
Tilnefningar til Íslensku tónlistarverðlaunanna 2020 
Rokk, popp, raf, rapp og hipp hopp 

  

PLATA ÁRSINS – POPP 
 
Between Mountains - Between Mountains 
Frumraun þessarar vestfirsku hljómsveitar sem sigraði Músíktilraunir árið 2017 býður upp á 
vandaðar lagasmíðar og útsetningar. Between Mountains er hljómsveit Kötlu Vigdísar 
Vernharðsdóttur og hún sýnir með þessari plötu að hún er komin til að vera. 
  
 
Hipsumhaps - Best gleymdu leyndarmálin  
Best gleymdu leyndarmálin er dásamlegur bræðingur sem gengur upp í poppi, rokki og 
mögulega svífur einhver hipp hopp andi yfir vötnum líka. Lögin eru fjölbreytt, vel samin með 
frábærum textum sem eru fersk og kunnugleg á sama tíma.  
 
  
K. óla - Allt verður alltílæ 
Allt verður alltílæ er ein af áhugaverðustu plötum ársins, sýruskotin popptónlist með indie-ívafi, 
leikin og sungin af stakri snilld. Þótt lögin séu í grunninn poppuð er þau mjög óvenjuleg, textarnir 
eru áleitnir og áræðnir á meðan þekktum stefjum og hljómagangi er raðað saman á frumlegan 
hátt.  
 
 
Sin Fang - Sad Party 
Sindri Már Sigfússon er allt í öllu á plötunni Sad Party. Hann blandar raftónlist og rokktónlist 
sérlega vel saman og úr verður aðgengilegur popprokkbræðingur. Sindri kann svo sannarlega 
sitt fag og þessi plata skartar fjörugum og hlýjum hljóðheimi.  
 
  
Vök - In the Dark  
Með annari plötu sinni sýnir Vök að hún er ein fremsta hljómsveit landsins um þessar mundir. 
Platan er uppfull af grípandi laglínum og ferskri poppmúsík í heimsklassa. In the Dark er vel 
samsett, vönduð og hressileg poppplata. 

  



  

  

PLATA ÁRSINS - ROKK 
 
Bubbi Morthens - Regnbogans stræti  
Bubbi er sjálfum sér líkur á þessari fínu plötu. Hann rokkar og rífur kjaft á Regnbogans stræti en 
hann er líka ljúfur og ástfanginn. Hann syngur um óréttlæti heimsins og um að ástin sé allt sem 
þarf. Bubbi er eins og venjulega, hann vakir yfir og allt um kring. 
 
  
Grísalappalísa - Týnda rásin. 
Grísalappalísa hafa gefið það út að Týnda rásin sé svanasöngur sveitarinnar. Þarna kristallast 
allt sem hefur einkennt sveitina. Kaotískt pönk og lagasmíðar með frábærum textum sem bera 
þess merki að Grísalappalísa eru orðnir reyndir menn og allt gengur upp. 
  

Of Monsters and Men - Fever Dream 
Fever Dream er þriðja breiðskífa OMAM. Hún er rökrétt framhald af síðustu plötu, Beneath the 
Skin sem kom út 2015. Sveitin er ófeimin við að gera tilraunir og dregur hlustandann inn í 
skemmtilegt og hljómfagurt ferðalag sem ferðast úr grófu rokki yfir í áhugaverðar 
raftónlistaræfingar. 
 
  
Singapore Sling - Killer Classics 
Hljómsveitin Singapore Sling er löngu orðin íslensk rokkklassík. Platan þeirra Killer Classics 
geymir sumar af þeirra sterkustu lagasmíðum og gamli töffaraskapurinn alltumlykjandi. Samruni 
sargandi rokkgítara og hljóðgerfla mynda þéttan heildarhljóm sem gefur sig hvergi.  
  
 
Une Misere - Sermon 
Sermon er plata sem að lengi hefur verið beðið eftir. Gríðarlega sjálfsöruggur flutningur. Lögin 
ríghalda og boðskapurinn er skýr. Sermon hefur nú þegar náð út fyrir rokk í þyngri kantinum, 
fólk einfaldlega hrífst með. Ekki bara hér heima heldur út um allan heim. 
 



