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Ástarsaga  
úr fjöllunum

Egill Ólafsson er meðalstórt hálf-tröll og fyrrverandi þurs. 
Hann hefur sungið og samið músík fyrir tröll og forynjur, 
dverga og tröllskessur, menn og álfa svo eitthvað sé sagt og 
upptalið. Hann hefur einnig verið á hvíta tjaldinu og í sjónvarpi 
og leikhúsum. Hann á þrjá krakka sem eru farnir að eiga krakka 
og er því afi bráðum fimm barna. Skemmtilegast finnst honum 
að sigla um úfinn sjá og horfa til lands um stafn. Einu sinni 
spilaði Egill á kornett í lúðrasveit en það er langt síðan.

Pétur Eggerz er einn þeirra sem stofnaði Möguleikhúsið árið 
1990. Þar hefur hann síðan unnið að því að búa til leiksýningar 
fyrir börn sem leikari, leikstjóri og höfundur. Hann hefur samið 
texta við fjölda laga, bæði fyrir leiksýningar og annað. Pétur og 
Guðni Franzson hafa unnið mörg verkefni saman í leikhúsinu 
og síðustu 20 árin hafa þeir hjálpast að við að taka á móti 
íslensku jólasveinunum þegar þeir heimsækja Þjóðminjasafnið 
fyrir jólin. 

Brian Pilkington lauk formlegri skólagöngu 14 ára að aldri og 
hefur helgað sig myndskreytingum síðan. Árið 1976 kom hann 
í heimsókn til Íslands og líkaði svo vel að hann ákvað að setjast 
hér að. Fyrsta bókin sem hann myndskreytti var Ástarsaga úr 
fjöllunum eftir Guðrúnu Helgadóttur. Síðan þá hefur hann 
myndskreytt fjölda barnabóka og samið og myndskreytt 
margar bækur um tröll og jólasveina. Hann kann enn jafnvel 
við sig á Íslandi með eiginkonu sinni, sem leikur á víólu í 
Sinfóníuhljómsveitinni, og tveimur sonum.

www.sinfonia.is

Á döfinni

Jólatónleikar Sinfóníunnar
Lau. 13. des. 2014 » 14:00 & 16:00
Sun. 14. des. 2014 » 14:00
Bernharður Wilkinson hljómsveitarstjóri
Trúðurinn Barbara kynnir

Jólatónleikar Sinfóníuhljómsveitarinnar hafa notið gífurlegra 
vinsælda og eru fastur liður í jólahaldi margra fjölskyldna á 
Íslandi. Í ár, sem endranær, verður hátíðleikinn í fyrirrúmi þar 
sem sígild jólalög og klassísk balletttónlist eru í forgrunni.

Hetjur og valkyrjur
Lau. 14. feb. 2015 » 14:00
Bernharður Wilkinson hljómsveitarstjóri
Trúðurinn Barbara kynnir

Í Hetjum og valkyrjum er farið í spennandi ferðalag um lendur 
hljómmikilla og gáskafullra tónverka. Indiana Jones, Vilhjálmur 
Tell, hugrakka stúlkan Mulan og valkyrjan Guðrún í Djáknanum á 
Myrká eru túlkuð af Sinfóníuhljómsveit Íslands á óviðjafnanlegan 
hátt.

Dimmalimm og Svanavatnið
Lau. 25. apríl 2015 » 14:00
Bernharður Wilkinson hljómsveitarstjóri
Trúðurinn Barbara kynnir

Listmálarinn Muggur samdi ævintýrið um Dimmalimm handa 
lítilli íslenskri frænku sinni. Gullfallegum myndum málarans 
verður varpað upp meðan á flutningi ævintýrsins stendur 
við tónlist Atla Heimis Sveinssonar. Tónleikunum, þar sem 
hversdagsleikinn er hvergi nálægur, lýkur á völdum þáttum 
úr Svanavatninu eftir Tsjajkovskíj þar sem nemendur úr 
Listdansskóla Íslands koma fram.

