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• Það var kominn tími á nýja plötu frá Bang
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BANG GANG
The Wolves are Whispering

DALÍ
DALÍ

Fáanleg á CD

• Segja má að ferill Björgvins Halldórssonar

• Diddú fagnar 60 ára afmæli sínu í ár með

sé einn sá glæsilegasti sem Íslendingur hefur
átt í sögu dægurtónlistar hér á landi. Hann er
sannkallaður fagmaður og hefur fyrir löngu
skipað sér meðal fremstu manna íslenskrar
tónlistarsögu.
• Nú er komin út gospelplata sem
aðdáendur verða ekki sviknir af. Um er að
ræða safnplötu þar sem helstu gospelperlur
sem komið hafa frá Björgvini í gegnum tíðina
er að finna.
• Björgvin gaf árið 1993 út gospelplötuna
Kom heim sem sló eftirminnilega í gegn með
lögum á borð við Gullvagninn. Það er því
óhætt að fullyrða að Björgvin hafi átt drjúgan
þátt í að koma Gospeltónlistinni á kortið
hérlendis.

veglegri ferilsplötu, en söngkonan á að baki
einstaklega fjölbreyttan og farsælan söngferil.
• Hún vann hugi og hjörtu þjóðarinnar með
Spilverkinu, þá sem dægurlagasöngkona, fór í
kjölfarið í sígilt söngnám í London og Ítalíu og
hefur tekið þátt í margvíslegum uppfærslum
og sýningum jafnt á sviði sem og í kvikmyndum, sem ber fjölbreyttum hæfileikum hennar
vitni.

Ég trúi því: Bestu gospel lögin

Fáanleg á CD og stafrænu sniði

Fáanleg á CD og stafrænu sniði

DIDDÚ
60 ára

Útgáfa: Record Records / Dreifing: Record Records

Útgáfa: Sena / Dreifing: Sena

Útgáfa: Sena / Dreifing: Sena

• Alda Dís er ung og efnileg söngkona og

▶ „Ótrúlegt listaverk.“ – Evening Standard

• Dikta hefur notið mikilla vinsælda frá því

lagasmiður sem skaut fyrst upp kollinum þegar hún sigraði Ísland got Talent fyrr á þessu
ári. Fyrsta platan hennar HEIM er unnin í samstarfi við 365 Miðla og Stop Wait Go og er
uppfull af nýrri og skemmtilegri popp- og
dægurlagatónlist.
• Platan er persónuleg frásögn söngkonunnar
um líf sítt og vangaveltur síðastliðin ár og
hvernig hún fann sinn stað í tónlistinni.

hljómsveitin var stofnuð árið 1999, meðal
annars var hún kjörin Vinsælasti flytjandinn á
Íslensku tónlistarverðlaununum tvö ár í röð!
Nýja platan Easy Street er svo sannarlega til
vitnis um að hljómsveitin hefur hvergi slegið
slöku við. Platan var unnin á tveggja ára tímabili hérlendis og í Þýskalandi undir stjórn
þýska upptökustjórans Sky van Hoff.
• Lögin 'Sink or Swim' og 'We'll Meet Again'
hafa fengið gríðargóðar viðtökur á öldum ljósvakans.

• Vulnicura hefur fengið mikla umfjöllun víða

Fáanleg á CD

ALDA DÍS ARNARDÓTTIR

BJÖRK

Heim

Vulnicura

um heim og hafa viðtökur fjölmiðla og gagnrýni verið einstaklega lofsamleg. „Besta verk
Bjarkar í meira en áratug“ hafa margir sagt.
▶ Guardian: „Fallegar laglínurnar sitja
yfirleitt við hlið dirfskunnar“ 4/5
stjörnum ▶ Telegraph: „einstakt og óbundið“
4/5 stjörnum ▶ The Quietus „fallegt og
virðulegt verk“… „Björk hefur aldrei hljómað
eins opinská og viðkvæm“ ▶ Clash: „háleitt,
dáleiðandi“ 4/5 stjörnum ▶ NME: „hugrökk,
falleg og áhrifamikil plata“ ▶ Noisey: „glæsileg“, „þú munt vilja upplifa þetta verk oftar
en einu sinni.“ ▶ Pitchfork: 8,6/10
• Útgáfan er einnig fáanleg í sérútgáfu, takmarkað upplag.
Fáanleg á CD, LP og stafrænu sniði

DIKTA
Easy Street

Útgáfa: 365 Miðlar Ehf / Dreifing: Fyrsta Upplag Ehf

Útgáfa: Smekkleysa/One Little Indian
Dreifing: Smekkleysa

Útgáfa: Sena / Dreifing: Sena

• Anna María samdi tónlistina við ástarljóð

• Órafmögnuð útgáfa af Vulnicura – strengir,

• Dj. flugvél & geimskip er sólóverkefni hinn-

sem afi hennar, Ólafur Björn Guðmundsson,
orti til ömmu hennar, Elínar Maríusdóttur, á
60 ára tímabili. Svavar Knútur syngur og spilar
með Önnu Maríu á plötunni. Einnig var gerð
heimildarmynd um ljóðin og ástina sem var
sýnd á Riff kvikmyndahátíðinni.
• Anna María sá þessi ljóð fyrst eftir að afi
hennar og amma voru látin og fannst þau
geyma fallegan boðskap um hvernig ástin
getur haldist hrein og vaxið og dafnað í heila
mannsævi.

rödd og viola organista
• Tónlistin á upprunalegu Vulnicura samanstendur af elektrónískum bítum, áhrifamiklum
laglínum og frábærum strengjaútsetningum
eftir Björk. Hin nýja órafmagnaða útgáfa plötunnar samanstendur einungis af strengjum,
rödd og nýjum fiðlusólóum Unu Sveinbjarnardóttur.
• Björk notar eina Viola Organista hljóðfærið í
heiminum á plötunni. Hljóðfæri sem var upprunalega hannað af Leonardo Da Vinci en ekki
byggt fyrr en eftir hans lífstíð. Upptökur á
hljóðfærinu voru gerðar af Slawomir Zubrzycki
sem jafnframt smíðaði það.

ar einstöku Steinunnar Harðardóttur sem áður
hefur sent frá sér plöturnar Rokk og róleg lög
(2009) og Glamúr í geimnum (2013) sem
hlaut frábær viðbrögð hérlendis. Lögin á Nótt
á hafsbotni fjalla um leyndustu undirdjúp
hafsins, furður geimsins og forn vísindi og
voru samin og tekin upp í dimmasta skammdeginu í draugahúsi úti á landi. Með plötunni
fylgja tyggjótattú, hönnuð af tónlistarkonunni
sjálfri. Rafræn hryllingstónlist með vænum
skammti af geimryki, drungalegir en dansvænir taktar, áhrifin sótt víða að, meðal annars
í austurlenska tónlist svo sem frá Sýrlandi og
Indlandi.

▶ „Tónlistin ásamt hlýju og hreinu rödd

Önnu Maríu búa til persónulegt
andrúmsloft þar sem þig langar á köflum
til að halda inní þér andanum því þú
vilt ekki trufla þessa einstöku fegurð.“
4½★ Nordische musik (Þýskaland)

BJÖRK

Fáanleg á CD, LP og stafrænu sniði

Vulnicura strings

Fáanleg á CD og stafrænu sniði

DJ. FLUGVÉL & GEIMSKIP

Fáanleg á CD

Nótt á hafsbotni

Útgáfa: Nordic Notes/Hjalli ehf / Dreifing: Kongó

Útgáfa: Smekkleysa/One Little Indian
Dreifing: Smekkleysa

Útgáfa: Mengi / Dreifing: Kongó

• Rispur með Árnason & Co. Platan

• Ný safnplata með Boney M. og er platan

• Early Late Twenties er samstarf tveggja

inniheldur 9 lög, þar af 8 eftir Finn Árnason
og eitt eftir Bubba Morthens. Textarnir á
plötunni eru flestir eftir Finn, en tvö lög eru
við ljóð eftir föður hans, Árna Grétar Finnsson.
• Með Finni spila Börkur Hrafn Birgisson
gítarleikari, Daði Birgisson hljómborðsleikari,
Ingi Björn Ingason bassaleikari og Magnús
Tryggvason Elíassen trommuleikari.
• Á plötunni syngja Bubbi Morthens, Kristjana
Stefánsdóttir, Helgi Björnsson, Páll Rósinkranz
og Ragnheiður Gröndal. Auk söngvaranna
spila einnig á plötunni þeir Óskar Guðjónsson
á saxófón, Samúel Jón Samúelsson á básúnu,
Snorri Sigurðarson á trompet, Kjartan
Hákonarson á trompet og Kristinn Snær
Agnarsson á trommur.

sérstaklega gerð fyrir Ísland. Á plötunni er að
finna öll vinsælustu lögin ásamt þremur jólalögum. Boney M. þarf ekki að kynna en hún
er ein vinsælasta hljómsveit diskótímabilsins
og var og er sérstaklega vinsæl hér á landi.

íslenskra listamanna, þeirra Ægis Þórs Þórðarsonar sem starfar undir listamannsnafninu
Ægir the Artist og Maríu Magnúsdóttur eða
MIMRA sem er sönkona og tónskáld.
Hljómsveitina Early Late Twenties stofnuðu
þau 2014 eftir nokkurra ára samstarf og gáfu
þau út stuttskífuna ELT EP í apríl 2015.
• Tónlist Early Late Twenties einkennist af
þykkum og litríkum röddum sem þræða sig í
gegnum silkimjúka synta, þungan bassa og
danstakta, og gítarlínum sem fá að hefja sig til
flugs í víðáttu hljóðheimsins. Textar þeirra innihalda heimspekilegar vangaveltur um lífið og
dauðann til þess fallnar að frelsa hugann frá
byrði raunveruleikans.

Fáanleg á CD og LP

Fáanleg á CD

BONEY M.

EARLY LATE TWENTIES

Vinsælustu lögin

ELT EP

Fáanleg á stafrænu sniði

Útgáfa: Finnur Árnason / Dreifing: Record Records

Útgáfa: HH hljómplötur / Dreifing: Sena

Útgáfa: Early Late Twenties
Dreifing: Synthadelia Records

• Baggabandið gefur út plötuna „Landið

• Loksins er biðin á enda. Nýtt efni og ný

• Slør er önnur platan sem Eivør sendir frá

mitt“. Þetta er fyrsta plata sveitarinnar. Lög
sveitarinnar fjalla um lífið og tilveruna og eru
öll á íslensku.
• Hljómsveitin samanstendur af tónlistarmönnum úr öllum áttum. Meðal annars úr
sveitum á borð við Jón Jónsson, Perlu, Dusty
Miller, Múgsefjun og Fjallabræður.
• Tónlistina má ef til vill kalla Popp & Rokk en
einnig daðrar Baggabandið við Reggí á köflum.

plata með hinum goðsagnakenndu meisturum íslenskrar þungarokktónlistar, Bootlegs er
orðin að veruleika. Sveitina skipa í dag þeir
Nonni, Jón, Elli og Stjúni. Rúm 25 ár eru frá
því að sveitn gaf út síðustu plötu en nú eru
þeir mættir og ætla að sýna hvernig þungarokk var spilað þegar það var uppá sitt besta
og er þetta alls ekki fyrir viðkvæma.

sér á árinu.
• Titillinn hefur sömu merkingu á íslensku og

Fáanleg á CD, LP og stafrænu sniði

Fáanleg á CD

BAGGABANDIÐ

BOOTLEGS

EIVØR

Landið mitt

Ekki fyrir viðkvæma

Slør

Útgáfa: Baggabandið / Dreifing: Baggabandið

2

stendur af Erlu, sem spilar og syngur, Helga
Reyni Jónssyni gítarleikara og Fúsa Óttars
trommuleikara en öll hafa þau komið víða
fram á íslenska tónlistarsviðinu. Tónlist DALÍ
hefur vakið mikla athygli innan landsteina
sem og utan þeirra. Tónlistarstefna DALÍ er
fjölbreytt; þar gætir áhrifa meðal annars frá
Joni Mitchell og Primus en á sinn sérstaka
hátt.
• Þéttleiki og rokkyfirbragð hljómsveitarinnar
á móti ómþýðri rödd Erlu er ómótstæðileg
samblanda sem enginn ætti að láta fram hjá
sér fara.

