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Djass og blús 

  
  

PLATA ÁRSINS 
  
ADHD - ADHD 7 
Skapmikil og í senn einlæg plata. Hér heldur ferðalag hljómsveitarinnar áfram um þeirra eigið 
landslag og hljóðheim þar sem innlifun og samspil er allsráðandi. Einfaldleiki laglínanna er 
þeirra styrkur í kyngimögnuðu andrúmsloftinu. Töfrarnir birtast í þögnum á milli nótnanna. 
 
Einar Scheving - Mi Casa, Su Casa   
Hér fléttast saman mögnuð spilamennska og fagrar tónsmíðar sem hitta hlustandann beint í 
hjartastað. Mjúkur og áreynslulaus hljóðheimurinn ber sterk höfundareinkenni Einars, sem teflir 
fram einvalaliði, eins og á fyrri plötum. Frábær flutningur og hljóðmynd.  
 
hist og - Days of Tundra 
Einstakur og frumlegur hljóðheimur þar sem rafhljóð og hljóðfæri mætast á jafnréttisgrundvelli. 
Ferskt og tilraunakennt en á sama tíma ákaflega áheyrilegt verk sem hirðir ekki um hefðbundin 
landamæri. Er þetta djass? Skiptir það máli? 
  
Ingi Bjarni Skúlason - Tenging 
Tenging er þriðja plata Inga Bjarna. Hér ríkir angurværð yfir vötnum í þroskuðum tónsmíðum og 
haganlegum útsetningum.  Áferð og flutningur er af norræna skólanum og gefur plötunni sterkan 
heildarsvip. Flutningur af hæsta gæðaflokki þar sem trompetleikur Jakobs Eri Myhre stendur upp 
úr, ásamt píanóleik hljómsveitarstjórans. 
  
Tómas Ragnar Einarsson - Gangandi bassi 
Bassaleikarinn Tómas R Einarsson er  þekktur fyrir að fanga afslappað andrúmsloft Kúbu og þar 
er platan Gangandi bassi engin undantekning. Hér ganga tónmál swingsins og latínsveiflunnar í 
eina sæng svo úr verður einlæg svipmynd af tónskáldinu Tómasi. Leikandi blús og bop kenndar 
laglínur svífa yfir dynjandi hrynsveitinni sem er að rifna úr spilagleði. 
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TÓNVERK ÁRSINS 
  
AVI 
Tónskáld: Andrés Þór 
Lagið Avi eftir Andrés Þór er angurvær ballaða með fallegum stíganda þar sem gítarinn fær að 
njóta sín. Er hér kominn nýr íslenskur djass standard? 
  
Ballad for my fearless friend 
Tónskáld: Ingi Bjarni Skúlason 
Grípandi stef og orkumikill hrynjandi í þrástefi setja lagið upp á myndrænan hátt. Þetta 
margslungna verk býður óttanum birginn frá því það byrjar sem nokkurskonar ballaða en þróast 
yfir í eitthvað allt annað. Eitthvað sem enginn djassunandi ætti að láta fram hjá sér fara. 
  
Counting Sheep 
Tónskáld: Sigurður Flosason 
Vel úthugsað og áleitið stykki þar sem taktur, hljóma- og bassagangur og laglína togast í ýmsar 
ólíkar áttir en falla svo aftur snilldarlega saman.  Sigurður Flosason er meistari formsins og 
verkið ber sterk höfundareinkenni.  Frábær píanóleikur hins Lúxemborgíska Michel Reis stendur 
upp úr. 
  
Hangir 
Tónskáld: ADHD 
Enn ein rósin í hnappagat ADHD.  Lagið Hangir ber sterk höfundaeinkenni þar sem saman 
fléttast einfaldur hljómagangur, sterk laglína og dramatískur stígandi að hætti hússins. 
  