#tonsprotinn@icelandsymphony



Edvard Grieg fæddist í Björgvin í Noregi og sýndi snemma 
mikinn áhuga á tónlist og þjóðlögum. Hann samdi leikhústónlist, 
píanókonsert og fjölmörg sönglög fyrir Ninu eiginkonu sína 
ásamt smærri tónsmíðum. Öll tónlist Griegs bergmálar náttúru 
Noregs sem var tónskáldinu svo kær. Fjöll, dalir, firðir, vötn og 
tröll eiga öll sinn hljóm í tónlist Griegs. Holberg-svítuna samdi 
Grieg þegar hann var rúmlega fertugur. Svítan, sem er í gömlum 
stíl, hentar tröllum einkar vel og er fyrsta þætti svítunnar fylgt 
eftir á þessum tónleikum með Tröllamarsinum sem margir 
hljóðfæranemendur kannast við og hafa leikið á sín hljóðfæri. 

Ástarsaga úr fjöllunum eftir Guðrúnu Helgadóttur 
„Drengurinn situr á steininum hjá pabba og hlustar á sögur. 
Sögusteinninn er besti steinn á Íslandi. Það finnst drengnum. 
Líka pabba.“ Á þessum orðum hefst hin margrómaða Ástarsaga 
úr fjöllunum eftir Guðrúnu Helgadóttur þar sem Flumbra, 
tröllkarlinn og tröllastrákarnir þeirra átta eiga sinn samastað. 
Ástarsaga úr fjöllunum hefur notið mikilla vinsælda frá því hún 
var fyrst gefin út hér á landi árið 1981 og hefur verið þýdd á 
fjölda erlendra tungumála. Í sögunni, sem er tröllslega fyndin 
og stútfull af ást, veitir höfundur lesandanum innsýn í heillandi 
heim íslenskra þjóðsagna og ævintýra.  

Guðrún Helgadóttir fæddist í Hafnarfirði og ólst þar upp í stórum 
systkinahópi. Hún gaf út sína fyrstu bók, Jón Odd og Jón Bjarna, 
árið 1974 og hefur upp frá því verið einn vinsælasti og virtasti 
barnabókahöfundur Íslands. Síðan hefur Guðrún sent frá sér á 
þriðja tug bóka sem þúsundir íslenskra barna hafa alist upp við 
og notið.

Vinsamlega hafið slökkt á farsímum meðan á tónleikum stendur.

Tónleikarnir eru hljóðritaðir af RÚV og verða sendir út síðar.

Tónleikarnir eru um það bil klukkustundar langir og án hlés.

Myndir í tónleikaskrá eru eftir Brian Pilkington.

Tónleikar í Eldborg 4. október 2014 >>14:00

Edvard Grieg  Prelúdía úr Holberg-svítunni

 Tröllamars

Guðni Franzson  Ástarsaga úr fjöllunum

Guðni Franzson  hljómsveitarstjóri

Egill Ólafsson  söngvari og sögumaður

Guðrún Helgadóttir  saga

Pétur Eggerz  söngtextar

Brian Pilkington  myndir

Baldur Baldursson  myndvinnsla

Ástarsaga úr fjöllunum

1. FIÐLA
Nicola Lolli
Una Sveinbjarnardóttir 
Zbigniew Dubik 
Rósa Guðmundsdóttir 
Júlíana Elín Kjartansdóttir
Bryndís Pálsdóttir
Pálína Árnadóttir
Hildigunnur Halldórsdóttir
Olga Björk Ólafsdóttir
Andrzej Kleina
Lin Wei
Laufey Sigurðardóttir

2. FIÐLA
Helga Þóra Björgvinsdóttir
Margrét Þorsteinsdóttir
Sigurlaug Eðvaldsdóttir
Geirþrúður Ása Guðjónsdóttir
Þórdís Stross
Kristján Matthíasson
Greta Guðnadóttir
Ólöf Þorvarðsdóttir
Dóra Björgvinsdóttir
Ingrid Karlsdóttir 