Íslendinga síðari ára er án vafa rokksveitin
Agent Fresco úr Reykjavík. Flókin og ágeng en
jafnframt angurvær og ástríðufull tónlist þeirra
hefur fallið vel í kramið hjá tónlistarunnendum. Hljómsveitin hefur undanfarin misseri
unnið hörðum höndum að sinni annarri
breiðskífu og er óhætt að segja að það hefur
ríkt mikil eftirvænting eftir útgáfu hennar.
• Önnur breiðskífa Agent Fresco ber heitið
Destrier og er komin í allar betri plötubúðir.

BJÖRGVIN HALLDÓRSSON

Rispur

bassaleikarans Erlu Stefánsdóttur.
• Sveitin var stofnuð árið 2014 og saman-

• Ein af framsæknari hljómsveitum okkar

Destrier

ÁRNASON & CO

kom út í byrjun nóvember 2015.
• DALÍ er hugarfóstur söngkonunnar og

Útgáfa: DALÍ og Stefmennt / Dreifing: Kongó

AGENT FRESCO

Hver stund með þér

Fáanleg á CD, LP og stafrænu sniði

• Fyrsta breiðskífa hljómsveitarinnar DALÍ

Útgáfa: Bang / Dreifing: Sena

Fáanleg á CD, LP og stafrænu sniði

ANNA MARÍA ÁSAMT
SVAVARI KNÚTI

Gang, en sjö ár eru síðan síðasta platan,
Ghost from the Past, kom út og ellefu ár
síðan Something Wrong kom út, en hún naut
mikilla vinsælda út um allan heim.
• Í millitíðinni hefur Barði unnið að öðrum
verkefnum á borð við Lady and Bird (ásamt
frönsku söngkonunni Keren Ann), Starwalker
(í samstarfi við Jean-Benoît Dunkel úr hljómsveitinni Air) og samið tónlist í fjölmargar kvikmyndir og heimildarmyndir.
• The Wolves are Whispering hefur að
geyma einhverjar af bestu tónsmíðum Barða
til þessa og endurspeglar allan tilfinningaskala
mannskepnunnar, en á plötunni má hlýða á
myrkustu texta höfundarins en jafnframt þá
hjartnæmustu.

Útgáfa: Bootlegs / Dreifing: ETG

Kynntu þér úrvalið enn nánar á www.plotutidindi.is og í appinu!

færeysku og merkir einfaldlega slör eða
slæða. Platan hefur að geyma glæný lög sem
Eivør flytur á móðurmálinu, færeysku. Slør
fylgir eftir plötunni Bridges sem kom út fyrr á
þessu ári og var flutt eingöngu á ensku.
Á meðan platan Bridges var létt og angurvær
er Slør hrá og íhugul. Innblásturinn að Bridges
var heimþráin, vinátta og ást. Slør, hins vegar,
fjallar um aðskilnað, þrána eftir því að finna
sinn stað og leitina að frelsinu. Líkt og brúðarslör táknar platan í senn hamingju og að gefa
sig einhverjum á vald.
• Slør og Bridges er því í senn ein heild og
tvær mjög ólíkar plötur.
Fáanleg á CD, LP og stafrænu sniði
Útgáfa: Tutl / Dreifing: Sena

PLÖTUTÍÐINDI 2015

• Bridges er plata frá söngkonunni og skáld-

• Á innan við viku varð Fufano mest umtal-

• Guðmundur Pétursson gítarleikari og tón-

inu Eivøru Pálsdóttur sem hefur sannarlega
sigrað hjörtu landsmanna. Eivør hefur verið
með annan fótinn hérlendis í rúman áratug
og er Bridges níunda platan sem hún sendir
frá sér.
• Sá sem elst upp í landi sem samanstendur
af 18 eyjum lærir að meta brýr. Nýju lögin
fjalla um andlegar brýr, tengingar á milli fólks
og staða, heimilis og fjarlægra staða.
• Hér er á ferðinni vandaður gripur sem enginn aðdáandi þessarar einstöku tónlistarkonu
lætur fram hjá sér fara.

aða nýja hljómsveitin á Iceland Airwaves
hátíðinni í fyrra, spiluðu tónleika í fyrsta sinn í
Bretlandi, á JaJaJa kvöldi í London og hituðu
upp fyrir Damon Albarn á tónleikum í Albert
Hall. Hljómsveitin náði eyrum Brian Eno.
• Fufanu hefur náð að skapa spennandi og
áhugaverðan hljóm, sem gerir þá sérstaka og
aðgreinir þá frá því sem er í gangi.

skáld sendir frá sér plötuna Sensus. Það má
segja að hún sé einskonar framhald af fyrri
verkum: Ologies (2008), Elabórat (2011) og
loki þar með ákveðnum hring. Tónlistin er
myndræn og bræðir saman ýmis áhrif svo að
úr verður glamkennt fönk, vélrænt hjóðgerflarokk og melankólískar ambient stemmningar.
Fáanleg á CD og stafrænu sniði

▶ „Flutningur þeirra skildi ekkert rúm eftir fyrir

Fáanleg á CD, LP og stafrænu sniði

EIVØR

FUFANU

Bridges

Few More Days To Go

smámunasama krítik. Eða efa. – þetta var
algerlega mögnuð hljóðreynsla sem náði
til allra í salnum.“ Drowned in Sound.
▶ „Frábærir og grípandi.“ Huw Stephens, NME
▶ „Kaktus er stjarna…“ Evening Standard.
• Fufanu eru ferskir, framtíðin er björt.

Fáanleg á CD, LP og stafrænu sniði

GUÐMUNDUR PÉTURSSON
Sensus

Útgáfa: Sena / Dreifing: Sena

Útgáfa: Smekkleysa/One Little Indian
Dreifing: Smekkleysa

Útgáfa: Genuinely Strange Records
Dreifing: Genuinely Strange Records

▶ „Eldberg hljómar eins og framúrstefnu-

• Ný plata Geirs Ólafssonar hefur að geyma

• Tónskáldið, gítarleikarinn og þjóðargersemin

10 áður óútgefin lög eftir hinn dáða lagahöfund Jóhann G. Jóhannsson sem lést, langt
um aldur fram, fyrir fáum árum. Geir Ólafsson, sem aldrei hefur verið betri, gerir lögum
Jóhanns svo sannarlega verðug skil. Afbragðs
hljóðfæraleikarar, jafnt innlendir sem erlendir,
leika undir á plötunni og er Geir Ólafsson í
sínu allrabesta formi í frábærum lögum
Jóhanns G. Tvímælalaust skyldueign allra sem
unna góðri íslenskri dægurtónlist!

Gunnar Þórðarson varð sjötugur þann 4. janúar. Af því tilefni kom út þessi veglega safnplata sem hefur að geyma öll bestu lögin á
einum stað.
• Jafnframt var slegið upp heljarinnar
afmælistónleikum í Eldborgarsal Hörpu þann
29. mars síðastliðinn.
• Gunnar hóf ferilinn með Hljómum, eins og
kunnugt er og einn þeirra sem stofnuðu svo
ofurgrúppuna Trúbrot. Hann hefur samið og
útsett fjöldann allan af þekktustu lögum
þjóðarinnar, en útgáfusaga Gunnars spannar
um fimm hundruð lög á tugum platna í
gegnum tíðina í flutningi fremstu söngvara
landsins.

rokksveit frá 1970, íslenskt hipparokk a la
Mánar og Trúbrot (Lifun þá helst) er þeim
hugleikið og þeir eru færir og flinkir spilarar. Platan er vitaskuld þema-plata, byrjar
á laginu Miklihvellur og endar á Heljarhrun
svo það er ekkert smotterí undir. Þetta er
ekkert léttmeti heldur gallsúr hippakeppur
þótt inn á milli glefsandi sólókafla glitti í
poppaðri melódíur.“ – ★★★★ Dr. Gunni.

▶ „Þar er heimur hugans er ein af þessum sér-

Fáanleg á CD

stöku góðu plötum. Góð plata, góð músík,
góðir straumar“ – Halldór I. Andrésson – Ský

▶ „Segja má að hljómsveitin standi að sumu

ELDBERG
Þar er heimur hugans

ELLY VILHJÁLMS

leyti svolítið sér á báti í tónlistarsköpun sinni
hér á landi“ – Sævar I. Jónsson – Hljómfregnir

Fáanleg á CD, LP og stafrænu sniði

GEIR ÓLAFSSON

Himinn og Jörð: 60 vinsæl lög
Útgáfa: Zonet / Dreifing: Zonet

Útgáfa: Sena / Dreifing: Sena

• Áttatíu ár eru liðin frá því Elly Vilhjálms

• Skagfirðingar syngja er algerlega skagfirskur

• Tvíeykið Halleluwah með sína fyrstu plötu.

fæddist. Af því tilefni kemur út tvöföld safnplata með öllum bestu lögum dívunnar.
• Elly Vilhjálms er ein dáðasta söngkona sem
Ísland hefur alið. Örlög hennar voru ráðin
þegar hún sá auglýst eftir söngkonu í dagblaði. Hún fékk að skreppa frá úr vinnunni
part úr degi, skellti sér í prufu og sló í gegn
með hljómsveit Bjarna Böðvarssonar, en hann
kynnti Ellyju fyrir þjóðinni í vikulegum útvarpsþætti sínum í Ríkisútvarpinu. Rödd Ellyjar er
löngu orðin hluti af þjóðarvitundinni og flestir
Íslendingar eiga fjölmargar minningar tengdar
lögunum sem hún gerði fræg með einstakri
rödd og túlkun sem er engu lík.

diskur.
• Lögin eru öll eftir Geirmund Valtýsson og
allir textar skagfirskir utan tveggja.
• Það eru Skagfirðingar sem syngja öll
14 lögin.
• Ungt söngfólk í Skagafirði er uppistaðan á
disknum auk eldri listamanna s.s. Álftagerðisbræðra, Ásgeirs Eiríkssonar og Geirmundar
Valtýssonar.

Meðlimir rafsveitarinnar eru söngkonan Rakel
Mjöll og fyrrum Quarashi stofnandi og takt-/
lagasmiður Sölvi Blöndal. Tónlistin samanstendur af ýmsum einkennum rökkurmyndahefðarinnar (film noir), gamaldags raddbeitingu í bland við R&B með myrkum
rafhljómum.
• Fyrsti ávöxtur samstarfsins var smáskífan
‘Blue Velvet’, vísun í samnefnt lag í flutningi
Bobby Winton og samnefndrar kvikmyndar
David Lynch frá árinu 1986. Lag Halleluwah
naut vinsælda á öldum ljósvakans auk þess
sem myndband við lagið vakti einnig athygli.
Eftir Blue Velvet var ekki aftur snúið og í kjölfarið var hljómsveitin formlega stofnuð.