Óravídd 
Tónskáld: Einar Scheving 
Það er nánast eitthvað trúarlegt, óræðið og yfirnáttúrulegt við þennan fallega djasssálm Einars 
Scheving. Expressívur flutningur hljómsveitarinnar rær hlustandanum yfir í óþekktar óravíddir. 
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LAGAHÖFUNDUR ÁRSINS 
  
Anna Gréta Sigurðardóttir 
Árið 2019 var annasamt hjá Önnu Grétu, sem er búsett í Stokkhólmi og starfar þar að mestu 
ásamt því að spila á Íslandi og á meginlandi Evrópu.  Anna Gréta sendi frá sér plötuna Brigther, 
ásamt gítarleikaranum Max Schultz, þar sem hún samdi 7 af verkum plötunnar og útsetti 3 
strengjaútsetningar. Auk þess samdi Anna verk fyrir Stórsveit Reykjavíkur og Norrbotten  Big 
Band í Svíþjóð. Anna Gréta hlaut ýmsar viðkenningar á árinu frá sænskum aðilum, m.a. eftirsótt 
verðlaun kennd við Monicu Zetterlund. 
  
Einar Scheving 
Ný plata Einars Scheving er í anda tveggja fyrri platna kvartetts hans, Cycles og Intervals, og 
einkennist af lágstemmdum en áhrifamiklum verkum sem mynda sterka heildarmynd. 
Ljóðrænar tónsmíðarnar  kalla fram ljúfsár hughrif, senda hlustandann í ferðalag og koma 
honum aftur heim.  Þetta er tónlist sem kallar á að hlustað sé á með hjartanu.  Einar semur 
tónlist sína með kvartettinn í huga og nýtir hann á sannfærandi hátt sem sitt aðalhljóðfæri. 
  
Ingi Bjarni Skúlason 
Jákvæður kraftur og ríkt hugmyndaflug einkenna ferskar tónsmíðar Inga Bjarna sem eru 
innblásnar af djasshefð og norrænum þjóðlögum. Margslungnar tónsmíðar og vel úthugsaðar 
útsetningar sem verða betri með hverri hlustun. 
  
Mikael Máni Ásmundsson 
Á fyrstu sólóplötu Mikaels Mána er að finna listilegar lagasmíðar sem sækja innblástur í flókið 
lífshlaup skákmeistarans Bobby Fischer. Tíu hugleiðingar eða sögur sem grípa hlustandann og 
sleppa honum ekki. 
  
Tómas Ragnar Einarsson 
Tómas er Íslandsmeistari í Kúbudjassi og á nýjustu plötu sinni Gangandi bassi, er valinn maður 
í hverju horni.  Blús og bopskotnum línum er kastað fram, oftar en ekki með kómísku yfirbragði. 
Laglínurnar falla vel að kontrabassanum og ganga í endurnýjun lífdaga þegar saxófónninn eða 
gítarinn bætast við. Allt sultuslakt og á gönguhraða Havana. 
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TÓNLISTARFLYTJANDI ÁRSINS - EINSTAKLINGAR 
  
Andrés Þór 
Andrés er djassgítarleikari í hæsta gæðaflokki og hefur um árabil verið leiðandi í íslensku 
djasssenunni. Flytjandaeinkenni hans eru hlýr og þéttur gítartónn í bland við hárnákvæman og 
lipran spuna. Á árinu 2019 sendi Andrés frá sér plötuna Paradox og fylgir þar eftir plötunni 
Ypsilon frá árinu 2016. Eins og á fyrri verkum velur Andrés með sér einvala lið innlendra og 
erlendra meðspilara. 
  
Anna Gréta Sigurðardóttir 
Árið 2019 var annasamt hjá Önnu Grétu, sem er búsett í Stokkhólmi og starfar þar að mestu 
ásamt því að spila á Íslandi og á meginlandi Evrópu. Anna Gréta sendi frá sér plötuna Brigther, 
ásamt gítarleikaranum Max Schultz, þar sem hún samdi sjö verk plötunnar og skrifaði þrjár 
strengjaútsetningar. Auk þess samdi Anna verk fyrir Stórsveit Reykjavíkur og Norrbotten Big 
Band í Svíþjóð. Anna Gréta hlaut ýmsar viðkenningar á árinu frá sænskum aðilum, m.a. eftirsótt 
verðlaun kennd við Monicu Zetterlund. 
  