 
 

PLATA ÁRSINS - RAPP OG HIPP HOPP 
 
Cell7 - Is anybody listening?  
Fáir íslenskir rapparar komast með tærnar þar sem Ragna Kjartansdóttir, eða Cell7, hefur 
hælana. Plata hennar Is anybody listening er fjölbreytt og orkumikil, lagasmíðarnar 
framúrskarandi og túlkun Cell7 á efninu óaðfinnanleg.  
 
  
Countess Malaise - HYSTERÍA 
Frumburður rapparans Countess Malaise HYSTERÍA er ögrandi verk, full af skírskotunum til 
feminisma, neysluhyggju og dægurmenningar. Þetta er áleitin plata sem dregur skilur engan 
eftir ósnortinn. 
 
  
Joey Christ - Joey 2 
Önnur plata Joey Christ einkennist af flottum töktum, líflegu rappi og sérlega vandaðri 
upptökustjórn. Sem fyrr er veröld Joey full af skemmtilegum uppákomum, vinum sem koma í 
heimsókn og leikgleði sem fáir leika eftir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLATA ÁRSINS - RAFTÓNLIST  
 
Bjarki - Happy Earthday 
Bjarki Rúnar Sigurðarson hefur starfað við gerð raftónlistar um árabil. Happy Earthday er 
heilsteypt og vandað verk, og ber kunnáttusemi hans gott vitni. Bjarki fer með okkur í ferðalag 
um raftónlistarheiminn, þar sem hinum ýmsu stefnum er att saman.  
 
 
Dj. Flugvél og geimskip - Our Atlantis  
Tilraunakennd og glaðvær tónlist Steinunnar Harðardóttur hefur skipað sér öruggan sess í 
íslensku tónlistarlífi. Á fjórðu plötu Dj. Flugvél og geimskip er hlustendum boðið til Atlantis þar 
sem ævintýraveröld Steinunnar opnast öllum sem það vilja.  
 
 
Janus Rasmussen - Vín 
Janus Rasmussen hefur fyrir löngu skapað sér nafn innan raftónlistarsenunnar, þá einkum með 
hljómsveitunum Bloodgroup og Kiasmos. Vín er einstakalega vönduð raftónlistarplata þar sem 
Janus teflir fram stórum reynslubanka og skapar fágaðan og tæran hljóðheim.  
 
 
Sunna Margrét - Art of History  
Fyrsta plata Sunnu Margrétar einkennist af tilraunakenndum töktum og slagverki, draumkenndri 
rödd Sunnu og áhugaverðum hljóðheimi. Sunna notar rödd sína á fjölbreyttan og áhugaverðan 
hátt og er niðurstaðan gríðarlega flott plata. 
 
 
Sykur - JÁTAKK 
Hljómsveitin Sykur hefur fyrir löngu skipað sér sess í íslensku tónlistarlífi með kraftmikilli 
sviðsframkomu. Tónlistin þeirra er líflegt tekknóskotið danspopp og á JÁTAKK má finna allt frá 
fallegum ballöðum yfir í alvöru klúbbaslagara.  

 
  
 

  



LAG ÁRSINS - POPP 
 
Auður - Enginn eins og þú  
Enginn eins og þú kom eins og stormsveipur inn á íslenskar útvarpsstöðvar á síðasta ári enda 
ekki furða því þarna er á ferðinni einstaklega skemmtilegt og vel samið lag frá Auðunni 
Lútherssyni. Grípandi laglína og texti sem auðvelt er að tengjast og syngja með. 
 
 
Ásgeir - Upp úr moldinni  
Upp úr moldinni er að finna á þriðju plötu Ásgeirs sem kom út fyrir skemmstu og heitir Sátt. 
Lagið er ádeila á neyslumenningu og einkennist af einstökum söng Ásgeirs og vandaðri 
útsetningu.  
 
 
Hipsumhaps - Lífið sem mig langar í  
Það er ekki að ástæðulausu að þetta lag varð vinsælt á ótal útvarpsstöðvum, þvert á allar 
tónlistarstefnur. Gríðarlega vel saminn poppsmellur með frábærum og einlægum texta. Hvað 
dreymir unga fólkið um þegar allt á að vera gaman alltaf? 
 