Fáanleg á CD og stafrænu sniði

Fáanleg á CD

GEIRMUNDUR VALTÝSSON

HALLELUWAH

Skagfirðingar syngja

Halleluwah
Útgáfa: Zonet / Dreifing: Zonet

Útgáfa: Sena / Dreifing: Sena

• Fimmta plata Ensími ber heitið Herðubreið.
• Hljómsveitin hefur verið starfandi síðan

• „Circe“ er ný útgáfa, sem er samstarfsverk-

• Veröldin er ný er ný plata frá söngvaranum

efni Sigur Rósar meðlimanna Georg Holm,
Orra Páls Dýrasonar og tónskáldsins og
allsherjargoðans Hilmar Arnars Hilmarssonar,
ásamt gítarleikaranum Kjartan Holm (For A
Minor Reflection/Sigur Rós). Saman hafa þeir
skapað tónlist innblásna af safni myndbrota,
sem spanna síðustu 100 ár, frá sirkusum,
karnivölum og söng- og leiksýningum frá
upphafi 20. aldarinnar.
• Þetta er tónlist, sem gerð hefur verið við
væntanlega heimildamynd frá BBC, sem ber
heitið, The Show of Shows. Tónlistin var
samin og hljóðrituð í vinnuhljóðveri Sigur Rós.
Ýmsir aðrir listamenn komu að verkinu, eins
og Kammerkór Suðurlands. Heillandi og
áhrifamikil tónlist.

sívinsæla Helga Björnssyni. Platan inniheldur
einungis glænýtt og frumsamið efni, en þónokkur ár eru síðan hann sendi frá sér slíka
sólóplötu.
• Lögin á plötunni eru samin af Helga í samvinnu við Guðmund Óskar Guðmundsson og
textar eru eftir Helga og Atla Bollason. Á plötunni spila: Magnús Tryggvason Eliassen á
trommur, Guðmundur Óskar á bassa, Örn
Eldjárn á gítar, Tómas Jónsson á hljómborð,
Samúel Samúelsson sá um útsetningar fyrir
brasshljóðfæri ásamt Óskari Guðjónssyni og
Ívari Guðmundssyni.
• Platan inniheldur m.a. lögin „Ég fer á Land
Rover frá Mývatni á Kópasker“ og „Lapis
Lazuli“ sem bæði hafa verið feikivinsæl.

Fáanleg á CD, LP og stafrænu sniði

ENSÍMI

GEORG HOLM, ORRI PÁLL DÝRASON, HILMAR ÖRN HILMARSSON, KJARTAN HOLM

Herðubreið
Útgáfa: ETG Music / Dreifing: Sögur

Circe

Fáanleg á CD, LP og stafrænu sniði

HELGI BJÖRNSSON
Veröldin er ný

Lend Me Your Shoulder

Fáanleg á CD og stafrænu sniði

Útgáfa: Krunk / Dreifing: Smekkleysa

Útgáfa: Sena / Dreifing: Sena

• Fjallabræður er vestfirskur rokkkór með

• Gísli Pálmi hefur stimplað inn endurkomu

• Notes From the Underground er þriðja frum-

rætur sínar á Flateyri sem telur um 50 karla,
fullskipaða hljómsveit og Unni.
• Hosiló er skrítið nafn sem þýðir lítið kot,
skrítið sérstaklega fyrir þær sakir að fyrstu tvær
breiðskífurnar hétu Fjallabræður.
• Magnús Þór Sigmundsson hefur verið viðloðandi kórinn síðustu ár og semur hann
marga texta og lög sem fyrir koma á plötunni
ásamt því að syngja með.
• Fjallabræður gáfu síðast út plötu árið 2011
og því eru lög sem þeir eru einna þekktastir
fyrir að finna á þessari á plötu.
• Þar á meðal er Þar sem hjartað slær,
þjóðhátíðarlag Vestmannaeyja 2012 sem er
löngu orðin klassík og lagið Ísland, þar sem
30.000 Íslendingar syngja saman lokakaflann
í laginu.

rappsins á Íslandi með eftirminnilegum hætti.
Hann hefur haft stefnumótandi áhrif á
íslensku rappsenuna. Gísli Pálmi leggur allt í
tónlistina, enda er útkoman kraftmikil og
persónuleg.
• Lög eins og Ískaldur, Draumaland „fanga
momentið“
• Tvímælalaust ein mikilvægasta útgáfan í
íslenskri tónlist á árinu.

samda plata söngvaskáldsins Helga Vals. Platan
er samin á geðdeild, áfangaheimili og í Berlín.
Reynt er að sætta ólíka heima edrúmennsku,
stjórnleysis, geðheilbrigðis og geðveiki.
• Helgi Valur kom fyrst fram á sjónarsviðið
þegar hann gaf út plötuna Demise of Faith.
• Árið 2010 eftir úfgáfu Electric Ladyboyland
var Helgi Valur lagður inn á geðdeild. Eftir
tveggja ára glímu við fíkn og geðsjúkdóma
varð hann edrú og Notes From The Underground varð til.
• Hann fékk til liðs við sig þekkta íslenska
tónlistarmenn úr hljómsveitum á borð við
Mínus, Hjaltalín, Oyama og Muck. Kári
Einarsson, gítarleikari Oyama tók plötuna upp,
sem gefur plötunni ferskan blæ.

Fáanleg á CD

GÍSLI PÁLMI

HELGI VALUR

Gísli Pálmi

Notes From The Underground

Fáanleg á CD

FRIDA FRIDRIKS

Fáanleg á CD og stafrænu sniði

Útgáfa: Sena / Dreifing: Sena

1996 og hefur einnatt hlotið einróma lof
gagnrýnenda jafnt sem tónlistarunnenda. Platan hefur fengið frábærar viðtökur á árinu og
þegar hafa lög á plötunni ratað inná vinsældalista.

Hosiló

Fáanleg á CD og stafrænu sniði

Útgáfa: Mylodon Records
Dreifing: eldberg1@gmail.com / Mylodon Records

Minningar: 40 vinsælustu lögin

FJALLABRÆÐUR

GUNNAR ÞÓRÐARSON
OG FLEIRI

Just A Simple Man

Fáanleg á CD, LP og stafrænu sniði

Útgáfa: Fjallabræður / Dreifing: Kongó

Útgáfa: Smekkleysa / Dreifing: Smekkleysa

Útgáfa: Helgi Valur Records
Dreifing: Helgi Valur Records

• Á þessari plötu syngur söngkonan Hjálm-

• Ellefu dægurlög er fyrsta sólóplata Grétars

• Himbrimi er hljómsveit sem hefur komið

fríður Þöll Friðriksdóttir eigin popp-kántrí lög
og texta undir listamannsnafninu Frida Fridriks.
Hún hefur verið búsett í Danmörku síðan
1996 og er tónlistarkennari í tónlistar- og listaskólanum í Næstved. Frida hóf tónlistarnám
sitt í Tónlistarskóla Rangæinga, þar sem móðir
hennar var skólastjóri, og fór að syngja dinner
tónlist við undirleik föður síns þegar hún var
16 ára gömul. Hún hefur sungið með ýmsum
íslenskum hljómsveitum síðan. Hún syngur
nú í danshljómsveitinni Frida and the Grown
Boys, í djasskvartettinum Frida‘s Lounge og
með blússveitinni Blues Cruise. Platan var
tekin upp með aðstoð valinkunnra danskra
hljóðfæraleikara í Kaupmannahöfn.

Örvarssonar og hefur fengið frábærar viðtökur.
Hér flytur hann ásamt landsþekktum tónlistarmönnum og söngkonum þekkt dægurlög í
nýjum og þægilegum útsetningum. Grétar
Örvarsson er hvað best þekktur sem forsprakki hljómsveitarinnar „Stjórnin“ og fyrir
þátttöku sína ásamt Siggu Beinteins í Eurovision með laginu Eitt lag enn. Stjórnin gaf út
fjölda platna og hefur notið mikilla vinsælda
landsmanna. Hér sýnir Grétar á sér nýja hlið
sem söngvari og útkoman er sérlega vönduð
og ljúf geislaplata sem unnendur fallegra
dægurlaga ættu ekki að láta fram hjá sér fara.

eins og hressandi vatnsgusa í þurri eyðimerkurgöngu inn í íslensku tónlistarsenuna.
• Þegar hafa komið út lögin „Highway“ og
„Tearing“ sem bæði hafa notið töluverðrar
útvarpsspilunar.
• Bæði lögin fóru inn á vinsældalista Rásar 2
og X-ins.
• Lagið „Tearing“ fór í 2. sæti á X listanum.
Sveitin var tilnefnd sem nýliðar ársins á Hlustendaverðlaununum 2015 og einnig fékk
Margrét Rúnarsdóttir tilnefningu sem söngkona ársins.
• Platan, sem er samnefnd hljómsveitinni, er
kominn út í glæsilegri rauðri vinylútgáfu og
einnig á geisladisk. Platan var hljóðblönduð í
Great Eastern hljóðverinu í London og
masteruð í 360 mastering hljóðverinu.

Fáanleg á CD og stafrænu sniði

GRÉTAR ÖRVARSSON

Fáanleg á CD

Ellefu dægurlög

HIMBRIMI
Himbrimi

Fáanleg á CD, LP og stafrænu sniði
Útgáfa: Arctic Rock / Dreifing: Kongó

PLÖTUTÍÐINDI 2015

Útgáfa: Bax ehf / Dreifing: Bax ehf

Kynntu þér úrvalið enn nánar á www.plotutidindi.is og í appinu!

Útgáfa: Himbrimi / Dreifing: Record Records
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HLJÓMSVEIT VILHJÁLMS GUÐJÓNSSONAR ÁSAMT BÖRNUM OG BARNABÖRNUM MARGRÉTAR
SIGHVATSDÓTTUR

Lögin hennar mömmu

• Á diskinum eru lög og textar eftir Margréti

• Draumur um koss er önnur sólóplata Karls

• Gospel tónlist. Þetta er fyrsta sólóplata

Sighvatsdóttur úr Grindavík. Hún var viðloðandi tónlist nær allt sitt líf og söng og lék á
ýmis hljóðfæri, auk þess sem hún skipulagði
tónlistarstarf í heimabæ sínum. Hún samdi
ástarljóð til eiginmannsins og samdi og setti
upp tvo barnasöngleiki sem sýndir voru í Festi
á sumardaginn fyrsta. Í tilefni af áttræðisafmæli hennar 2010 ákváðu börn hennar að
gefa út þrettán laga geisladisk með verkum
hennar. Diskurinn seldist upp og er nú endurútgefinn. Það eru börn hennar og barnabörn
sem syngja, við undirleik Hljómsveitar
Vilhjálms Guðjónssonar.

Hallgrímssonar. Það sem einkennir tónlistina
fyrir utan vandaða íslenska texta er góður
flutningur og hrífandi hljómur.
• Draumur um koss er sannkallaður gæðagripur. Ekki beinlínis rokk, ekki beinlínis popp,
ekki kántrí, hvorki jazz né blues, ekki soul, en
allt þetta og meira.
• Platan fæst m.a. í Lucky Records og hjá
útgefanda, karlinn@simnet.is.