Ingi Bjarni Skúlason 
Ingi Bjarni er afkastamikill píanisti og tónskáld sem á skömmum tíma hefur sent frá sér plöturnar 
Skarkali (2015),  Fundur (2018)  og nú Tenging (2019). Þroskaður flutningur Inga Bjarna 
sýnir frábært innsæi og sterka tengingu við meðspilara og efnistök. Útgáfutúr Tengingar var 
veglegur en alls lék kvintett plötunnar sex tónleika vítt og breitt um landið í september. 
  
Sunna Gunnlaugsdóttir 
Sunna er sérlega ötull og afkastamikill djasspíanisti, tónskáld og tónleikahaldari. Þar er síðasta 
ár engin undantekning þar sem hún lék fjölda tónleika erlendis sem og hér á landi. Samstarf 
tríós Sunnu með finnska trompetleikaranum Verneri Pohjola hélt áfram og lék kvartettinn á Jazz 
Ahead hátíðinni í Þýskalandi. Sunna kom einnig fram á tónleikum á Ítalíu, Prag og í Köln ásamt 
því að að leiða hljómsveit skipaða þýskum djasstónlistarkonum á hátíðartónleikum í samvinnu 
við þýska sendiráðið á Íslandi. 
  
Sigurður Flosason 
Sigurður Flosason heldur uppi sama hætti og hin fyrri ár og efnir til gjöfuls samstarfs við erlenda 
flytjendur og tónsmiði. Á árinu 2019 gaf að líta fyrstu afurð samstarfs hans við leiðandi 
djasstónlistarmenn frá Lúxemborg, sem var fylgt úr hlaði með fjölda tónleika á Íslandi og á 
meginlandi Evrópu.  Auk þess var Sigurður í fararbroddi í starfi og tónleikahaldi Stórsveitar 
Reykjavíkur, eins og fyrri ár, ásamt því að koma fram á og skipuleggja fjölda tónleika og 
tónleikaraða á árinu. 
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 TÓNLISTARFLYTJANDI ÁRSINS - HÓPAR 
  
ADHD 
ADHD var á faraldsfæti á síðastliðnu ári og lék yfir þrjátíu tónleika erlendis. Ber þá hæst að 
nefna  Elbjazz í Hamburg, Djasshátíð Kaupmannahafnar,  Nattjazz í Bergen, Jazzfest í 
Trondheim, Wejazz í Helsinki, Konserthaus í Berlin og loks útgáfutónleika í Kaldalóni í lok maí. 
Eftir áralangar og reglulegar tónleikaferðir á meginlandinu á hljómsveitin sér nú traustan 
aðdáendahóp sem fyllir gjarnan tónleika sveitarinnar. 
  
hist og 
Tríóið hist og hefur verið duglegt við að hræra í pottunum á síðasta ári með sínum slagþunga og 
þokukennda djasskokteil. Tríóið gerði góð mót víðsvegar um Reykjavík, þ.á.m. í Mengi, 
Jazzhátíð Reykjavíkur og á hinum rómaða bar Röntgen. Þeir gáfu út plötuna Days of Tundra í 
september, sem var tilnefnd til Kraumsverðlaunanna, og hlutu viðurnefnið Spuni Ársins í 
samantekt Árna Matt í Morgunblaðinu yfir plötur ársins. Í samantektinni segir meðal annars: “Ef 
vel á að vera þurfa spunatónlistarmenn að þekkja hver annan svo vel að þeir viti fyrirfram hvert 
skal stefna. Þannig er því farið á plötunni Days of Tundra”. 
 
Ingi Bjarni Kvintett 
Ingi Bjarni Skúlason leiðir kvintett skipaðan hljóðfæraleikurum sem kynntust í samnorrænu 
meistaranámi og leika verk Inga Bjarna á plötunni Tenging. Verkin eru sérstaklega samin með 
persónuleika og sérhæfðan hljóðfæraleik hljómsveitameðlima að leiðarljósi heldur en eiginlega 
hljóðfærasamsetningu. Útgáfu plötunnar var fagnað með veglegum tónleikatúr um landið í lok 
september. 
 
