
 

17.  & 18. DESEMBER 2022 
KL .  14:00 & 16:00

HARPA
ELDBORG

Jólatónleikar
Sinfóníunnar

Heims um ból

Heims um ból helg eru jól,
signuð mær son Guðs ól,
frelsun mannanna, frelsisins lind,
frumglæði ljóssins, en gjörvöll 
mannkind
:,:meinvill í myrkrunum lá.:,:

Heimi í hátíð er ný,
himneskt ljós lýsir ský,
liggur í jötunni lávarður heims,
lifandi brunnur hins andlega seims,
:,:konungur lífs vors og ljóss.:,:

Heyra má himnum í frá
englasöng: „Allelújá“.
Friður á jörðu, því Faðirinn er
fús þeim að líkna, sem tilreiðir sér
:,:samastað syninum hjá.:,:

Sveinbjörn Egilsson



LAUGARDAGUR 18. FEBRÚAR  
KL. 14:00 & 16:00

Ævintýrið um töfraflautuna
Töfraflautan eftir Mozart er ein dáðasta ópera 
sögunnar og sannkallaður ævintýra heimur 
fyrir unga sem aldna. Hér er meistara verk 
Mozarts flutt í klukku stundar langri útfærslu 
fyrir sögumann og fimm einsöngvara, en 
með hlutverkin fara íslenskir söngvarar af 
yngri kynslóðinni, sem öll hafa stundað 
framhaldsnám erlendis og hlotið frábæra 
dóma fyrir söng sinn og leik. Sögumaður 
er Þórunn Arna Kristjánsdóttir sem lýsir 
framvindunni með kímnigáfu að leiðarljósi. 
Hugljúf og eftirminnileg ævintýrastund fyrir 
alla fjölskylduna.

LAUGARDAGUR 13. MAÍ  
KL. 14:00

Dýrasinfónían
Búast má við mikilli leikgleði þegar 
Dýrasinfónían eftir bandaríska rithöfundinn 
Dan Brown verður flutt af Sinfóníuhljómsveit 
Íslands. Hann er þekktastur fyrir bækur á 
borð við Da Vinci lykilinn en bregður hér á 
leik í skemmtilegu ævintýri þar sem dýrin 
eru í aðalhlutverki. Sögumaður er Bergur 
Þór Ingólfsson. Einnig verður fyrsti þáttur 
Leikfangasinfóníunnar fluttur með aðstoð 
Maxa og ungra einleikara sem leika á 
dótatrompet, trommu, þríhorn, næturgala- 
og gauksflautu og hrossabrest. Sannkölluð 
ævintýraferð fyrir alla fjölskylduna.

Stúlknakór Reykjavíkur og Kammerkórinn 
Aurora
Margrét  J.  Pálmadótt i r  og Sigr íður  S of f ía 
Haf l iðadótt i r,  kórst jórar

Dansarar úr  Listdansskóla Íslands
Helena Margrét  Jóhannsdótt i r,  Hi ldur  Ólafsdótt i r, 
Í r is  Ásmundardótt i r  og Margrét  Gís ladótt i r, 
danshöfundar  og æfingast jórn

Bjöl lukór Tónlistarskóla Reykjanesbæjar
Karen Janine Stur laugsson,  st jórnandi

Skólahljómsveit  Austurbæjar
Snorr i  Heimisson,  st jórnandi

Suzuki-f iðluhópur  
úr  Al le gro Suzuki-tónl istarskólanum, MÍT, 
Suzukitónl istarskólanum í  Reykjavík , 
Tónlistarskóla Árnesinga,  Tónskóla Sigursveins 
og Tónlistarskóla Skagafjarðar
Greta Guðnadótt i r,  Gróa Margrét  Valdimarsdótt i r 
og Helga Steinunn Torfadótt i r ,  æf ingast jórn
Í r is  Ásmundardótt i r,  sviðshreyf ingar

Bjöl lukór  Tónl istarskóla Reykjanesbæjar  sér  um 
tónl istar f lutning í  Hörpuhorni  fyr i r  tónle ika .

Myndir  í  tónle ikaskrá eru te iknaðar  af  
Þórarni  Má Baldurssyni . 
 
Tónleikarni r  eru teknir  upp fyr i r  RÚV  
og sendir  út  s íðar  í  s jónvarpi  og útvarpi .

Sinfóníuhljómsveit  Íslands

Mirian Khukhunaishvi l i 
Hljómsveitarst jór i 

Trúðurinn Barbara / 
Halldóra Geirharðsdóttir 
Kynnir

Alexander Jarl 
Þorsteinsson
Einsöngvar i

Björk Níelsdóttir 
Einsöngvar i

Kolbrún Völkudóttir
Einsöngvar i

Eva Rún Guðmundsdóttir 
Táknmálstúlkur

Maxímús Músíkús

 

Leroy Anderson
Jólafor leikur

Ge org Frie drich Händel
Gleði leg jól !

úts.  L inda McKechnie

Felix B ernard
Undraheimur jólanna

úts.  Hrafnkel l  Orr i  Egi lsson 
Text i :  Bragi  Valdimar Skúlason

Johann S ebastian Bach
Tvíkonsert  í  d-mol l ,  fyrst i  þáttur

Jórunn Viðar
Jól 

úts.  Hrafnkel l  Orr i  Egi lsson
Text i :  Stefán f rá  Hví tadal

Jare d Barnes
Adventum

Kom þú,  kom, vor Immanúel
Jólabjöl lur  frá Úkraínu
úts.  Haraldur  Vignir  Sveinbjörnsson

Pjotr  Tsjajkovskí j
Blómavalsinn úr  Hnotubrjótnum

Felix Mendelssohn
Friður,  f r iður  frelsarans

úts.  Þórður  Magnússon
Text i :  Ingól fur  Jónsson

Franz Xaver Gruber
Heims um ból

úts.  Hrafnkel l  Orr i  Egi lsson
Text i :  Sveinbjörn Egi lsson

Dagskrá
Á döfinni í Litla tónsprotanum
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