 
Hjaltalín - Baronesse 
Baronesse er enn ein perlan frá hinni frábæru hljómsveit, Hjaltalín. Lagið er forsmekkur að plötu 
sem Hjaltalín ætlaði að senda frá sér í fyrra en kemur vonandi út á þessu ári. Engilfríð rödd og 
flekklaus flutningur Sigríðar Thorlacius fær hlustandann til að bíða með öndina í hálsinum. 
 
 
Vök - In the Dark 
In the Dark er opnunar- og titillag annarar plötu sveitarinnar. Í laginu er fjallað um myrkfælni og 
ótta, og fáránleika þess að óttast eigin hugsanir. Lagið er grípandi og skemmtilegt, dansvænt og 
gott til að hlusta á heima. Eitt af vinsælustu lögum ársins. 

 
 
 
 
 
  



LAG ÁRSINS – ROKK 

Grísalappalísa - Þrjúhundruðsextíuogfimmdagablús (sjáðu hjónin) 

Sprenghlægileg útlistun á hversdagsleika fullorðinsáranna í formi gamaldags rokklags. Á bakvið 
glensið er lagið einnig saga af þunglyndi, erfiðleika við að lifa af, fjárhagsáhyggjum og öllu því 
sem alvara lífsins hefur upp á að bjóða. Útsetning og flutningur til fyrirmyndar.  

 
 
Hatari - Hatrið mun sigra 
Hatrið mun sigra stimplaði sig inn í íslenska menningarsögu svo um munaði á síðasta ári. 
Heimili landans, börnin og allt fólkið sem horfir á Eurovision þekkja nú Hatara. Lagið samtvinnar 
alla þá ólíku þætti sem koma saman í höfundaverki Hatara; pólitísk skilaboð, kraftmikið 
iðnaðarteknó í vel unnum og stórgóðum poppbræðingi.  
  
 
Hipsumhaps - Fyrsta ástin 
Hver man ekki eftir fyrstu ástinni? Þeir Hipsumhaps piltar ná að fanga þá tilfinningu í laginu á 
skemmtilegan grípandi hátt en það fjallar um það að upplifa fyrstu ástina með öllu sem henni 
fylgir; spennuni, eftirvæntingunni, hamingjunni og í lokin, ástarsorginni í fyrsta sinn. 
  
 
Of Monsters and Men - Alligator 
Alligator er kraftmikið og gítardrifið lag sem opnar Fever Dream, þriðju og nýjustu plötu Of 
Monsters and Men sem kom út á árinu sem leið. Lagið er eins og áður sagði stórt og mikið og 
hentar einstaklega vel til flutnings í kraftmiklum græjum, í bílnum og auðvitað á tónleikum. 
  
 
Une Misere - Sermon  
Sermon er tillagið á fyrstu plötu Une Misére og leggur línunar fyrir ímynd og boðskap 
sveitarinnar. Það er verið að leggja á borð, boðskapurinn er boðaður og það eru engir fangar 
teknir en samt öllum boðið að vera með. Engir stælar hér á ferð, sem að gerir þetta svo töff. 

 

 

 



LAG ÁRSINS – RAFTÓNLIST 
 
Kraftgalli - Rússíbani 
Rússíbani er skemmtilegt lag í anda hljóðtilrauna raftónlistarmanna á sjötta og sjöunda áratugar 
síðustu aldar, en gætt takti og leikgleði nútímans. Lagið er bæði tilraunakennt og hefðbundið í 
senn, sérstakur hljóðheimur í blandi við danstakt gerir Rússíbana eitt af skemmtilegustu lögum 
ársins.  
  
Sunna Margrét - The Art of History  
Titillag fyrstu sólóplötu Sunnu Margrétar er líklega það aðgengilegasta af plötunni. Það 
inniheldur áhugaverðan en fallegan og fágaðan hljóðheim, minimalískan og ögn 
tilviljanakenndan takt undir og nánast dáleiðandi og angurværan söng Sunnu Margrétar yfir. 
  
Sykur - Svefneyjar  
Svefneyjar er grípandi danssmellur sem engan svíkur. Lagið er fullkomið hvort sem er fyrir 
útvarpið, bíltúrinn eða dansgólfið. Einstaklega fallegur og melódískur flutningur Agnesar Bjartar 
Andradóttur gefur laginu nákvæmlega fjörið sem þarf til að trylla dansgólfið. 