Sigurður Flosason DeLux 
Þessi íslensk-lúxemborgíski kvartett gaf út plötuna Here and Now í janúar hjá Double Moon 
útgáfunni í Þýskalandi. Komu þeir fram á fjölmörgum tónleikum í Lúxemborg, Þýskalandi og á 
Íslandi, þar á meðal á Jazzhátíð Reykjavíkur.  Auk Sigurðar skipa kvartettinn tónlistarmenn úr 
framvarðarsveit lúxemborgískrar djasstónlistar. 

  
Stórsveit Reykjavíkur 
Tónleikaröð Stórsveitar Reykjavíkur í Hörpu 2019 var nokkuð umfangsmikil og lék sveitin á 
fjölda tónleika. Eins og fyrri ár þá tekst sveitin á við mjög ólík og krefjandi verkefni þar sem 
fengist er við vítt svið djasstónlistar af öllum gerðum – innlenda og erlenda, framsækna og létta. 
Heiðurstónleikar Ellingtons og Nat King Cole kallast á við nýja frumsamda íslenska tónlist og 
tónleikadagskrá með einungis verkum eftir konur.  Gestir undanfarin ár hafa verið úr fremstu röð 
heimsins á þessu sviði, en einnig íslenskir djasstónlistarmenn og popptónlistarmenn. Þannig 
leggur Stórsveit Reykjavíkur sig fram um að vera nokkurskonar sinfóníuhljómsveit rytmískrar 
tónlistar á Íslandi og leikur fyrir unga sem gamla, gamanreynda djassgeggjara og almenna 
áheyrendur. 
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TÓNLISTARVIÐBURÐIR ÁRSINS 
  
Freyjujazz 
Tónleikaröðin Freyjujazz hefur haft aðsetur í Listasafni Íslands. Á árinu 2019 voru tólf tónleikar 
þar sem íslenskar konur voru leiðandi í samstarfi við íslenska starfsbræður sína og systur. Á 
liðnu ári komu einnig fimm þýskar tónlistarkonur fram á tónleikum Freyjujazz í samvinnu við 
þýska sendiráðið til heiðurs þeim 240 þýsku konum sem fluttu til Íslands eftir stríð. Freyjujazz 
hefur það að markmiði að skapa tækifæri fyrir konur í djassi og auka sýnileika þeirra. 
  
Tónleikaröð Stórsveitar Reykjavíkur 
Tónleikaröð Stórsveitar Reykjavíkur í Hörpu 2019 var nokkuð umfangsmikil og lék sveitin á 
fjölda tónleika. Eins og fyrri ár þá tekst sveitin á við mjög ólík og krefjandi verkefni þar sem 
fengist er við vítt svið djasstónlistar af öllum gerðum – innlenda og erlenda, framsækna og létta. 
Heiðurstónleikar Ellingtons og Nat King Cole kallast á við nýja frumsamda íslenska tónlist og 
tónleikadagskrá með einungis verkum eftir konur.  Gestir undanfarin ár hafa verið úr fremstu röð 
heimsins á þessu sviði, en einnig íslenskir djasstónlistarmenn og popptónlistarmenn. Þannig 
leggur Stórsveit Reykjavíkur sig fram um að vera nokkurskonar sinfóníuhljómsveit rytmískrar 
tónlistar á Íslandi og leikur fyrir unga sem gamla, gamanreynda djassgeggjara og almenna 
áheyrendur. 
  
Tónleikadagskrá Jazzklúbbsins Múlans í Hörpu 
Jazzklúbburinn Múlinn er að ljúka sínu tuttugasta og þriðja starfsári og hefur starfsemin  verið 
bæði kraftmikil og blómleg.  Fjöldi tónleika með mesta móti og aðsókn á tónleika góð. Alls stóð 
klúbburinn fyrir fjörutíu tónleikum á árinu 2019. Dagskrá Múlans er eina reglulega 
tónleikadagskráin þar sem boðið er upp á djasstónlist í Reykjavík með formlegum hætti. Áætlað 
er að klúbburinn hafi staðið fyrir rúmlega 550 tónleikum frá upphafi. 
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