuR GEFin út séRstök 
sýninGaRskRá sEM aÐGEnGiLEG vERÐuR á öLLuM sýninGaRstöÐuM.

unTiTLed fiLm sTiLLs
Cindy sherman 
Listasafn íslands

david byrne 
morAL diLemmAs 
í upplýsingastöndum, 
miðborginni
inside ouT
gluggar hafnarhúss

nekT
gary schneider
Listasafn reykjavíkur, 
hafnarhús

AnnAð AugA
Ljósmyndaverk úr safneign 
péturs Arasonar og 
rögnu róbertsdóttur
Listasafn reykjavíkur, 
kjarvalsstaðir

sögusTAðir. 
í fÓTspor W. g. CoLLingWood
einar falur ingólfsson og 
Collingwood
Þjóðminjasafnið

breiðhoLT, í AugnAbLikinu
friðgeir helgason
gerðuberg

straumur-burðarás
ingólfur Arnarson, 
ívar brynjólfsson, ívar 
Valgarðsson, jón Laxdal 
halldórsson, kristján 
guðmundsson

efnAskipTi
Anna Líndal, guðrún gunnarsdóttir, 
hildur bjarnadóttir, hrafnhildur 
Arnardóttir og rósa sigrún jónsdóttir 
Listasafn reykjanesbæjar

ChArLiehoTeL-
eChoeChosierrAeCho
rosen/Wojnar
nýlistasafnið

 
geiri - Líf og LisT
ásgeirs emiLssonAr 
skaftfell – miðstöð 
myndlistar á Austur-
landi, seyðisfirði

núnA 
The presenT is 
noW
bára kristinsdóttir, 
harri pälviranta, ívar 
brynjólfsson, saara 
ekström, bragi Þór 
jósepsson og renja 
Leino
norræna húsið

siTes
friederike von rauch 
hafnarborg

fyrirmyndir
Ólöf nordal
Listasafn Así, ásmundarsalur

Thomsen og Thomsen
pétur Thomsen og 
pétur Thomsen 
Ljósmyndasafn reykjavíkur

sVipir
ragnar Axelsson
Crymogea

í sAfni ÓfuLLkomLeikAns
unnar örn j. Auðarson
Listasafn reykjavíkur, 
hafnarhús

equiVoCAL The sequeL
katrín elvarsdóttir
gallerí ágúst

sigurður guðmundsson, 
siTuATions And oTher 
phoTo Works 1974-1982
i8 gallery

rAunVeruLeikATékk
daníel Þorkell magnússon, eggert 
jóhannesson, haraldur jónsson, 
ieva epera, hlynur hallsson, 
ingvar högni ragnarsson, 
kristleifur björnsson, Libia 
Castro og Ólafur Ólafsson, Óskar 
hallgrímsson, silja sallé, spessi 
og Vera pálsdóttir   
útiljósmyndasýning á húsveggjum 
í miðborg reykjavíkur
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maria dembek og robin mcAulay 
kling og bang
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GiMLi, LÆkjaRGötu 3 

opið: 10-16 viRka DaGa

midasala@artfest.is

MIðasaLa fLyst Á sýNINgarstað 
kLukkustuNd fyrIr vIðBurð.