 
LAG ÁRSINS - RAPP OG HIPP HOPP 
 
Cell7 - Peachy 
Lagið Peachy er hressandi rapplag þar sem Cell7 sýnir einstaka kunnáttu sína sem meistari 
seremóníunnar. Lagið grípur hlustandann um leið og það býr yfir skemmtilega grúví og 
dansvænum hljóðheimi sem lætur lætur engan ósnortinn.  
  
Flóni - Falskar ástir  
Hér er á ferðinni óvenju fallegt popplag þar sem autotune-tæknin er nýtt á skemmtilegan hátt til 
þess að draga fram sálaangist ljóðmælanda. Vel samið lag hjá upprennandi tónlistarmanni sem 
á eftir að heyrast mikið í.  
  
Joey Christ - 100p 
Hér er kominn einn af rappsmellum ársins, Joey Christ ásamt Flóna, fjalla hér um lífið og 
vináttuna og “sampla” listilega smellinn Can’t get you out of my head með Kylie Minogue. Eitt af 
rapplögum ársins.  

 



SÖNGKONA ÁRSINS - VERÐLAUN ÞVERT Á FLOKKA 
  
Agnes Björt Andradóttir 
Agnes, söngkona Sykur er þekkt fyrir sína kraftmiklu og sterku rödd. Hún hefur löngum heillað 
íslenska tónleikagesti með sviðsframkomu sinni og krafti. Agnes er einstök og mikilvæg rödd í 
flóru íslenskra söngkvenna, sem verður bara betri og betri með hverju ári sem líður. 
 
  
Ásta Kristín Pjetursdóttir  
Ein af áhugaverðustu plötum ársins er plata Ástu, Sykurbað, þar sem hún flytur nýstárlega 
þjóðlagatónlist. Söngrödd Ástu er algerlega einstök, Ásta leikur sér að laglínum og teygir 
röddina eins og röddin sé þeramín en það er ógleymanleg reynsla að sjá hana á tónleikum.  
 
  
Katla Vigdís Vernharðsdóttir 
Between Mountains hefur svo sannarlega slegið í gegn á undanförnum misserum og er það ekki 
síst fallegri söngrödd Kötlu Vigdísar Vernharðsdóttur að þakka. Fallegur og ómþýður söngur 
skreytir lög sveitarinnar á ógleymanlegan hátt.  
 
  
Margrét Rán Magnúsdóttir 
Margrét vakti fyrst athygli þegar hún bar sigur úr býtum í Músíktilraunum árið 2013. Síðan þá 
hefur hún heillað sífellt fleiri með öruggri sviðsframkomu með hljómsveit sinni Vök. Söngrödd 
Margrétar, sviðsframkoma og flutningur gerir hana eina af fremstu söngkonum í sinni röð.  
 
  
Sigríður Thorlacius 
Sigríður Thorlacius hefur um árabil verið ein fremsta söngkona landsins. Hún átti stórleik í 
tveimur lögum hljómsveitar sinnar Hjaltalín á árinu en plata frá þeim er væntanleg innan tíðar. 
Að auki er Sigríður hluti af tríóinu Góss en þau voru einnig með prýðisplötu á árinu 2019.  
  
  
  
  
  
 
  
  



SÖNGVARI ÁRSINS - VERÐLAUN ÞVERT Á FLOKKA 
 
Arnar Guðjónsson 
Arnar Guðjónsson gerði garðinn frægan með hljómsveitinni Leaves fyrir þó nokkrum árum og á 
að baki farsælan feril sem tónlistarmaður. Hrífandi söngrödd hans er virkilega grípandi og góð. 
Arnar getur sungið eins og rokkari eða þýðum rómi eins og hann gerir með Warmland. 
  
  
Auður 
Auðunn Lúthersson hefur sýnt það og sannað að hann er einn sterkasti söngvari í íslensku 
tónlistarlífi í dag. Hann hefur einstaka sviðsframkomu, geislar af öryggi og nýtir röddina til þess 
að ná fram mjög persónulegri nálgun í söng sínum.  
  
  
Högni Egilsson 
Högni Egilsson er einstakur söngvari og hefur lag á að nýta rödd sína til hins fyllsta, hvort sem 
það er í raftónlist, poppi eða öðrum tónlistarstíl. Hann er ávallt samkvæmur sjálfum sér í söng, 
er með einstaka rödd og frábært vald á henni.  
  