Maríönnu. Hún er fædd og uppalin í Fljótshlíð
og hefur margsinnis komið fram bæði hér
heima og erlendis. Þessi diskur inniheldur allt
frá rólegum fallegum lögum upp í kraftmikil
lög með hljómsveit og kór. Með henni á plötunni er frábært tónlistarfólk. Má þar nefna:
Óskar Einarsson, gospelsnillingur með meiru
sem útsetti lögin og spilar á píanó, Friðrik
Karlsson gítaleikari og Jóhann Ásmundsson
bassaleikari, báðir úr hljómsveitinni Mezzoforte, og Sigfús Óttarsson trommuleikari, 50
manna kór , Reykjavík gospel company og
margir fleiri frábærir tónlistarmenn! Þessi
diskur lætur engan ósnertan!
• Diskurinn er til sölu á mariannamas.is

Fáanleg á CD

Fáanleg á CD

KARL HALLGRÍMSSON

MARÍANNA MÁSDÓTTIR

Draumur um koss

Aldrei ein

Fáanleg á CD

Útgáfa: Vísir hf. / Dreifing: Vísir hf.
Upplýsingar um sölustaði disksins má nálgast á
vefsíðunni www.loginhennarmommu.com

Útgáfa: Karl Hallgrímsson / Dreifing: Karl Hallgrímsson

Útgáfa: Maríanna Másdóttir
Dreifing: Maríanna Másdóttir

• Á diskinum eru tólf rómantísk sjómannalög

• Platan Þel er fimmta breiðskífa Láru Rúnars

• Markús & The Diversion Sessions slógu

sem öðlast hafa fastan sess í þjóðarsálinni.
Þetta eru lög sem oft voru spiluð í gömlu,
góðu óskalagaþáttunum í útvarpinu. Í helmingi laganna er sungið til sjómannsins á hafi
úti og í hinum lögunum hugsar sjómaðurinn
heim. Diskurinn var gefinn út til minningar um
fðður söngvaranna, sem lést í febrúar. Hann
var alinn upp við sjómennsku og þessi lög
hafa fylgt systkinunum alla tíð. Útsetningarnar
eru hafðar sem líkastar upprunalegum
útgáfum en öðlast nýjan blæ með nýjum
flytjendum.

sem fyrir löngu hefur skipað sér sess á meðal
þeirra fremstu í íslensku tónlistarlífi. Þel er
bæði draumkennd og ævintýranleg, með
einstaklega fallegum íslenskum textum og sú
fyrsta frá Láru sem öll er á hinu ástkæra
ylhýra. Fjögur lög af pötunni hafa þegar ratað
hátt á vinsældalista Rásar 2 og má enginn
sannur tónlistarunnandi láta Þel framhjá sér
fara.

eftirminnilega í gegn með laginu „É bisst
assökunar“. Nú kemur út þeirra fyrsta breiðskífa. Þjóðlagaskotið jaðarpopp þar sem
umfjöllunarefnið er meðal annars sannleikurinn, ástin og lífið. Á plötunni koma við sögu
fjölmargir gestatónlistarmenn og eru útsetningar fjölbreyttar. Þetta er gæðagripur með
grípandi lagasmíðum, fáguðum útsetningum
og mikilli sál.

Fáanleg á CD, LP og stafrænu sniði
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Fáanleg á CD

HLJÓMSVEIT VILHJÁLMS GUÐJÓNSSONAR OG KRISTÍN, MARGRÉT,
PÁLL, PÉTUR, SÓLNÝ OG SVANHVÍT
PÁLSBÖRN

Lögin hans pabba

INGUNN HULD

LÁRA RÚNARS

Aðeins þú

JOHN GRANT
Grey Tickles, Black Pressure

The Truth the Love The Life

Útgáfa: Vísir hf. / Dreifing: Vísir hf.
Upplýsingar um sölustaði disksins má nálgast á
vefsíðunni www.loginhennarmommu.com

Útgáfa: Lára Rúnars / Dreifing: Record Records

Útgáfa: Monoey Records / Dreifing: Record Records

• Platan Fjúk inniheldur ellefu lög og texta

• Platan (breiðskífan) Ghosts er fyrsta afurð

• Hljómsveitin Mosi Musik var stofnuð árið

eftir Ingunni Huld Sævarsdóttur og er hennar
fyrsti útgefni hljómdiskur.
• Á plötunni leika, auk Ingunnar Huldar,
Ásgeir Ásgeirsson, Birgir Bragason, Erik Qvick,
Ólafur Schram, Unnur Birna Bassadóttir,
Hallgrímur Jónas Jensson og Stefán Örn
Gunnlaugsson. Upptökur önnuðust Stefán
Örn Gunnlaugsson í Aldingarðinum og Birkir
Rafn Gíslason í Stúdíó Geimsteini. Stefán Örn
Gunnlaugsson sá um hljóðblöndun og
hljómjöfnun var í höndum Bjarna Braga
Kjartanssonar.
• Um hönnun og uppsetningu plötuumslags
sá Alfreð Ingvar A. Pétursson.

hljómsveitarinnar Lily Of The Valley.
• Sveitin var stofnuð árið 2012 og hefur gefið út nokkrar smáskífur sem allar hafa farið ofarlega á lista yfir vinsælustu og mest spiluðu
lög landsins.

2013. Mosi sem er forsprakki sér um upptökur og útsetningu á tónlist fyrir hljómsveitina en
ásamt honum í hljómsveitinni eru: Tinna Katrín sem syngur, Frikki spilar á bassa, Gussi er á
gítar og Arnar Birgis sér um slagverk og harmonikku. Mosi spilar á hljómborð og syngur.
• Fyrsta plata Mosi Musik kom út þann
25. apríl 2015 og ber hún nafnið „I am you
are me“.
• Hljómsveitin er þekkt fyrir fjölbreytileika en
oft hefur reynst erfitt að flokka tónlist Mosi
Musik í einn flokk og hefur hún verið kölluð
allt frá „Epic power disco“ (Chris Sea fyrir Rvk
Grapevine) yfir í „The future sound of pop
music“ (Lewis Copeland) en um er að ræða
Electro Pop.

Fáanleg á CD og stafrænu sniði

Fjúk

ÍRIS LIND VERUDÓTTIR

MARKÚS & THE DIVERSION
SESSIONS

Þel

Fáanleg á CD

LILY OF THE VALLEY

MOSI MUSIK

Ghosts

I Am You Are Me

Fáanleg á CD og stafrænu sniði

Útgáfa: Ingunn Huld Sævarsdóttir
Dreifing: Ingunn Huld Sævarsdóttir

Útgáfa: Stúdíó Hljómur / Dreifing: Stúdíó Hljómur

Útgáfa: Mosom Records / Dreifing: Kongó ehf.

• Íris Lind Verudóttir sendir hér frá sér sína

• Hrísey er fimmta plata Ljótu hálfvitanna og

• Hljómsveitin MUCK var stofnuð í Reykjavík

þriðju sólóplötu sem ber heitið Aðeins þú.
Platan inniheldur 13 ný lög, þar á meðal lagið
Barbarian Road sem hún syngur ásamt KK.
Hér er sannkallaður gæðagripur á ferðinni
sem enginn unnandi góðrar tónlistar ætti að
láta framhjá sér fara.
• Íris Lind hefur sungið mikið í gegnum tíðina, meðal annars með Gospelkór Rvk., GIG,
Reykjavik Gospel Company o.fl. og einnig
sungið inn á fjölda platna. Íris Lind hefur tekið
þátt í mörgum af stærri tónlistarviðburðum
síðustu ára s.s. Frostrósum, Jólagestum Björgvins, Jólatónleikum Fíladelfíu, afmælistónleikum Stuðmanna, Gunnars Þórðarsonar og
„Elvis lifir“ ásamt Eurovision og svo mætti
lengi telja.

var tekin upp á samnefndri eyju í sumar. Þessi
9 ára gamla 9 manna gleðisveit hefur aldrei
verið hressari og bregst ekki aðdáendum
sínum á þessari plötu, sem þeir fullyrða sjálfir
af þingeysku lítillæti að sé sú besta hingað til.

2007. Muck hefur getið sér gott orð innan
harðkjarna heimsins. MUCK hefur gefið út
nokkrar EP plötur og LP plötuna Slaves, frá
2012. Þeir eru þekktir fyrir villta sviðsframkomu sem hefur vakið verðskuldaða athygli.
Framkoma sem bæði á við á pönk tónleikum
og hlotið mikið lof á gjörningalistar uppákomum. Þeir hafa ferðast um Evrópu, spilað í
Bandaríkjunum og auðvitað í heimalandinu á
Eistnaflugi og Airwaves.
• Nýjasta plata Muck heitir Your Joyous
Future, Friðrik Helgason er upptökustjóri og
Alan Douches (Coverge, Baroness,
The Dismemberment Plan) sá um
hljóðblöndun.

Fáanleg á CD
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LJÓTU HÁLFVITARNIR

MUCK

Hrísey

Your Joyous Future

Fáanleg á CD

Útgáfa: Grafíker ehf / Dreifing: Grafíker ehf.

Útgáfa: ETG ehf. / Dreifing: Sögur útgáfa

Útgáfa: Prosthetic Records / Dreifing: Smekkleysa

• John Grant með sína þriðju plötu. Var hún

• Magnús Eiríksson fagnaði sjötugsafmæli

• OF MONSTERS AND MEN hefur gefið út

tekin upp í Dallas þar sem Grant gerði sína
fyrstu plötu, Queen of Denmark, sem sló svo
eftirminnilega í gegn.
• Síðasta plata Grant, Pale Green Ghosts, var
tekin upp hér á landi og kom út 2013. Hún
var af mörgum talin vera með betri plötum
ársins og var m.a. ofarlega á árslistum
tónlistartímaritanna Mojo, Guardian og Uncut.
• Platan er til vitnis um ótrúlega hreinskilni
höfundarins, djúpsæi og húmor sem beinist
að manninum á þessum þrautatímum sem
21. öldin er. Til gamans má nefna að uppruni
titilsins á plötunni. „Grey tickle’s“ er bókstafleg
þýðing á íslenska hugtakinu „grái fiðringurinn“
og „black pressure“ merkir „martröð“ á
tyrknesku.

sínu 25. ágúst og af því tilefni er hér vegleg
þreföld ferilsplata með 60 af hans vinsælustu
lögum. Magnús er eitt fremstu tónskálda
landsins á sviði dægurtónlistar, en í gegnum
tíðina hafa lög hans og textar mótað menningu þjóðarinnar; Reyndu aftur, Draumaprinsinn, Gleðibankinn, Ó þú, Kóngur einn dag og
öll hin.
• Ferill Magnúsar sem laga- og textahöfundar
hófst fyrir alvöru með Mannakornum. Þeir
félagar Magnús og Pálmi hafa gert fjölmargar
plötur frá því hljómsveitin komst á legg árið
1975 og þar hafa verk Magnúsar verið í
fyrirrúmi.

Fáanleg á CD, LP og stafrænu sniði

MAGNÚS EIRÍKSSON

Fáanleg á CD og stafrænu sniði

Tíminn liður hratt:
60 vinsælustu lögin

sína aðra breiðskífu, „Beneath The Skin“.
• Íslenska útgáfa breiðskífunnar inniheldur

lögin „Backyard“ og „Winter Sound“ sem er
ekki að finna á hefðbundinni útgáfu breiðskífunnar erlendis heldur eingöngu á viðhafnarútgáfum og á þeirri íslensku.
• Breiðskífan er að mestu unnin á Íslandi
með upptökustjóranum Rich Costey sem
hefur unnið með hljómsveitum á borð við
Muse, Death Cab for Cutie, Foster The People
og Interpol.
Fáanleg á CD, LP og stafrænu sniði

OF MONSTERS AND MEN
Beneath The Skin

Útgáfa: Sena / Dreifing: Sena

Útgáfa: Sena / Dreifing: Sena

Útgáfa: Record Records / Dreifing: Record Records

• Tónlist Júníusar er fullveðja og tilfinningaríkt

• Máni Orrason er söngvari, lagahöfundur og

• Stephan Stephensen einnig þekktur sem

þjóðlagapopp sem er í senn tímalaust og
kunnuglegt. Alúðlegar útsetningar hans láta
manni á köflum líða eins og maður sé staddur undir þykku ullarteppi við arineld í kofa hátt
uppi í fjöllum eða í hina höndina liggjandi á
funheitri sandströnd á suðlægum slóðum.
• Júníus kom, sá og sigraði á Íslensku
tónlistarverðlaununum í ár og fór frá athöfninni með tvenn verðlaun. Annars vegar sem
Bjartasta vonin og hinsvegar með verðlaun
fyrir besta lag ársins 2014.

hljómlistarmaður, fæddur í Reykjavík þann 24.
desember 1997, þá sjöunda barn foreldra
sinna og síðar einn tíu systkina. Hann ólst upp
á heimili þar sem mikið var um tónlist og
sýndi fljótlega áhuga og hæfileika á því sviði.
Tveggja ára gamall flutti Máni með fjölskyldu
sinni til Spánar, þar sem hann hefur búið
stærsta hluta ævi sinnar. Á uppvaxtarárum
sínum fór Máni höndum um hvert það
hljóðfæri sem hann komst yfir, og fljótlega var
það ljóst að hann bjó yfir einstakri næmni og
tónlistarlegum hæfileikum.

