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YRKJA 
YRKJA er starfsþróunarverkefni Tónverkamiðstöðvar fyrir tónskáld. Verkefnið parar saman 

valin tónskáld úr ólíkum áttum við úrval íslenskra listastofnanna. Á þessu starfsári fá tónskáld 

tækifæri til að vinna með Sinfóníuhljómsveit Íslands, Jaðarberi og Nordic Affect.  

Hér er auglýst eft ir  umsóknum um þátttöku í verkefni með  kammerhópnum 

Nordic Affect.  Starf þeirra hefur aflað þeim viðurkenningar innan lands og utan, þar á 

meðal tilnefningu til Tónlistarverðlauna Norðurlandaráðs auk þess sem hópurinn var valinn 

Flytjandi ársins á Íslensku tónlistarverðlaununum í fyrra. Nordic Affect hefur lagt mikla áherslu 

á að stuðla að sköpun nýrrar tónlistar og hefur frumflutt fjölda verka. Nýjasta plata hópsins 

Clockworking dregur til dæmis upp spennandi mynd af íslenskri tónsköpun og var meðal 

annars valin plata vikunnar í hinum virta miðli Q2 Music. 

Markmið YRKJU er að veita hagnýta reynslu sem getur orðið að hornsteini í ferli tónskáldsins.  

Verkefnið er fyrir tónskáld á fyrri hluta starfsævi sinnar, það brúar bilið milli háskólanáms og 

starfsferils. Verkefnið undirbýr tónskáld fyrir vinnu í faglegu umhverfi hjá stærri hljómsveitum, 

hátíðum og öðrum listastofnunum hérlendis og erlendis. Þátttaka í verkefninu getur haft áhrif 

á tónskáldið hvað varðar þróun hæfileika, listrænan metnað, starfsreynslu og tengslamyndun 

í tónlistargeiranum. 

Tónverkamiðstöð og Nordic Affect bjóða upp á tækifæri fyrir eitt tónskáld til að starfa náið 

með meðlimum hópsins. Á tímabilinu, sem mun spanna 8-10 mánuði, fær viðkomandi 

tækifæri til að þróa færni í að skrifa fyrir hljóðfæri hópsins og fá innsýn í þá hugmyndafræði 

sem býr að baki starfi Nordic Affect. Jafnframt mun viðkomandi fá handleiðslu hjá Huga 

Guðmundssyni tónskáldi en skrif hans fyrir Nordic Affect hafa m.a. hlotið viðurkenningu á 

Alþjóðlega tónskáldaþinginu. Þetta ferli mun því fela í sér m.a. tvær tónskáldastofur, 

handleiðslu og tónleika.  

Áhersla er lögð á ferli listsköpunar og munu þátttakendur í YRKJU verða hvattir til að þróa 

hugmyndir sínar og aðferðir við sköpun. Við viljum hlúa að starfsferli tónskáldanna og mun 

því verkefnið fela í sér ráðgjafaviðtöl í Tónverkamiðstöð um starfsferil tónskáldsins og mun 

miðstöðin skipuleggja fund þar sem tónskáldin í öllum YRKJU-verkefnunum hittast og deila 

reynslu sinni og skiptast á hugmyndum. 
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UMFANG 

● Fyrir þátttöku í YRKJU fær tónskáldið 200.000 krónur í styrk, greitt í tveimur 

greiðslum, helming við fyrstu skil á tónverki og helming við lokaskil. 

● Verkið skal vera fyrir 3-5 hljóðfæraleikara Nordic Affect og má innihalda rafhljóð, 

myndvörpun eða aðra miðla.  

● Tónskáldin skulu skrá og skila fullunnum og prenthæfum nótum (raddskrá, röddum 

og öðrum gögnum fyrir flutning) til Tónverkamiðstöðvar á rafrænu formi sem 

miðstöðin mun sjá um að útbúa fyrir Nordic Affect á pappír.  