  
Júníus Meyvant  
Eyjapeyinn Júníus er náttúrutalent í söng, röddin er í senn seiðandi og þægileg og fyllir 
hlustanda vellíðan við að það eitt að hlusta á hana. Hvort sem er um angurværar ballöður eða 
fjörug popplög að ræða þá er ekki hægt annað en að hrífast með hrjúfum og sálarfullum 
flutningi.  
  
  
Klemens Hannigan 
Klemens Hannigan skipar annan helming söngpars Hatara en með sinni viðkvæmu, ómþýðu og 
fallegu rödd veitir hann ákveðið jafnvægi á móti hinum helmingnum, Matthíasi Haraldssyni. 
Einstök og eftirminnileg rödd sem einkennist af birtu og kærleika.  

 
  

 



LAGAHÖFUNDUR ÁRSINS - VERÐLAUN ÞVERT Á FLOKKA 
 
Agnes Björt Andradóttir, Halldór Eldjárn, Kristján Eldjárn, Stefán Finnbogason (Sykur) 
Hljómsveitin Sykur á í fórum sínum fjölmarga frábæra smelli en líklega stendur lagið Svefneyjar 
upp úr á síðasta ári. Þeim tekst að etja saman hljóðheimi teknótónlistar og grípandi laglínum 
poppsins með afbragðs árangri.  
 
 
Arnar Guðjónsson og Hrafn Thoroddsen (Warmland) 
Það verður ekki annað sagt en hér séu á ferð miklir reynsluboltar en Arnar var í Sororicide og 
Leaves á meðan Hrafn gerði garðinn frægan með Jet Black Joe og Ensími. Það þarf því engan 
að undra að þeir hafi einstakt nef fyrir flottri melódíu og þekkingu til að útfæra lögin á afar 
smekklegan máta. 
 
 
Fannar Ingi Friðþjófsson, Jökull Breki Arnarson og Magnús Jóhann Ragnarsson 
(Hipsumhaps)  
Það verður seint vanmetið að geta samið dægurlög sem einhvernveginn grípa alla. Það geta 
lagahöfundar Hipsumhaps. Hér eru á ferðinni vel samin popplög þar sem einlægni er lykilorðið. 
Grípandi viðlög og yrkisefni sem að svo margir geta tengt við.  
 
 
Hatari 
Tónlist Hatara er grípandi og kraftmikil og ber þess merki að vera vandlega unnin. 
Andstæðurnar í söngvurunum tveimur, Matthíasi og Klemens, eru iðulega í forgrunni 
lagasmíðanna, sem eru þannig útfærðar að báðir megi njóta sín.  
  
 
Margrét Rán Magnúsdóttir (Vök) 
Margrét Rán var aðeins 13 ára gömul þegar hún flutti fyrst eigin lög í sjónvarpsþætti Jóns 
Ólafssonar á RÚV ásamt félaga sínum í hljómsveitinni Wipeout. Margrét er löngu búin að sanna 
með hljómsveitinni Vök að hún er einn helsti popplagasmiður landsins og semur einstaklega 
grípandi lög, og það á heimsmælikvarða.  
 
  
 
 
 
  



TEXTAHÖFUNDUR ÁRSINS – VEITT ÞVERT Á FLOKKA 
 
Bubbi Morthens 
Það á ekki að koma neinum á óvart að Bubbi skuli vera tilnefndur til Íslensku 
tónlistarverðlaunanna fyrir textasmíðar. Á sinni nýjustu plötu sýnir hann okkur enn og aftur hvers 
vegna hann er kallaður kóngurinn, með textum við lög eins og Velkomin, Án þín, Ást er allt sem 
þarf og titillagið Regnbogans stræti. 
  
  
Fannar Ingi Friðþjófsson (Hipsumhaps)  
Ofureinlægni kemur upp í hugann þegar textar Fannars eru skoðaðir. Það er ekki síst það sem 
er svo hressandi við Hipsumhaps í samfélagi sem gengur svo mikið útá glansmyndir á 
samfélagsmiðlum og að alltaf eigi að vera gaman.  
  