President Bongo kýs að horfa á sjálfan sig
sem „tilfinninga smið“. Bongo hefur hann
skapað, myndað og endurgert raunveruleika
sem hefur snert tilfinningar ótal hlustenda.
President Bongo er líklega þekktastur sem
einn af stofnendum GusGus, Serengeti er
fyrsta sólóplata hans. Hvert ár þjóta
skepnurnar frá Serengeti svæðinu í Afríku yfir
óteljandi sléttur í leit að æti. Serengeti er óður
til ferðalagsins og endurkomunnar. Þrátt fyrir
að tónlistin sé fest í plast þá eru alltaf nýjar
hliðar á leiðinni.
• President Bongo hefur fengið fjölda þekktra
listamanna til að taka þátt í þessu ferðalagi
með sér.

Fáanleg á CD, LP og stafrænu sniði

Fáanleg á CD, LP og stafrænu sniði

JÚNÍUS MEYVANT

MANI ORRASON

EP

Repeating Patterns

PRESIDENT BONGO & THE
EMOTIONAL CARPENTERS

Fáanleg á CD og LP

Serengeti
Útgáfa: Record Records / Dreifing: Record Records
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Útgáfa: Albumlabel / Dreifing: Smekkleysa
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• Hljómplatan Sorrí með Prins Póló kom út

• Platan heitir einfaldlega Unnur Sara og er

• Hot Spring: Gunnuhver er fimmta safn-

vorið 2014 og hlaut gríðargóðar viðtökur.
Platan var valin popp plata ársins á Íslensku
tónlistarverðlaununum auk þess að vera plata
ársins hjá Fréttablaðinu, Fréttatímanum og
fleirum.
• Hér er um að ræða vinyl útgáfu af plötunni
þar sem París Norðursins er aukalag. Sorrí er
plata sem allir unnendur íslensks popps og
nýbylgju vilja eiga í plötuskápnum.

bæði persónuleg og innileg. Tónlistin er vel
bundin inn með eftirminnilegum laglínum
sem sitja með hlustanda lengi eftir fyrstu
hlustun. Raddbeiting hennar er fjölbreytt en í
öllum lögum má þó heyra einkennandi söngkonu sem syngur af einlægni.

platan í Hot Spring röðinni. Platan hefur að
geyma sextán íslensk indie lög sem notið hafa
mikilla vinsælda á síðustu árum eftir jafnmarga tónlistarmenn. Meðal þeirra sem eiga
lög á Gunnuhver eru hljómsveitirnar Kaleo,
Retro Stefson, Ylja og Halleluwah, söngkonan
Ragga Gröndal og tónlistarmaðurinn Júníus
Meyvant. Platan er tilvalin fyrir ferðamenn
sem vilja kynna sér íslenska indie tónlist samtímans, því hér hefur verið tekið saman brot
af því allra nýjasta og vinsælasta.

▶ „Unnur Sara ber með sér hreinan og

saklausan tón sem er um leið áleitinn og
kraftmikill. Þegar við bætist framúrskarandi
hljóðfæraleikur og ríkur umlykjandi hljómur
er útkoman hreinasta fyrirtak.“

Fáanleg á LP og stafrænu sniði

Fáanleg á CD og stafrænu sniði

– Arnar Eggert Thoroddsen, tónlistargagnrýnandi
▶ „Það er allt á þessari plötu svo blátt áfram

PRINS PÓLÓ

UNNUR SARA

Sorrí

Unnur Sara

og áreynslulaust. Sérstakur raddblær og
vel samin lög. Ég mæli með þessari plötu.“
– Andrea Jónsdóttir, Popplandi

ÝMSIR
Hot Spring: Gunnuhver

Fáanleg á CD, LP og stafrænu sniði

RED BARNETT
Shine

RÚNAR ÞÓRISSON
Ólundardýr

SNIGLABANDIÐ
Íslenskar sálarrannsóknir

Útgáfa: Skakkapopp / Dreifing: Kongó

Útgáfa: Unnur Sara / Dreifing: Unnur Sara Eldjárn

Útgáfa: Sena / Dreifing: Sena

• Red Barnett er sólóverkefni Haraldar V.

• Úlfur Úlfur er rappdúett sem hefur starfað

• Icelandic Rock Classics gefur góða mynd af

Sveinbjörnssonar sem er mörgum kunnur úr
íslensku tónlistarlífi þó oftast hafi hann starfað
á bakvið tjöldin. Tónlist Red Barnett er best
lýst sem angurværri rökkurtónlist um lífið og
tilveruna og hefur plötunni Shine verið gríðarvel tekið síðan hún kom út í apríl sl.
• Halli er klassískt menntað tónskáld, en er
einnig þekktur sem hljóðfæraleikari, lagahöfundur og upptökustjóri. Hann hefur líka átt
útsetningar á fjölmörgum tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands með innlendum
listamönnum. Má þar nefna hina geysivinsælu
Skálmaldartónleika sem unnu til Íslensku
tónlistarverðlaunanna 2015 í flokknum
Tónlistarviðburður ársins.

síðan 2011. Meðlimir hljómsveitarinnar hafa
mikla reynslu af fjölbreyttum tónlistarstefnum
og skilar það sér í einstakri nálgun á rapptónlist. Innblásturinn er lífið sjálft, íslenskur veruleiki, óraunveruleiki og allt þar á milli. Hljómsveitin hefur alla tíð hlotið mikið lof fyrir bæði
frumlegar lagasmíðar og einlæga textagerð.
• Tvær Plánetur er önnur breiðskífa Úlfur
Úlfur, en árið 2011 gaf sveitin út Föstudaginn
langa. Platan samanstendur af 14 lögum sem
spanna allan skalann og er auðséð að
hljómsveitin er ófeimin við að ögra hinum
hefðbundna ramma rapptónlistar, blanda
saman mismunandi hugmyndafræði og skapa
eitthvað einstakt í leiðinni.

íslenskri rokksenu frá því snemma á áttunda
áratugnum til dagsins í dag með þverskurði af
vinsælustu, svölustu og hörðustu rokkslögurum tímabilsins.
• Icelandic Rock Classics er tilvalin fyrir þá
sem vilja kynna sér íslenska rokksögu og
hlýða á fjölbreytni senunnar í lögum frá
hljómsveitum á borð við Trúbrot, Tappa tíkarrass, HAM, Botnleðju, Maus, Diktu, Jeff Who
og Kaleo.
• Átján sígildir rokkslagarar í áranna rás á
einni plötu.

Fáanleg á CD og stafrænu sniði

ÚLFUR ÚLFUR
Tvær Plánetur

Útgáfa: Sena / Dreifing: Sena

• Rúnar gefur nú út sinn 4. sólódisk sem ber

• Vestanáttin var stofnuð í fyrra af Guðmundi

• Frá hljómplötuútgáfunni Steinum kom út

heitið Ólundardýr. Að baki gerð disksins lá
ákveðin hugmynd og hvati þ.e. að gefa út eitt
lag á mánuði á veraldarvefnum frá janúar til
nóvember að afraksturinn er allur gefinn út.
Útgáfudagur er 7. nóvember en þann dag
hefði faðir Rúnars, Þórir Sæmundsson orðið
áttræður og er diskurinn helgaður minningu
hans. Þannig liggur hugsunin um uppruna,
arfleifð og þakklæti fyrir lífsgjöf að baki ferlinu.
Með Rúnari spila og syngja m.a. Arnar Þór
Gíslason, Birkir Rafn Gíslason, Guðni Finnsson, Lára Rúnarsdóttir og Margrét Rúnarsdóttir.
Lög og textar eru eftir Rúnar auk þess sem er
að finna eitt lag eftir föður hans við ljóð eftir
Davíð Stefánsson.

Jónssyni, lagasmiði, gítarleikara og söngvara
(Sálin hans Jóns míns o.fl.) með þeim formerkjum að leika hans eigin lög, gömul og ný,
með sveitatónlistarblæ. Ásamt Guðmundi eru
í bandinu Alma Rut, Sigurgeir Sigmundsson,
Eysteinn Eysteinsson og Pétur Kolbeinsson.
Í sumarbyrjun kom út fyrsti diskur Vestanáttarinnar og ber hann nafn sveitarinnar. Er farið
um víðan völl í kántrý-popp-rokk-stílnum með
textum sem eru bæði launbeittir og silkimjúkir. Fékk platan prýðis viðtökur og hafa lög
af henni heyrst víða í útvarpi.

hver gullplatan á fætur annarri á síðari hluta
20. aldar. Í ár eru fjörutíu ár liðin frá því
útgáfan var sett á laggirnar og af því tilefni
kom út vegleg þriggja diska safnplata sem
hefur að geyma sextíu lög sem komu út á
vegum Steina.
• Lögin á plötunni ættu landsmenn flestir að
kannast við, enda um sívinsælar og sígildar
laga- og textasmíðar að ræða í flutningi
margra þekktustu tónlistarmanna þjóðarinnar.
• Meðal þeirra sem eiga lög á plötunni eru
Todmobile, Þú og ég, Mezzoforte, Sálin,
Bubbi, Nýdönsk, Brimkló, Tappí Tíkarrass,
Greifarnir, Ragga Gísla, Haukur Morthens,
Spilverk þjóðanna, Bjartmar Guðlaugs, HLH
flokkurinn og margir fleiri.

Fáanleg á CD og stafrænu sniði

Fáanleg á CD og stafrænu sniði

VESTANÁTTIN

ÝMSIR

Vestanáttin

Steinar: með lögum skal land
byggja

Fáanleg á CD og stafrænu sniði

Útgáfa: Rúnar Þórisson / Dreifing: KONGÓ

Útgáfa: Gustuk / Dreifing: Gustuk

Útgáfa: Sena / Dreifing: Sena

• Í lok árs 2014 komu meðlimir Sniglabands-

• Vilhjálmur Vilhjálmsson fæddist 11. apríl

• Safnplötuserían This Is Icelandic Indie Mu-

ins saman og ákváðu að eyða næsta ári í að
kafa inn í sálina á íslenskum dægurlögum og
leita að þeim kjarna sem þar ætti að finna.
Útkoman er hrein og tær. Meðal þeirra laga
sem er að finna á plötunni eru: Álfar, Betri
bílar, Ég er að tala um þig, Þú bíður
(allavega) eftir mér, Ég er kominn heim,
Tvær stjörnur og fl. Sniglabandið heldur upp á
30 ára afmæli sitt á þessu ári og þessi plata
er gjöf hljómsveitarinnar til þjóðarinnar. Fyrstu
lög af plötunni, lögin Ég er að tala um þig og
Þú bíður (allavega) eftir mér hafa hljómað á
öldum ljósvakans í haust og það eiga væntanlega fleiri lög af þessari frábæru plötu eftir að
fylgja í kjölfarið.

