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HÁSKÓLATÓNLEIKAR 2017-2018 

                 
  

1. Tónleikanefnd Háskóla Íslands efnir til tónleika skólaárið 2017–2018. Þeir 

 verða allir í byggingum skólans, að líkindum í aðalbyggingunni. Tónleikarnir 

 verða á miðvikudögum og hefjast kl. 12.30 og eiga að standa að hámarki í 30 

 mínútur. 

 

Gert er ráð fyrir því að flutt verði fjölbreytt tónlist. Frumflutningur verka er 

alltaf áhugaverður að mati tónleikanefndar. Að gefnu tilefni skal tekið fram að 

algört skilyrði er að samningu verka sé lokið þegar umsókn er send inn.  

 

Tónleikanefndin velur flytjendur úr hópi umsækjenda og gerir tillögur að dag-

setningum tónleikanna í samráði við flytjendur. 

 

2. Mikilvægt er að umsókn sé sem nákvæmust. Gera þarf grein fyrir eftirtöldum 

 atriðum: 

  a) heiti tónverks, opus nr., lengd í flutningi; geta skal þess ef um 

  frumflutning er að ræða. 

  b) höfundi tónverks (fæðingar- og dánarári) 

  c) flytjanda/flytjendum, hljóðfæri/söngrödd 

 d) persónulegum upplýsingum, þ.e. kennitölu, heimilisfangi, 

 símanúmeri, netfangi 

 e) hvernig greiðsluskiptingu skal háttað ef flytjendur eru tveir eða fleiri 

 f) hvaða tími hentar best til tónleikahaldsins og hvaða tími hentar alls 

 ekki 

 

3. Tónleikanefnd væntir þess að tilboð séu send af fullkominni ábyrgð og að við 

þau verði staðið. Allir umsækjendur/tengiliðir fá svar sent með tölvupósti þegar 

niðurstaða liggur fyrir.  

 

4. Tónleikanefnd setur það skilyrði að opinber flutningur á efnisskránni eða hluta 

hennar fari ekki fram á undan flutningi á háskólatónleikum, á sama starfsári og 

innan höfuðborgarsvæðisins. 

 

5. Greiðsla til flytjenda verður sem hér segir:  

  Fjöldi flytjenda   Heildargreiðsla 

   1     70.000 

   2     100.000 

   3     150.000 

   4     160.000 



   5 og fleiri    175.000 

 

 

Séu flytjendur tveir eða fleiri er þess óskað að þeir komi sér saman um 

greiðslur sín á milli.  

 

6. Þremur vikum fyrir tónleika þarf tónleikanefndin að hafa fengið frágengna 

efnisskrá og einnig upplýsingar um flytjendur ásamt ljósmyndum. Þetta er gert 

til þess að nefndin geti birt fréttatilkynningu og undirbúið tónleikaskrá.  

 

7. Frestur til að skila tilboðum er til 9. JÚNÍ 2017 og þau skal senda rafrænt til 

Margrétar Jónsdóttur, netfang mjons@hi.is, og veitir hún allar frekari upp-

lýsingar. 
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