VERKÞÆTTIR 

● Tónskáldið fundar með Höllu Steinunni Stefánsdóttur listrænum stjórnanda Nordic 

Affect í nóvember til að setja saman verkáætlun. 

● Tónskáldið vinnur náið með flytjendum á meðan á þróun verkefnisins stendur og á 

æfingatímabilinu. 

● Tónskáldið mætir á tvo tónskáldafundi YRKJU og tvisvar í starfsþróunarviðtal í 

Tónverkamiðstöð.  

VALFERLI 

Dómnefnd fer yfir allar umsóknir, eitt tónskáld verður svo valið til þátttöku í verkefninu. Öllum 

umsóknum verður svarað. Í dómnefnd sitja meðlimir Nordic Affect. Dómnefnd mun sjá um að 

velja tónskáld út frá innsendum umsóknum og er niðurstaða hennar endanleg. 

Umsóknarfrestur er t i l  10. nóvember og dómnefndarval verður t i lkynnt og 

umsækjendum svarað  20. nóvember. 

HVER GETUR SÓTT UM? 

Umsækjandi verður að: 

● vera búsettur á Íslandi á meðan á verkefninu stendur. 

● hafa að lágmarki lokið grunnnámi í tónsmíðum eða tengdu námi og hafa 

útskrifast úr því eða tengdu framhaldsnámi á síðustu 10 árum. Viðkomandi má 

vera í námi svo framarlega sem hún/hann hafi tíma til að sinna verkefninu. 

Verkefnið er opið öllum óháð aldri. 

● gefa kost á sér í kynningu fyrir verkefnið, t.d. með ljósmyndun, viðtölum við fjölmiðla 

o.fl. í þeim dúr eftir því sem þörf krefur. 
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INNIHALD UMSÓKNAR: 

● Nafn, kennitala, heimilisfang, netfang og sími. 

● Tenglar á heimasíður og samfélagsmiðla eftir því sem við á. 

● Mynd af umsækjanda. 

● Ferilskrá (CV) – hámark 2 A4 bls. 

● Ferilsaga (Biography) - hámark 100 orð. 

● Umsóknartexti þar sem umsækjandi segir frá því af hverju hann hefur áhuga á að taka 

þátt í verkefninu. Hámark 1,5 A4 bls. Vinsamlegast tilgreinið eftirfarandi atriði: 

o af hverju hefur þú áhuga á að taka þátt í verkefninu? 

o hvað telurðu að þú munir læra af þátttöku í verkefninu? 

o hvað annað hefur þú á dagskrá á verkefnistímanum? 

o lýstu hugmynd að verki/verkefni sem þú myndir vilja vinna með Nordic Affect 

á verkefnistímanum. 

● Raddskrár af tveimur til fimm verkum. Verkin verða að vera nýleg, ekki eldri en fimm 

ára. Með verkunum má gjarnan fylgja upptaka eða vídeó, en það er þó ekki 

nauðsynlegt.  

● Ef umsókn uppfyllir ekki ofantalin skilyrði verður hún ekki tekin til greina. 

SKIL Á UMSÓKNUM 

Umsóknum skal skila rafrænt í tölvupósti til Tónverkamiðstöðvar á vala@mic.is. 

Umsóknargögn skulu send á .pdf formi nema mynd af umsækjanda (þarf að vera .jpg eða 

.png) og/eða hljóðdæmi og/eða video, þeim skal skilað sem tengli á vefsvæði (Vimeo, 

YouTube, Soundcloud eða Dropbox). 

Vinsamlegast sendið allar fyrirspurnir um umsóknir til Valgerðar G. Halldórsdóttur í 

Tónverkamiðstöð á vala@mic.is. 

DAGSETNINGAR TIL AÐ  MUNA 

10. NÓVEMBER: Umsóknarfrestur rennur út. 

20. NÓVEMBER: Dómnefndarval t i lkynnt. Umsækjendum svarað .  

 

Verkefnið  er styrkt af Reykjavíkurborg og Tónskáldasjóð i  RÚV 

  


