
 

Markmið Tónverks 20/21 er að stuðla að frumsköpun í 
tónverkagerð og að kynna íslensk tónskáld. 
 
Tónskáldin munu semja kammerverk sem er samið sérstaklega 
með Salinn í huga. Verkin verða síðan frumflutt í Tíbrá tónleikaröð 
Salarins veturinn 2020/21 
 
Samstarfsaðili Tónverk 20/21 er Strokkvartettinn Siggi sem mun 
frumflytja verkin.  
 
Hverjir geta sótt um? 
 
Verkefnið er opið öllum og er óháð aldri. Umsækjendur þurfa að 
hafa útskrifast með gráðu í tónsmíðum, tengdu námi eða hafa 
umtalsverða reynslu af tónsmíðum. 
 
Skuldbinding umsækjenda 
 

• Semja tíu mínútna strengjakvartett sem flutt verður á 
Tíbrá tónleikum veturinn 2020 – 21. 

• Gefa verkefninu góðan tíma og starfa samkvæmt 
vinnuáætlun. 

• Fylgja verki eftir fram yfir frumflutning. 
• Taka þátt í tónskáldaspjalli fyrir tónleikana þegar verkið er 

frumflutt. 
• Mæta í viðtöl og taka þátt í kynningum á verkefninu. 
• Skila nótum að fullunnu tónverki á pdf-formi til 

Tónverkamiðstöðvar sem gengur frá nótum til flytjenda 
verksins. 

• Aðkoma að mótun efnisskrár á Tíbrá tónleikunum þegar 
verkið er frumflutt.  

 
Rammi tónverks 
 
Tónverkið skal vera tíu mínútna langur strengjakvartett, það er 
tvær fiðlur, lágfiðlu og selló, án aukahljóðfæra eða rafhljóða. 
 
Áætlun 
 
20. október 19  Auglýst eftir umsóknum 
20. nóvember 19 Umsóknarfresti lýkur 
Desember 19  Tónskáldaval tilkynnt 
Janúar – febrúar Hugmyndavinna fyrir Tíbrá 
   Dagsetning ákveðin fyrir frumflutning. 
Vor/haust 2020* Skil á efni tilbúið til æfinga. 
 
*Skil á efni og framhald á áætlun mun taka mið af þegar dagsetning á frumflutningi hefur 
verið ákveðin. 
 
Hvað þarf að berast með umsókn 
 

• Nafn, kennitala, heimilisfang, sími, netfang o.s.fv. 
• Vefslóðar á heimasíður og/eða samfélagsmiðla ef það á við. 
• Ítarleg og vel útfærð ferilskrá. 

TÓNVERK 20/21 
 
 
 



 
 
 

• Lýsing á hugmynd að tónverki og hvernig hún rímar við Salinn 
og Strokkvartettinn Sigga. 

 
Fjármögnun 
 
Lista- og menningarráð Kópavogs styrktir verkefnið um tvær milljónir 
króna sem verður varið í greiðslur til tónskálda fyrir vinnu sína. 
 
Greitt er fyrir verkið í þrennu lagi. Við upphaf verkefnis, við skil á efni 
tilbúnu til æfinga og lokagreiðsla við frumflutning. 
 
Hvert eiga umsóknir að berast? 
 
Umsóknir sendist með tölvupósti til Aino Freyju Järvelä forstöðumanns 
Salarins á netfangið aino@salurinn.is merkt TÓNVERK 20/21 
 
Tónverk 19/20 er styrkt af Lista- og menningarráði Kópavogs. 
Tónverkamiðstöð Íslands er samstarfsaðili Tónverk 20/21.  