www.listahatid.is
 www.midi.is 
sími: 552 8588

MiÐasaLa 

DaGskRáin ER BiRt MEÐ FyRiRvaRa uM BREytinGaR

sAmsTArfAsAðiLAr 
LisTAháTíðAr 2010

12. Maí MiÐ aMaDOu OG MaRiaM Laugardalshöll kl. 20.30 3

13. Maí FiM LEiF OvE anDsnEs, ChRistian OG tanja tEtZLaFF háskólabíó kl. 20 5

14. Maí Fös uppLiFun í hLjóÐi; tvöFaLDiR jaZZtónLEikaR íslenska óperan kl. 20 6

RóMEó & júLía, LEikhús FRá LitháEn Borgarleikhúsið kl. 20 4

15. Maí Lau BRúÐuLEiksýninG unDiR BERu LOFti Miðborg kl. 13, 14.30, 16 8

MaRíusönGvaR / CaRMina kaMMERkóR kristskirkja kl. 16 6

RóMEó & júLía, LEikhús FRá LitháEn  Borgarleikhúsið kl. 20 4

16. Maí sun sChuBERt á sunnuDaGsMORGnuM Fríkirkjan kl. 11 9

MaRíusönGvaR / CaRMina kaMMERkóR kristskirkja kl. 16 6

BEDROOM COMMunity Þjóðleikhúsið kl. 20 6

19. Maí MiÐ sönGvaR haRMs OG hLátuRs / sinFóníu-
hLjóMsvEit vaasa, Caput OG EinLEikaRaR

íslenska óperan kl. 20 7

20. Maí FiM aF ástuM Manns OG hRÆRivéLaR Þjóðleikhúsið kl. 20 8

21. Maí Fös aF ástuM Manns OG hRÆRivéLaR Þjóðleikhúsið kl. 20 8

kiMMO pOhjOnEn nasa kl. 21 9

22. Maí Lau vinnustOFutónLEikaR kl. 14 – 18 12

aF ástuM Manns OG hRÆRivéLaR Þjóðleikhúsið kl. 20 8

23. Maí sun sChuBERt á sunnuDaGsMORGnuM Fríkirkjan kl. 11 9

vinnustOFutónLEikaR kl. 12 – 18 12

LuMEn –LEikuR aÐ Ljósi / aDaptER Listasafn íslands kl. 21 10

24. Maí Mán MEGas – aÐFöR aÐ LöGuM háskólabíó kl. 21 7

26. Maí MiÐ á MöRkunuM? / jónas sEn OG ásGERÐuR íslenska óperan kl. 20 11

27. Maí FiM BRÆÐuR Þjóðleikhúsið kl. 20 13

aF ástuM Manns OG hRÆRivéLaR Þjóðleikhúsið kl. 20 8

28. Maí Fös BRÆÐuR Þjóðleikhúsið kl. 20 13

aF ástuM Manns OG hRÆRivéLaR Þjóðleikhúsið kl. 20 8

29. Maí Lau hERRa pOttuR OG unGFRú LOk Þjóðleikhúsið kl. 13 og 15 8

húsLEstRaR á hEiMiLuM RithöFunDa kl. 14 – 17 7

30. Maí sun sChuBERt á sunnuDaGsMORGnuM Fríkirkjan kl. 11 9

á MöRkunuM? / jónas sEn OG ásGERÐuR skriðuklaustur kl. 16 11

hERRa pOttuR OG unGFRú LOk Þjóðleikhúsið kl. 13 og 15 8

húsLEstRaR á hEiMiLuM RithöFunDa kl. 14 – 17 7

ORQuEsta ChEkaRa FLaMEnCa íslenska óperan kl. 20 11

1. júní ÞRi haMaR, ístaÐ OG stEÐji - saMRÆÐa uM tónList kjarvalsstaðir kl. 20 13

2. júní MiÐ nORDiC aFFECt-tónList OG BókMEnntiR 18. aLDaR Þjóðmenningarhúsið kl. 20 10

3. júní FiM hERRa pOttuR OG unGFRú LOk Þjóðleikhúsið kl. 17  8

Ryk á BOOk / BEnni hEMM hEMM OG FLEiRi íslenska óperan kl. 20 5

aF ástuM Manns OG hRÆRivéLaR Þjóðleikhúsið kl. 20 8

4. júní Fös vORtEX tEMpORuM/njútOn OG FORMaList QuaRtEt íslenska óperan kl. 20 10

aF ástuM Manns OG hRÆRivéLaR Þjóðleikhúsið kl. 20 8

5. júní Lau hERRa pOttuR OG unGFRú LOk Þjóðleikhúsið kl. 13 og 15 8

Ryk á BOOk / BEnni hEMM hEMM OG FLEiRi ketilhúsið, akureyri kl. 15 5

ópERuvEisLa kRistins siGMunDssOnaR háskólabíó kl. 17 4

aF ástuM Manns OG hRÆRivéLaR Þjóðleikhúsið kl. 20 8

DaGskRá
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