1945 og hefði því orðið 70 ára á árinu. Af því
tilefni hefur Sena gefið út glæsilega tvöfalda
ferilsplötu sem inniheldur 40 af hans bestu
lögum.
• Vilhjálmur Vilhjálmsson er sem gróinn inn í
þjóðarsálina. Næstum því hver landsmaður
þekkir helstu perlurnar sem hann flutti með
flauelsmjúkri röddu og lög á borð við Bíddu
pabbi, Söknuður, Einbúinn og Vor í Vaglaskógi
hafa hljómað við ótal tilefni áratugum saman.
• Segja má að Vilhjálmur hafi blómstrað allan
sinn feril, en eftir fráfall hans hafa lögin tekið
við því hlutverki. Vilhjálms er og mun verða
minnst sem eins ástsælasta söngvara dægurlagasögu Íslands.

sic hefur notið mikillar hylli meðal innlendra
og erlendra tónlistarunnenda.
• This Is Icelandic Indie Music Vol. 3 inniheldur tólf lög með jafnmörgum flytjendum
og af þeim eru fimm lög sem eru áður
óútgefin.
• Meðal hljómsveita og tónlistarmana á safnplötunni eru Hjaltalín, Mammút, Agent Fresco,
Júníus Meyvant, Valdimar, Axel Flóvent o.fl.

Fáanleg á CD og stafrænu sniði

VILHJÁLMUR VILHJÁLMSSON
Við eigum samleið:
40 vinsælustu perlur Villa Vill

Fáanleg á CD og stafrænu sniði

Fáanleg á CD, LP og stafrænu sniði

ÝMSIR FLYTJENDUR
This Is Icelandic Indie Music
vol. 3

Útgáfa: Slím Ehf / Dreifing: Sena

Útgáfa: Sena / Dreifing: Sena

Útgáfa: Record Records / Dreifing: Record Records

• Á þessari fjóðru sólóplötu Svavars Knúts

• Vök hefur sent frá sér sína aðra þröngskífu,

• Hér er á ferðinni kraftmikil og blúsuð rokk-

kveður við svolítið annan tón en á þeim fyrri,
útsetningar eru fjölbreyttari og margir hljóðfæraleikarar koma við sögu þótt hinn tæri einfaldleiki sem Svavar Knútur er þekktur fyrir fái
líka að njóta sín. Þau Markéta Irglóva, Kristjana
Stefáns og Maríus Ziska syngja dúetta með
Svavari Knúti í þremur ólíkum lögum, en
stjórn upptöku annaðist Stefán Örn Gunnlaugsson.

Circles.
• Upptökur og upptökustjórn var í höndum
hljómsveitarmeðlima en Biggi Veira oftast
kenndur við GusGus sá um hljóðblöndun og
hljómjöfnun.
• Vök vakti mikla athygli þegar þau komu
fyrst fram á sjónarsviðið og sigruðu Músíktilraunir 2013. Plötufyrirtækið Record Records
gerði samning við sveitina um útgáfu á EP
plötunni „Tension“ sama ár. Platan hefur hlotið mikil lof bæði hér heima sem og erlendis.
Melódísk raftónlist með saxafónsveiflum þykir
óvenjuleg og frumleg blanda en um leið hefur
Vök þó verið líkt við sveitir á borð við Air,
Portishead og The xx.

plata með aðgengilegum og grípandi lögum í
bland.
• Þorkell hefur fengið landsþekkta tónlistarmenn til liðs við sig við gerð plötunnar. Meðal
þeirra sem koma fram á plötunni eru söngvararnir Páll Rósinkranz, Birgir Haraldsson og
Finnur Jóhannsson, bassaleikarinn Jóhann Ásmundsson, hljómborðsleikarinn Óskar Einarsson, gítarleikararnir Sigurgeir Sigmundsson og
Eðvarð Lárusson, trommuleikarinn Ásmundur
Jóhannsson og munnhörpuleikarinn Þorleifur
Gaukur. Um bakraddir sjá konur úr Gospel kór

VÖK

Brot

Circles

Fáanleg á CD, LP og stafrænu sniði

Útgáfa: Dimma / Dreifing: Dimma

Útgáfa: Record Records / Dreifing: Record Records

• Trúboðarnir eru rokkhljómsveit alþýðunnar,

• Vinsælar perlur frá 1964–1975.
• Gömlu dagana gefðu mér er safnplöturöð

vinir litla mannsins og boðberar sannleikans.
Óskalög sjúklinga er fyrsti geisladiskur sveitarinnar sem að inniheldur 10 frumsamin lög til
að létta þjáðri þjóð lund.
• Til að taka af allan vafa þá hefur trúboð Trúboðana ekkert með trúmál í hefbundinni skilgreiningu þess orðs að gera. Trúboðstrúboðið
snýst um að berjast gegn stöðnun, almennum
leiðindum og miðaldrakrísum hverskonar. Eins
konar forvörn fyrir að verða ekki golfinu að
bráð eða ganga í Oddfellow, Frímúrarana eða
önnur álíka félög.
• Trúbræðurnir eru fjórir:
Kalli Örvars, Heiðar Ingi, Gummi Jóns og
Maggi Magg
Fáanleg á CD
Útgáfa: NASL (North Atlantic Song Laboratories)
Dreifing: IÐNÚ útgáfa

PLÖTUTÍÐINDI 2015

Icelandic Rock Classics

Útgáfa: Úlfur Úlfur / Dreifing: Record Records

SVAVAR KNÚTUR

Óskalög sjúklinga

ÝMSIR

Útgáfa: Tónverið Slf. / Dreifing: Kongó ehf.

Fáanleg á CD, LP og stafrænu sniði

TRÚBOÐARNIR

Fáanleg á CD og stafrænu sniði

Fáanleg á CD og stafrænu sniði

ÝMSIR
Gömlu dagana gefðu mér:
frá Hljómum til Stuðmanna

með gömlu góðu lögunum sem aldrei gleymast. Nú er komið þriggja platna safn, önnur
platan í röðinni, sem inniheldur vinsæl dægurlög frá sjötta og sjöunda áratugnum með
helstu og vinsælustu söngvurum og hljómsveitum þess tíma. Allt frá Alfreð Clausen til
Stuðmanna.
• Meðal þeirra sem á plötunni hljóma eru:
Dátar, Ragnar Bjarnason, Elly Vilhjálms, Thor´s
Hammer, Björgvin Halldórsson, Hljómsveit
Þorsteins Guðmundssonar, Mjöll Hólm, Logar,
Hljómar, Stuðmenn, Lúdó sextett og Stefán,
Flosi Ólafsson og Pops, Megas, Þrjú á palli,
Pelican, Mannakorn, Ðe lónlí blú bojs svo fátt
eitt sé nefnt.
Fáanleg á CD og stafrænu sniði
Útgáfa: Sena / Dreifing: Sena
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Fáanleg á CD

ÞORKELL S OLGEIRSSON
Grace of a Mediocre Gesture
Útgáfa og dreifing: Þorkell S Olgeirsson
og aðrir söluaðilar Smekkleysa og Eymundsson

• Hljómsveitin Æla gefur út sína aðra plötu

ÆLA
Vettlingatök

eftir 9 ára útgáfuhlé. Fyrsta platan, Sýnið tillitssemi, ég er frávik, kom út í júlí 2006. Frá upphafi hefur það verið takmarkalaus orka, gleði
og hispurslaus framkoma á tónleikum sem
hefur vakið athygli. Sú blanda var höfð að
leiðarljósi fyrir upptökur á þessari plötu: Að
virkja óreiðuna, kraftinn, fáránleikann og gamanið sem einkennir hljómsveitina Ælu. Því var
platan tekinn upp lifandi með alla meðlimi í
sama rými. Engin önnur leið var valkostur.
• Ælu hefur verið líkt við bönd eins og The
Minutemen, Shellac, Les Savy Fav, Purrkur
Pillnikk og Slint.
• Platan er eingöngu fáanlega á 180 gr vinyl
í öllum helstu plötuverslunum og stafrænum
sölumiðlum.
Fáanleg á LP og stafrænu sniði
Útgáfa: Æla / Dreifing: Æla
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HOT ESKIMOS

• Hér er á ferðinni annar geisladiskur tríósins

• Gítarleikarinn Ómar Guðjónsson og kontra-

Hot Eskimos, en það skipa þeir Karl Olgeirsson á píanó, Jón Rafnsson á kontrabassa og
Kristinn Snær Agnarsson á trommur. Viðfangsefnið er ekki ósvipað og á þeirra fyrri disk, þ.e.
þekkt íslensk lög í jazzútgáfum og hér má
m.a. heyra lög eins og Lakehouse, Sumargestur, Draumur um Nínu og Fréttaauki. Þrjú erlend lög eru á þessum diski, m.a. gamli slagarinn „Vertu ekki að horfa svona alltaf á mig“
sem með árunum hefur nú eiginlega orðið
íslenskur og svo eru tvö lög eftir píanóleikara
tríósins, Karl Olgeirsson.
• Sjá nánar á www.jrmusic.is

bassaleikarinn Tómas R. Einarsson hafa spilað
saman í áratug, ýmist tveir einir eða í fjölmennari hljómsveitum. Nú hafa þeir gert
langþráðan draum að veruleika: að taka upp
plötu þar sem þeir semja hvor fyrir annan. Þar
er músíkölsk samræða æðsta markmiðið,
hvort sem um er að ræða sveiflu, latíntónlist
eða ballöður.
• Upptökur fóru fram í uppgerðum fjárhúsum
á Kolsstöðum í Borgarfirði, á sólríkum júnídögum þar sem hvíta jöklabreiðu bar við augu
ásamt hrauni og blómstrandi kjarri.

Fáanleg á CD

We Ride Polar Bears
Útgáfa: JR Music ehf
Dreifing: JR Music ehf – www.jrmusic.is

ÓMAR GUÐJÓNSSON /
TÓMAS R. EINARSSON
Bræðralag
Útgáfa: Blánótt ehf / Dreifing: Smekkleysa SM

• ANNES kvintettinn er samsettur af nokkrum

• Bræðurnir Jónsson: engrar undankomu

• Hljómsveitin Secret Swing Society var

þungavigtarmönnum í íslensku jazzlífi.
• Ari Bragi Kárason, Jóel Pálsson,
Guðmundur Pétursson, Eyþór Gunnarsson og
Einar Scheving hafa sameinað krafta sína og
kynna nú til sögunnar nýja tónlist.
• Hér er um að ræða blöndu rafmagnaðrar
og órafmagnaðrar jazztónlistar þar sem saman
tvinnast ólík höfundaeinkenni. Tónlistin byggist
á lifandi laglínum og rótsterkum ryþmum sem
mynda í senn ævintýralegt og rómantíst flæði.

auðið.
• Saxófónleikarinn Ólafur Jónsson og bassaleikarinn Þorgrímur Jónsson hafa verið mjög
virkir í íslensku jazzlífi síðasta áratug eða svo.
Saman mynda þeir 2/3 hluta tríósins Jónsson
& More ásamt trommuleikaranum Scott
McLemore. Tríóið hefur verið starfrækt frá
árinu 2008 og leikur frumsamda tónlist.
Frumburður tríósins var gefinn út í ágúst s.l.
og heitir „No Way Out“. Þeir félagar hafa leikið
á fjölmörgum tónleikum á undanförnum
árum sem fengið hafa mjög jákvæða umfjöllun bæði fyrir leik sinn og tónsmíðar. Tónlist
tríósins má lýsa sem nútíma jazztónlist, allt frá
frjálsum spuna til lagrænna og íhugulla tónsmíða.

stofnuð í Amsterdam árið 2010 af Andra
bassaleikara, Kristjáni píanó- og
harmónikkuleikara og Grími klarinettleikara
(en þeir taka einnig þátt í að starfrækja m.a.
Moses Hightower, K-tríó og Melabandið),
ásamt tónlistarháskólabræðrum þeirra, þeim
Dominykas trompetleikara frá Litháen og
Guillaume gítarleikara frá Frakklandi. Þessi
dansvæna sveit hefur ferðast víða, og hefur
líklega oftast spilað á torgum evrópskra borga.
• Á þessari fyrstu plötu hennar eru bæði
sungin lög og instrumental, frumsamin og
sígild, á ensku og á íslensku, og þarna má
m.a. finna gleðilagið Glans sem Björgvin
Halldórsson syngur og fékk töluverða
útvarpsspilun síðastliðið sumar.