  
Gunnar Ragnarsson og Baldur Baldursson (Grísalappalísa)  
Báðir eru þeir ótrúlega frumlegir textasmiðir og eiga það sameiginlegt að daðra við súrrealisma í 
sínum skrifum. Lögin eru oft á tíðum léttleikandi popplög með brjáluðum textum og þar liggur 
snilld Grísalappalísu. Skemmtilega skrýtnir íslenskir textar um lífið og tilveruna, það er 
hressandi. 
  
  
Hatari 
Textar Hatara eru hárbeitt ádeila á neysluhyggju nútímasamfélags. Hljómsveitarmeðlimir hafa 
gott vald á íslenskri tungu og ná í textum sínum að sameina skáldskap og pólitík. Þetta í bland 
við tónlist þeirra gefur sterka lýríska heild.  
  
  
Margrét Rán Magnúsdóttir (Vök) 
Margrét Rán gerir eins og svo margir aðrir góðir textahöfundar, hún semur um lífið eins og það 
kemur henni fyrir sjónir, um sína upplifun á tilverunni og hjúpar það síðan dulúð og 
poppmelódíum. Ástin og lífið á 21. öldinni. 
  

 
 
 
 
  



TÓNLISTARFLYTJANDI ÁRSINS 
  
Auður 
Auður er sér kapituli fyrir sig þegar kemur að lifandi flutningi. Þar er allt lagt undir og Auðunn 
einn sterkasti flytjandi poppsins í dag. Auðunn heldur athygli áhorfandans frá fyrstu nótu til 
hinnar síðustu og tenging hans við áhorfendur er ótrúlega sterk.  
 
 
Hatari 
Hatari er algerlega sér á báti þegar kemur að lifandi flutningi. Þar er leikið með ýmis þemu,  allt 
frá þýskum expressjónisma í kvikmyndum yfir í BDSM. Hatari hafa gífurlegan kraft og leikgleði 
að vopni og ekki síst eru bæði sjálfsöryggi og fagmennska í fyrirrúmi.  
  
 
Sykur 
Sykur hafa lengi verið þekkt fyrir sérlega frábæran flutning og mikla orku sem leysist úr læðingi 
við tónleika sveitarinnar. Það hefur ekkert breyst og hverjir einustu tónleikar með Sykur eru 
einstök upplifun. Allt er lagt undir í bæði sviðsbúninga og kraftmikinn flutning og framkomu, 
Agnes er það fremst meðal jafningja.  
  
 
Une Misere 
Það sést langar leiðir að Une Misére eru gengi og þar er hugsað um hlutina, hvernig á að koma 
fram og boða fögnuðinn. Vel spilandi, gríðarlega þétt sveit sem geislar af sjálfsöryggi þannig að 
áhorfendur hrífast með. 
  
 
Vök  
Vök hefur um langt skeið verið að stimpla sig inn sem bestu flytjendur lifandi tónlistar á Íslandi í 
dag. Sveitin er gríðarlega þétt, hefur kraftmikla sviðsframkomu og nærveru. Margrét er þar 
auðvitað sérstaklega sterk framlínunni en hún rígheldur athygli áhorfandans með ótrúlegum 
söng og hljóðfæraleik, og orku sem nær öllum á hennar band. Flutningur hljómsveitarinnar er 
ávallt pottþéttur og þau skila sínu frá sér á afar fagmannlegan hátt. 
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Auður - "Afsakanir" - Útgáfutónleikar 29/03/2019  
Útgáfutónleikar Auðuns í Gamla bíói voru nánast ólýsanlega góðir. Auður hélt áhorfendum sem 
dáleiddum alla tónleikana. Einlægnin, innlifunin og krafturinn var engu líkur. Flott sviðsmynd og 
frábært sánd, gríðarlega þétt band. Er hægt að biðja um meira? 
 
 
Bræðslan 
Bræðslan hefur fyrir löngu skipað sér það sess að vera ein vinsælasta sumarhátíð á Íslandi. Þar 
koma fram þekktustu listamenn þjóðarinnar og er staðsetningin ekki af verri endanum, 
Borgarfjörður Eystri, sem er samkvæmt öllum heimildum óviðjafnanlegur staður.  
 
 
Hatari í Eurovision 
Hatari var land og þjóð til sóma í Eurovision í Tel Aviv. Hárbeitt ádeila sveitarinnar skilaði sér í 
stórgóðum flutningi lagsins Hatrið mun sigra og vakti athygli um heim allan. Hatari í Eurovision 
eru tónleikar sem ekkert okkar mun gleyma á meðan við lifum.  
 
