
Tónlistarsjóður Rótarý hreyfingarinnar á Íslandi 
Starfsárið 2016 – 2017 

Tónlistarsjóður Rótarý hreyfingarinnar á Íslandi starfaði með venjubundnum hætti á 14. 
starfsári sjóðsins.  Sjóðurinn hélt mjög vel sótta árlega tónleika í Norðurljósasal Hörpu 
sunnudaginn 8. janúar 2017.  Verðlaunahafar voru Jóhann Kristinsson barítónsöngvari og 
Ísak Ríkharðsson fiðluleikari. 

Auglýst var eftir umsækjendum um mánaðarmót ágúst / september og sóttu 19 mjög hæfir 
tónlistarmenn um styrki úr sjóðnum.  Sjóðurinn setur fram það markmið að styrkja ungt og 
upprennandi tónlistarfólk, sem hyggst gera tónlist að framtíðarstarfi sínu. 

Umdæmisstjóri Guðmundur Jens Þorvarðarson og félagar í Rótarýklúbbi Kópavogs ákváðu að hafa 2 
styrki á árinu, hvorn að upphæð kr 800 þúsund.  Eftir ströng fundarhöld sjóðsstjórnar var ákveðið að 
þeir Jóhann og Ísak hlytu styrkina þetta árið. 

Ísak stundar mastersnám við Tónlistarháskólann í Zürich í Sviss, en hann lauk BA námi við sama skóla 
árið 2015.  Síðasta vetur lék Ísak víða, ma með Sinfóníuhljómsveit Winterhur, þar sem hann leiðir 2. 
fiðlu deild hljómsveitarinnar sem og í strengjasveit Tónlistarháskólans í Zürich. 

Jóhann er í mastersnámi við Hochschlue für musik Hanns Eisler Berlin.  Jóhann tók m.a. þátt í 
frumflutningi óperunnar Ragnheiðar eftir Gunnar Þórðarson og Friðrik Erlingsson í Skálholti, en  
sumarið 2016 komst Jóhann í úrslit alþjóðlegu Schumann keppninnar sem haldin er fjórða hvert ár í 
Þýskalandi. 

Tónleikarnir voru að venju glæsilegir, en á þeim söng Elmar Gilbertsson tenór Dichterliebe op. 48 eftir 
Schumann / Heine á fyrri hluta tónleikanna, en í síðari hluta tónleikanna söng Elmar 3 aríur eftir 
Ruggiero Leoncavallo, Franz Lehár og Giuseppi Verdi.  Píanóleikari var Helga Bryndís Magnúsdóttir. 

Sigríður Snævar, sendiherra, flutti ávarpsorð, Ragnheiður Steindórsdóttir flutti ljóðin í dichterliebe í 
íslenskri þýðingu Reynis Axelssonar og Bergþór Pálsson var kynnir.  Umdæmissjóri Guðmundur Jens 
Þorvarðarson afhenti þeim Ísak og Jóhanni verðlaunin. 

Til upprifjunar hafa eftirtaldir tónlistarmenn fengið styrki úr Tónlistarsjóði Rótarý hreyfingarinnar á 
Íslandi. 

• 2005 Víkingur Heiðar Ólafsson, píanóleikari 
2006 Ari Þór Vilhjálmsson, fiðluleikari 
2007 Bragi Bergþórsson, tenórsöngvari 
2008 Elfa Rún Kristinsdóttir, fiðluleikari 
          Melkorka Ólafsdóttir, flautuleikari 
2009 Ögmundur Þór Jóhannesson, gítarleikari 
2010 Herdís Anna Jónasdóttir, sópran  
         Jóhann Már Francis Narduau, trompetleikari 
2011 Sólveig Thoroddsen Jónsdóttir, hörpuleikari 
2012 Andri Björn Róbertsson, bassabarítón 



          Hulda Jónsdóttir, fiðluleikari 
2013 Fjölnir Ólafsson, barítón 
          Matthías Ingiberg Sigurðsson, klarínettuleikari og tónsmiður. 
2014 Lára Bryndís Eggertsdóttir, orgelleikari  
2015 Baldvin Oddsson, trompetleikari 
          Sólveig Steinþórsdóttir, fiðluleikari 
2016 Ásta Kristín Pjetursdóttir, víóluleikari 
          Sigrún Björk Sævarsdóttir, sópran 
2017 Jóhann Kristinsson, barítónsöngvari 
          Ísak Ríkharðsson, fiðluleikar 

Í stjórn Tónlistarsjóðs Rótarý hreyfingarinnar á Íslandi á síðasta starfsári voru 

Erlendur Hjaltason, Rkl Reykjavík Austurbær, formaður 
Hörður Högnason, Rkl Ísafjarðar 
Kjartan Sigurjónsson, Rkl Borgum 
Kjartan Óskarsson, Rkl Reykjavíkur 
Seinn Hjörtur Hjartarson, Rkl Kópavogs 

Framkvæmdastjóri tónleikanna af hálfu klúbbs umdæmisstjóra var Jón Ögmundsson.   

Sérstakur ráðgjafi og skipuleggjandi tónleikanna var Jónas Ingimundarson. 

Nú þegar hefur verið auglýst eftir umsækjendum og undirbúningur tónleikanna 2018 er hafinn. 

Nokkrar staðreyndir um Tónlistarsjóð Rótarý hreyfingarinnar á Íslandi 

• Stórtónleikar Rótarý hafa verið fastur liður í starfi hreyfingarinnar frá árinu 1998, eða í 19 ár, 
og var stofnað til þeirra að frumkvæði Jónasar Ingimundarsonar og félaga í Rótarýklúbbi 
Reykjavíkur, en Jónas hefur starfað með mjög virkum hætti að tónleikunum allar götur síðar. 

• Tónlistarsjóðurinn var stofnaður 2003, og styrkveitingar hófust 2005 
• Markmið sjóðsins er að styðja við unga og upprennandi tónlistarmenn, og að  halda tónleika 

þar sem verðlaunahafar koma fram með reyndum tónlistarmönnum 
• Með því stendur hreyfingin að því að styðja á virkan hátt við ungt tónlistarfólk og vekja athygli 

á því. 

Erlendur Hjaltason, formaður 
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