Fáanleg á CD

ANNES

JÓNSSON & MORE

Annes

No Way Out

Fáanleg á CD

SECRET SWING SOCIETY
Keeping the Secret

Útgáfa: Flugur ehf. / Dreifing: Kongó ehf.

Útgáfa: Sunny/sky / Dreifing: Sunny/sky

• Bangoura Band er níu manna sveit sem var

• „Vindstig“ fjórða plata K tríós telur 13 lög

• Geisladiskurinn „Lady Day“ er gerður í

stofnuð í byrjun árs 2013. Tónlistarstefna
hljómsveitarinnar er afrobeat, mandingue og
funk. Forsprakki sveitarinnar, Cheick Bangoura,
er fæddur og uppalinn í Gíneu. Það var langþráður draumur hans að setja saman hljómsveit á Íslandi og spila tónlist eins og á heimaslóðum og á þessum diski eru útsett þjóðlög
frá Gíneu í bland við frumsamið efni.

öll samin af Kristjáni Martinssyni. Hvert lag er
tileinkað gömlu íslensku vindstigunum eins og
„kul“ og „kaldi“. Platan Vindstig kemur í framhaldi af plötunni „Meatball Evening“ sem
vann á síðasta ári til þriggja íslenskra tónlistarverðlauna.
• Gömlu vindstigin höfðu mikla þýðingu fyrir
landsmenn hér áður fyrr og þess vegna er
gaman að skerpa á orðaforða gömlu vindstiganna. Meðlimir K tríós auka á fjölbreytileika
hins hefðbundna píanótríós með því að spila
á þverflautu, básúnu og melodikku.
• Helga Páley teiknaði myndir sem tilheyra
hverri tónsmíð. Myndirnar er að finna í plötuumslaginu. Platan er gefin út af plötufyrirtækinu Trytone.

tilefni af aldarafmæli söngkonunnar Billie
Holiday en hún hefði orðið 100 ára 7. apríl
2015. Auk Sigurðar Flosasonar saxófónleikara
skipa jazztríóið þeir Eyþór Gunnarsson á píanó
og danski kontrabassaleikarinn Lennart
Ginman. Þetta sama tríó hefur áður sent frá
sér tvo geisladiska með þekktum jazzlögum,
sem hlutu afar góðar viðtökur og lofsamlega
dóma, „Himnastiginn“ 1999 og „Djúpið“
2001.

BANGOURA BAND

K TRÍÓ

Bangoura Band

Vindstig

Fáanleg á CD og stafrænu sniði

Fáanleg á CD og stafrænu sniði

SIGURÐUR FLOSASON
Lady Day

Útgáfa: Bangoura Band / Dreifing: Record Records

Útgáfa: Trytone / Dreifing: Kristján Tryggvi Martinsson

Útgáfa: Dimma / Dreifing: Dimma

• Trommuleikarinn hjartahlýi Birgir Nielsen

• Tónlistarmaðurinn Einar Scheving sendir nú

• Skarkali er fyrsta plata Skarkali tríó.

gaf út sína fyrstu sólóplötu nú í sumar og
nefnist gripurinn Svartur 2. Öll tónlistin er eftir
Birgi og er af mestu leyti í Acid Jazz og Funk
stíl. Hljómplatan Svartur 2 var unninn á 2 ára
tímabili og koma margir af okkar bestu
jazzleikurum við sögu á plötunni sem hefur
komið skemmtilega á óvart. Hljómur
plötunnar þykir framúrskarandi og sá Addi
800 um hljóðblöndun og Mandy Parnell um
masteringu. Þessi útgáfa er bæði fáanleg á
CD og Vinyl t.d. í verslunum Eymundsson,
Lucky Records og hjá Birgi sjálfum. Eigulegur
gripur sem kemur á óvart.

frá sér sína þriðju plötu, Intervals, ásamt
kvartetti sínum. Kvartettinn skipa, auk Einars,
þeir Eyþór Gunnarsson, Óskar Guðjónsson og
Skúli Sverrisson. Á plötunni er að finna
frumsamin lög Einars auk nokkurra tökulaga
eftir jafn ólíka listamenn og Depeche Mode,
Jón Nordal, Sibelius og Þóri Baldursson. Einar
hlaut Íslensku tónlistarverðlaunin og einróma
lof fyrir tvær síðustu plötur sínar, Cycles og
Land míns föður:

Á disknum eru níu frumsamin lög eftir
píanóleikarann Inga Bjarna Skúlason. Aðrir
meðlimir tríósins eru Valdimar Olgeirsson á
bassa og Óskar Kjartansson á trommur.
• Frá því að tríóið var stofnað árið 2013 hefur
tríóið komið fram á Jazzhátíð Reykjavíkur,
Young Nordic Jazz Comets í Noregi og á
Summartónar í Færeyjum. Sumarið 2015
ferðaðist tríóið um Ísland til að kynna plötuna.

Fáanleg á CD, LP og stafrænu sniði

Svartur 2

▶ „Skarkali carries a depth of invention, verve

▶ „Þetta er ein magnaðasta og fallegasta

KVARTETT EINARS
SCHEVING

plata sem ég hef heyrt. Draumkennd
og töfrum líkust. Hæstu meðmæli.“
★★★★★ Dave Sumner, allaboutjazz.com

Fáanleg á CD og stafrænu sniði

and delicacy which sets it apart from any
run-of-the-mill piano trio expectation.“ –
umsögn á London Jazz News

SKARKALI TRÍÓ
Skarkali

Útgáfa: Valrún / Dreifing: Smekkleysa

Útgáfa: Ingi Bjarni Skúlason / Dreifing: Kongó

• A Lonely Sight er upptaka frá Suður Kóreu

• Kontrabassaleikarinn Leifur Gunnarsson

• Á plötunni leikur Stórsveit Reykjavíkur 10

þar sem trompet- og flygilhornleikarinn Birkir
Freyr Matthíasson, ásamt gítarleikaranum Jean
Oh og bassaleikaranum Wonsool Lee leika
frumsamið efni í bland við sitthvað fleira.
Þetta er tónlistarleg samræða milli þriggja
félaga sem er afslöppuð og ljúf áheyrnar.
• Sjá nánar á www.jrmusic.is

hleypir hér úr hlaði sinni fyrstu plötu sem hefur
fengið titilinn Húsið sefur og inniheldur 8
sönglög eftir Leif. Tónlistin er öll skrifuð við
íslensk ljóð og sækir innblástur í heimþrá
Íslendings í Kaupmannahöfn. Verkin hafa verið
í smíðum samhliða B.A. námi hans í Rytmisk
musikkonservatorium og mætti lýsa tónlistinni
sem lýrískum og melankólískum þjóðlagadjassi.
Leifur Gunnarsson, kontrabassi
Kjartan Valdemarsson, píanó
Matthías Hemstock, slagverk
Ingrid Örk Kjartansdóttir, söngur
Haukur Gröndal, alto sax og klarinett
Snorri Sigurðsson, trompet, flygilhorn

verk eftir Jóel Pálsson í útsetningum Kjartans
Valdemarssonar. Jóel og Kjartan hafa verið
meðlimir sveitarinnar um árabil en að þessu
sinni stígur Kjartan upp úr píanóstólnum og
stjórnar sveitinni.
• Plötur Jóels eru margverðlaunaðar en þetta
er í fyrsta sinn sem lögin eru hljóðrituð í stórsveitarútsetningum.

BIRKIR FREYR
MATTHÍASSON

Voice of a Woman

listens.“ – umsögn um lag af plötunni á
www.allaboutjazz.com

Útgáfa: Tommi & Jenni / Dreifing: Tommi & Jenni

Fáanleg á CD

FOREIGN LAND

▶ „Stylish controlled unit worthy of many

Fáanleg á CD og stafrænu sniði

Intervals

A Lonely Sight

Fáanleg á CD
Útgáfa: Secret Swing Society
Dreifing: Record Records

Fáanleg á CD

BIGGI NIELSEN

Fáanleg á CD

LEIFUR GUNNARSSON
Húsið sefur

▶ Albumm.is, „frábær plata hér á ferð“
▶ Morgunblaðið, Vernharður Linnet 3,5/5★

Fáanleg á CD og stafrænu sniði

Fáanleg á CD

STÓRSVEIT REYKJAVÍKUR /
JÓEL PÁLSSON
Innri

Útgáfa: Birkir Freyr Matthíasson
Dreifing: JR Music ehf – www.jrmusic.is

Útgáfa: LGtónar / Dreifing: LGtónar

Útgáfa: Flugur ehf. / Dreifing: 12 Tónar

• Tónlist Foreign Land er einföld og einlæg

• Mógil skapar einstakan hljóðheim þar sem

• Þriðji diskur þessa frábæra tríós sem hefur

popp / rokktónlist þar sem blúsáhrifin leyna sér
ekki. Á plötunni Voice of a Woman ríkir rödd
konu sem tjáir gleði, reiði, ástir, sorgir og
söknuð. Lögin á plötunni eru eftir þá Harald
Gunnlaugsson og Hauk Hafsteinsson.
Textar eru eftir Hauk og Jane Appleton og
„von Akros“.
• Foreign Land eru: Rakel María Axelsdóttir,
Brynjar Már Karlsson, Einar Rúnarsson,
Haraldur Gunnlaugsson, Haukur Hafsteinsson
og Jóhann Jón Ísleifsson.
• Einnig koma fram: Einir Guðlaugsson og
Thorleifur Gaukur Davidsson.
• Stjórn upptöku: Jón Skuggi / Mastering:
Mandy Parnell.
• Upplýsingar um Foreign Land má finna á
facebook.com/theforeignland

klassík, þjóðlagatónlist, djass og tilraunatónlist
renna saman á óaðfinnanlegan hátt. Töfrum
slegin söngrödd Heiðu Árnadóttur leiðir
stemninguna áfram, innblásin af þjóðsögum
og náttúru. Þau Hilmar Jensson, Kristín Þóra
Haraldsdóttir, Eiríkur Orri Ólafsson og Joachim
Badenhorst sjá svo um að magna upp
hljómaseið sem rennur dásamlega fram hjá
öllum tilraunum til skilgreiningar.
• Korriró er þriðja plata hljómsveitarinnar,
sem hefur verið lýst sem ævintýralegri og
hlýrri vetrarplötu. Korriró er því tilvalin til
hlustunar á köldum vetrardögum.

MÓGIL

Fáanleg á CD og stafrænu sniði

Korriró

verið að gera það gott á alþjóðavettvangi.
• Sunna Gunnlaugs-piano, Þorgrímur

Jónsson-bassi og Scott McLemore-trommur.
▶ „Ljóðræn og íhugul fegurð Cielito Lindo er

eins og Ísland sjálft, og heillar sífellt meir
við hverja hlustun. Lýðræðið leikur í höndum tríósins, sem á undraverðan hátt tekst
að láta rödd sína skara fram úr ógrynni
annarra píanótríóa.“ – London Jazz News, UK

▶ 4 stjörnur „framúrskarandi ungt evrópskt
píanó tríó“ – Jazzwise, UK
▶ 5 stjörnur „Án efa tríó í fremstu röð. Tíma-

SUNNA GUNNLAUGS
Cielito Lindo

laus jazz, þrunginn tilfinningu og nánd.“
– Nordische Musik

Fáanleg á CD og stafrænu sniði

Fáanleg á CD og stafrænu sniði
Útgáfa: Project Partners / Dreifing: Project Partners

6

Útgáfa: Mógil Music / Dreifing: Mógil Music

Kynntu þér úrvalið enn nánar á www.plotutidindi.is og í appinu!

