
Jólatónlistarhátíð í Hallgrímskirkju 2014 
30. NÓVEMBER - -31. DESEMEBER

Lenka Mateova orgel
Einsöngvarar úr röðum kórfélaga

Stjórnandi: Hörður Áskelsson 

Á efnisskránni er aðventu- og jólatónlist m.a. eftir
Praetorius, Eccard, Sigvalda Kaldalóns, 
Gustav Holst, Andrew Carter, Eric Whitacre 
og Morten Lauridsen.

Hugljúfir og hátíðlegir jólatónleikar með úrvalskór, sem nýverið vann hug og hjörtu íslenskra 
og spænskra áheyrenda og hlaut þrenn gullverðlaun og Grand Prix í alþjóðlegri kórakeppni.

Miðasala í Hallgrímskirkju, s. 510 1000 og á midi.is.

listvinafelalag.is /motettukor.is

Listvinafélag Hallgrímskirkju 33. starfsár

SJÁ HIMINS OPNAST HLIÐ
Jólatónleikar Mótettukórs Hallgrímskirkju

lau. 6. des. kl. 17 / Sun. 7. des. kl. 17 / Þri. 9. des. kl. 20  

Miðaverð: 3.500 / 2.500

30. nóvember 1. sunnudagur í aðventu
17.00 Nú kemur heimsins hjálparráð-orgeltónleikar
Björn Steinar Sólbergsson flytur aðventu- og jólatónlist, m.a. 
sálmforleiki eftir Bach, A. Carter. Falleg stund með Klais 
orgelinu á 1. sunnudegi í aðventu

3. desember miðvikudagur
12.00 -12.30 Kom þú, kom vor Immanúel - aðventutónleikar með 
Schola cantorum
Á fyrri hádegistónleikum sínum á aðventunni býður Schola cantorum upp á 
unaðsfagra kórtónlist tengda aðventu og jólum.
Upplagt tækifæri til að koma í Hallgrímskirkju i hádeginu og eiga stutta hátíðlega 
stund í aðdraganda jóla.
Stjórnandi og organisti Hörður Áskelsson.

12. desember föstudagur Klais-orgelið 22. ára!

20.00 Jólaorgeltónleikar með heimsorganista
Þýska orgelstjarnan Christian Schmitt, sem hlaut ein æðstu 
verðlaun tónlistarmanna í Þýskalandi "Echo" árið 2013, 
flytur orgelverk eftir Bach, Mendelssohn, úr La Nativitét eftir 
Messiaen o.fl.
Tónleikarnir eru samvinnuverkefni Þýska sendiráðsins í 
Reykjavík og Listvinafélags Hallgrímskirkju.

17. desember miðvikudagur
12.00-12.30 Hátíð fer að höndum ein - hádegistónleikar með Schola 
cantorum
Schola cantorum býður hér upp á síðari 
hádegistónleika sína á aðventunni með áherslu á 
fagra jólatónlist.
Upplagt tækifæri til að koma við í Hallgrímskirkju i 
hádeginu og eiga stutta hátíðlega stund, þegar jólin 
nálgast óðum. Stjórnandi og orgelleikari Hörður 
Áskelsson.

28. desember 
sunnudagur
17.00 Jólatónleikar 
Schola cantorum
Kammerkórinn Schola 
cantorum flytur hrífandi 
jólatónlist með og 
án undirleiks, m.a. ný 
gullfalleg jólalög eftir 
Hafliða Hallgrímsson, Ó, 
hljóða nótt eftir Adams 
o.fl.
Einsöngvarar: Thelma Hrönn Sigurþórsdóttir, Fjölnir Ólafsson o.fl. Organisti Björn 
Steinar Sólbergsson.
Stjórnandi Hörður Áskelsson.

31. desember Gamlársdagur

17.00 Hátíðarhljómar við áramót
Hátíðartónlist fyrir 3 trompeta, orgel og pákur.
Trompetleikararnir Ásgeir H. Steingrímsson, Eiríkur Örn Pálsson og Einar St. 
Jónsson, Hörður Áskelsson orgelleikari og Eggert Pálsson pákuleikari flytja glæsileg 
hátíðaverk m.a. eftir Vivaldi, Purcell, Bach og Albinoni. Áramótastemmningin byrjar 
með hátíðahljómum þeirra félaga, enda njóta þessir tónleikar gríðarlega mikilla 
vinsælda og hafa þeir félagar leikið fyrir fullu húsi á gamlárskvöld allt frá vígslu 
Klaisorgelsins 1992!