VÍÓLA
Þórunn Ósk Marinósdóttir
Svava Bernharðsdóttir
Herdís Anna Jónsdóttir
Eyjólfur Alfreðsson 
Kathryn Harrison
Guðrún Hrund Harðardóttir 
Jónína Auður Hilmarsdóttir
Sarah Buckley

SELLÓ
Sigurgeir Agnarsson
Hrafnkell Orri Egilsson
Sigurður Bjarki Gunnarsson
Júlía Mogensen 
Lovísa Fjeldsted
Margrét Árnadóttir

BASSI
Páll Hannesson
Dean Ferrell
Jóhannes Georgsson
Richard Korn

FLAUTA
Áshildur Haraldsdóttir
Martial Nardeau

ÓBÓ
Matthías Nardeau
Peter Tompkins

KLARÍNETT  
Arngunnur Árnadóttir
Rúnar Óskarsson

FAGOTT
Michael Kaulartz
Rúnar Vilbergsson

HORN
Joseph Ognibene
Emil Friðfinnsson
Stefán Jón Bernharðsson
Þorkell Jóelsson
Lilja Valdimarsdóttir

TROMPET
Einar Jónsson  
Guðmundur Hafsteinsson

BÁSÚNA
Oddur Björnsson
Sigurður Þorbergsson
David Bobroff, bassabásúna

TÚBA
Nimrod Ron

HARPA
Elísabet Waage 

PÁKUR
Eggert Pálsson

SLAGVERK
Steef van Oosterhout
Frank Aarnink
Árni Áskelsson

Hljómsveit á tónleikum

Arna Kristín Einarsdóttir framkvæmdastjóri
Anna Sigurbjörnsdóttir tónleikastjóri
Una Eyþórsdóttir mannauðsstjóri
Margrét Sigurðsson fjármálafulltrúi
Árni Heimir Ingólfsson listrænn ráðgjafi
Grímur Grímsson sviðsstjóri

Hjördís Ástráðsdóttir fræðslustjóri umsjón Litla tónsprotans
Margrét Ragnarsdóttir markaðs- og kynningarstjóri
Greipur Gíslason verkefnastjóri
Margrét Ása Jóhannsdóttir nótna- og skjalavörður
Monika Abendroth umsjónarmaður
Sigþór J. Guðmundsson sviðsstjóri

Guðni Franzson tónskáld 
Guðni er alinn upp á Keldum. Í þá daga voru Keldur sveit 
en eru núna inn í miðri Reykjavík á milli Grafarvogs og 
Grafarholts. Þá voru fá hús á svæðinu, nokkrir sveitabæir en 
hvorki blokkir né einbýlishús. Þó áttu álfarnir og huldufólkið 
eitt hús, stóran stein „sögustein”, rétt fyrir neðan Grafarholt. 
Við þennan stein áttu krakkarnir á Keldum búið sitt og léku 
allan daginn með álfunum við að baka drullukökur og borða 
hundasúrur. Guðni samdi lög fyrir álfana og tröllin sem földu 
sig ofar í holtinu og spilaði fyrir þau á klarínettið sem hann var 
að læra á. Þessi lög heyrast núna í nýjum búningi í flutningi 
Sinfóníuhljómsveitarinnar í sögunni um Flumbru.

Þegar Guðni og Brian hittust og fóru að tala um Flumbru, 
tröllin og álfana þá kom í ljós að Brian hafði teiknað mynd 
af álfasteininum í Grafarholi þar sem Guðni og krakkarnir á 
Keldum áttu búið sitt. Á myndinni hans Brians sést steinninn í 
tveimur hlutum og við sjáum hvar álfkona er að flýja úr honum 
eftir að Vegagerðin reyndi að færa steininn og sprengdi hann 
í tvennt. Það fréttist samt um daginn að nokkrir álfar væru 
fluttir aftur í steininn, búnir að taka til og liði mjög vel. 