 
Hjaltalín í Eldborg 
Öllu var tjaldað til á tónleikum Hjaltalín í Eldborg í september. Heildarumgerð tónleikanna var 
mögnuð en hljómsveitin fékk til liðs við sig fagfólk á öllum sviðum, bæði í tónlistarflutningi, 
hljóðblöndun og ljósum og úr urðu einir bestu tónleikar sem Hjaltalín hefur nokkurn tíma haldið.  
 
 
Iceland Airwaves 
Iceland Airwaves var að venju haldin síðasta haust og tókst með miklum ágætum. Mikilvægi 
hátíðarinnar er ótvírætt enda koma hingað til lands fjöldinn allur af erlendum listamönnum á ári 
hverju auk urmuls erlendra gesta. Síðasta hátíð þótti heppnast einstaklega vel, ferskir vindar 
léku um hátíðina og var það ekki síst íslensku listafólki að þakka.  
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Gróa 
Þessi þriggja kvenna pönksveit hefur verið að gera það gott síðan þær komu fyrst fram á 
Músíktilraunum árið 2017. Þær spila heiðarlegt pönk eða eins og Arnar Eggert sagði í dómi 
„Gróa er alvöru pönkhljómsveit.” Gróa á að baki tvær breiðskífur, GRÓA og Í GLIMMERHEIMI 
og eru hluti af hinum gróskumikla jaðartónlistarhópi post-dreifingu. Seinni platan 
hljómsveitarinnar, Í Glimmerheimi, hlaut hin virtu Kraumsverðlaun í fyrra.  
  
  
Hipsumhaps 
Tvíeykið Hipsumhaps frá Álftanesi kom eins og þrumufleygur inn í íslenskt tónlistarlíf snemma í 
fyrra þegar þeir gáfu út sína fyrstu plötu Best Gleymdu Leyndarmálin. Platan, sem mætti flokka 
sem indípopprokk hefur fengið mikla spilun víða og hafa þeir hafa haldið nokkra tónleika sem 
hafa verið vel sóttir. Textarnir hafa fengið mikið lof þar sem þeir syngja um hversdagsleikann, 
ástina og lífið sem þá langar í.  
  
  
Krassasig 
Kristinn Arnar hefur verið að gera það gott síðan hann gaf út plötuna Mmmm með hljómsveitinni 
og fjöllistahópnum Munstur. Nú er hann sóló undir listamannsnafninu Krassasig og framleiðir 
einstaklega vandað popp, en lögin Brjóta Heilann og Hlýtt í Hjartanu náðu bæði miklu flugi á 
Rás 2 og streymisveitum. Krassasig var þar að auki valinn af Landsbankanum til að spila á 
Iceland Airwaves í fyrra.  
 
 
K. Óla 
Katrín Helga Ólafsdóttir eða K.óla gaf út sína fyrstu breiðskífu í fyrra, plötuna Allt Verður Alltílæ 
sem var valin á Kraumslistann 2019. Katrín hefur verið meðlimur í hljómsveitinni Milkhouse þar 
sem hún spilar á hljómborð og syngur. Hún er sömuleiðis hluti af listhópnum post dreifingu. Hún 
gerir metnaðarfulla rafpopptónlist með skondnum textum. K. Óla rataði á lista The Grapevine 
Music Awards 2020 í flokknum “You Should Have Heard This” og stefnir á að gefa út plötuna 
Plastpinsessan Vaknar á þessu ári.  
 
  
Zöe 
Zöe Ruth Erwin er einstaklega fær upptökustjóri og lagahöfundur. Hún vakti fyrst athygli fyrir 
lagið Let Me Fall sem hún samdi fyrir kvikmyndina Lof mér að falla eftir Baldvin Z. Þá hefur hún 
samið fyrir og tekið upp tónlist fyrir annað tónlistarfólk á borð við Elísabetu Ormslev. Undanfarið 
hefur Zöe einnig kennt námskeið í upptökutækni og hljóðblöndun en hún skapar áhugaverðan 
og myrkan hljóðheim með einskærri snilld og hefur vakið athygli fyrir lögin sín Summer Funeral 
og Aint Gonna Rain Anymore.  