Útgáfa: Sunny Sky / Dreifing: Sunny Sky

PLÖTUTÍÐINDI 2015

• Nú á haustdögum kom út diskurinn LEIT

• Á þessum nýja geisladiski leikur Hörður

• In the Light of Air er verk í 5 hlutum eftir

með lögum eftir Þorstein Magnússon.
Þorsteinn hefur um árabil verið talinn einn
albesti gítarleikari Íslandssögunnar og þarna
fær hann til liðs við sig landsþekkta
hljóðfæraleikara og er útkoman fönk með
blús og rokk ívafi sem enginn unnandi góðrar
gítartónlistar ætti að láta fram hjá sér fara.
• Sjá nánar á www.jrmusic.is

Áskelsson organisti Hallgrímskirkju uppáhaldsorgelverk sín frá barokktímanum. Upptökur
fóru fram í kjölfar hreinsunar og endurnýjunar
hins mikilfenglega Klaisorgels Hallgrímskirkju.
Diskinum fylgir bæklingur á þremur tungumálum með persónulegum skýringum Harðar
um verkin og kynni sín af þeim. Klaisorgelið,
stærsta hljóðfæri landsins, er í flokki bestu
konsertorgela heimsins.

tónskáldið Önnu Þorvaldsdóttur, skrifað fyrir
víólu, selló, hörpu, píanó, slagverk og rafhljóð.
Verkið er heilstætt og flæðir fallega í gegnum
hvern hluta bæði hvað varðar áferð og
hljómaframvindu. Tónlist Önnu er reglulega
flutt alþjóðlega, m.a. á tónlistarhátíðum eins
og Lincoln Center’s Mostly Mozart Festival í
New York og Listahátíð í Reykjavík. Anna hefur
hlotið Norrænu tónlistarverðlaunin og The
New York Philharmonic’s Kravis Emerging tónskálda verðlaunin.
• Fytjendunum, The International Contemporary Ensemble (ICE), er lýst af New York
Times sem „einni virðingaverðustu og
ævintýragjörnustu sveit sem spilar
samtímatónlist“

Fáanleg á CD

Fáanleg á CD

ÞORSTEINN MAGNÚSSON

HÖRÐUR ÁSKELSSON

Leit

Hörður leikur á Klais-orgel
Hallgrímskirkju

Útgáfa: Þorsteinn Magnússon
Dreifing: JR Music ehf – www.jrmusic.is

THE INTERNATIONAL CONTEMPORARY ENSEMBLE PERFORMS
ANNA ÞORVALDSDÓTTIR
Útgáfa: Hallgrímskirkja / Dreifing: Hallgrímskirkja

In the Light of Air

• Jón Ólafsson & Futuregrapher sendu frá sér

A
L
K

J ÓLAFSSON &
JÓN
FUTUREGRAPHER
FUTUREGRAP

Fáanleg á CD, LP og stafrænu sniði

Þórðardóttir
• Þráður er spunninn kringum þrjár fiðlu-

caprísur, „Glefsur fyrir einleiksfiðlu“. Íhugult og
ljóðrænt er leikið með form og tímasetningar
og leikið á rýmið, Ísafjarðarkirkju, sem býr yfir
einstökum hljómi.
▶ „Paganini would be proud of this fiery
display of sixteenth-note runs, doublestops and sparkling high-range jumps.“
– Nathan Hall, The Reykjavik Grapevine
▶ „Uppmáluð snilld“ ★★★★

UNA SVEINBJARNARDÓTTIR
Umleikis

Fáanleg á CD
Útgáfa: Möller Records / Dreifing: Möller Records

Útgáfa: Unaess / Dreifing: Unaess

• Hér á þessum diski eru samankomin nán
nán-

• Ljósið þitt lýsi mér er nú fáanleg í

• Portrett diskur með fimm tónverkum eftir

ast öll einleiks- og kammerverk Áskels fyrir
klarinettu í flutningi Einars Jóhannessonar og
okkar fremstu hljóðfæraleikara.

viðhafnarútgáfu ásamt heimildarmynd um
tónleikaferð kórsins eftir Heimi Hlöðversson.
Platan hefur vakið mikla hrifningu hvarvetna
og hefur að geyma hljómfagra íslenska kórtónlist, gamla og nýja, þar sem finna má bæði
þekktar kórperlur eftir Þorkel Sigurbjörnsson,
Jón Ásgeirsson o.fl. og nýrri verk, m.a. eftir Jón
Leifs, Hjálmar H. Ragnarsson, Tryggva M.
Baldvinsson og verðlaunatónskáldin Huga
Guðmundsson og Önnu S. Þorvaldsdóttur.
Útgáfunni fylgir vandaður bæklingur með
þýðingum á ensku, þýsku og frönsku.

Úlfar Inga, samin í Bandaríkjunum á tímabilinu
1993–2000 í flutningi Caput hópsins, Guðna
Franzsonar, bandaríska Formalist strengjakvartettsins og höfundar. Þrjú verkanna fóru í gegnum mikilvæga endurskoðun á tímabilinu
2001–2010 í tengslum við frumflutning
þeirra á Íslandi. Verkin draga upp góða mynd
af módernískum stíl í ferli og verkalista höfundarins. Milli verkanna er sterkur þráður
hvað varðar tónsmíðalega nálgun og yfirbragð.
Í þessum verkum gengur höfundur lengst í
rannsókn sinni á möguleikum marglaga forms
og hljómrænnar litaáferðar. 16 síðna bæklingur fylgir með nánari upplýsingum og raddskrárdæmum. Diskur til sölu í 12 Tónum og
Smekkleysu.

▶ „Tónlist (Áskels) Mássonar býr yfir djúpri

visku sem sprengir af sér náttúrulega
einangrun lands hans til alheimsins“
– Percorsi Musicali, Italia

Fáanleg á CD og stafrænu sniði

Fáanleg á CD

EINAR JÓHANNESSON

MÓTETTUKÓR
HALLGRÍMSKIRKJU

Music for Clarinet

Ljósið þitt lýsi mér

Útgáfa: Mótettukór Hallgrímskirkju
Dreifing: Mótettukór Hallgrímskirkju

• Þann 11. nóvember kom út geisladiskurinn

• Tónverkið Flétta eftir Hauk Tómasson hefur

Vorljóð á ýli en hann inniheldur 9 lög eftir
Ingibjörgu Azimu (1973–) við ljóð ömmu
sinnar, Jakobínu Sigurðardóttur (1918–
1994).
• Tónlistin á geisladisknum Vorljóð á ýli er
samin á árunum 2006–14.
• Lögin eru hér flutt í vönduðum útsetningum Ingibjargar Azimu og Harðar Bragasonar
fyrir sópran og tenórsöngvara, klarinett, harmónikku, fagott, selló og kontrabassa. Flytjendur
eru glæsilegur hópur úrvalstónlistarfólks úr
íslensku tónlistarlífi.

hlotið afbragðsdóma, „…hljómarnir svo yndislega framandi og seiðmagnaðir (orgelið var
dásamlegt!), að maður féll í stafi. …Kórsöngurinn var tær og þéttur, breiddin í túlkuninni
mikil, allt frá smæstu blæbrigðum upp í voldugar tónasprengjur“ JS. „Frábært stykki og
meiriháttar vel flutt, ég var hreinlega upprifinn að tónleikum loknum.“ HJ. Textinn er
samsettur úr ljóðum og ljóðabrotum nokkurra
íslenskra skálda. Yrkisefni ljóðanna er allt frá
lofsöng um vorið og yfir í umfjöllun um auðn
og eyðileggingu, og tónlistin spannar allt frá
voldugum kórköflum yfir í óræðan hljóðheim
slagverkshljóðfæra. Um leið er verkið ferðalag
gegnum árstíðirnar.
• Bæklingurinn er á 4 tungumálum.

MÓTETTUKÓR HALLGRÍMSKIRKJU,
SCHOLA CANTORUM, KAMMERSVEIT REYKJAVÍKUR, STJÓRNANDI
HÖRÐUR ÁSKELSSON

FLYTJENDUR – SJÁ NEÐST Í
NÁNARI UPPLÝSINGAR
Vorljóð á ýli
Útgáfa: Ingibjörg Azima / Dreifing: Ingibjörg Azima

HUGI JÓNSSON OG
KÁRI ALLANSSON

Flétta eftir Hauk Tómasson

Fáanleg á CD og DVD
Útgáfa: Listvinafélag Hallgrímskirkju
Dreifing: Listvinafélag Hallgrímskirkju, Kongó ehf.

RESEARCH – Explorations
in Harmony and Form

Fáanleg á CD og stafrænu sniði
Útgáfa: Punkt Project Edition
Dreifing: Punkt Project Edition
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• Með þessari útgáfu langar flytjendurna að

• „Hækkið í græjunum, lygnið aftur

• Hér leika þeir Andrés Þór Gunnlaugsson

koma til skila þeirri íhugun sem þeir upplifa
falda í því að flytja sálmana sem hafa fylgt
þjóðinni í gegnum aldirnar. Forsöngvarinn
hafði áður talsvert frelsi til að skreyta sálma
sem sungnir voru innan ákveðins ramma en
orgelin innleiddu aftur á móti formfestu og
reglu í sönginn og færðu sálmalögin inn í
annað tónumhverfi. Á Kvöldbæn er þessu
sumstaðar öfugt farið þar sem Hugi, í
hlutverki forsöngvara, er ímynd festu og
trausts, en Kári við harmóníumið fær frelsi til
að snarstefja og spinna innan lagmyndanna.
Harmoníum lá beinast við, enda var það í
meir en eina öld eitt útbreiddasta hljóðfæri á
Íslandi og margir tengja það helst við gamla
tíð.

augunum og gerið ekkert annað en að
hlusta.“ (Second Inversion).
• Hér er á ferð nýjasta plata kammerhópsins
Nordic Affect sem valinn var flytjandi ársins á
Íslensku tónlistarverðlaununum í fyrra.
Clockworking hefur fengið frábærar móttökur
erlendis en á henni er að finna úrval verka
eftir Önnu Þorvaldsdóttur, Hildi Guðnadóttur,
Hafdísi Bjarnadóttur, Maríu Huld Markan
Sigfúsdóttur og Þuríði Jónsdóttur.

gítarleikari, Karl Olgeirsson píanóleikari og Jón
Rafnsson kontrabassaleikari, jólalög og sálma
sem fylgt hafa íslensku jólahaldi í gegnum
áratugina, að einu lagi undanskildu, „Leiðin til
Betlehem“, en það er eftir Karl Olgeirsson.
• Meðal laga á disknum eru: Sjá himins opnast hlið, Það aldin út er sprungið, Jólasveinar
ganga um gólf, Hátíð fer að höndum ein og
Heims um ból.
• Fallegur og hátíðlegur jóladjassdiskur.
• Sjá nánar á www.jrmusic.is

Fáanleg á CD

Fáanleg á CD

Fáanleg á CD

ANDRÉS ÞÓR, KARL
OLGEIRSSON, JÓN
RAFNSSON

NORDIC AFFECT
Clockworking

Hátíðarnótt

Útgáfa: Hugi Jónsson slf / Dreifing: Hugi Jónsson slf

Útgáfa: Sono Luminus / Dreifing: Smekkleysa

• Á þessari plötu leiða Hugi Jónsson og Kári

• Sinfóníuhljómsveit Íslands sendir frá sér

• Tónlistinni á Stjörnubjart er best lýst sem

Allansson hesta sína saman á ný, en þeir gáfu
út geislaplötuna Kvöldbæn í maí. Framlagi
þeirra til jólatónlistarflórunnar er ætlað að vera
mótvægi við þróun í þá átt að jólatónlist þurfi
jafnan að vera yfirflæðandi af gleði og hamingju, þ.e. að allt þurfi að vera „skemmtilegt“
til að eiga erindi. Litið er til baka til liðinna
tíma, fyrir tilvist farsíma og yfirþyrmandi framboðs afþreyingar og nálguninni er ætlað að
vera einföld og einlæg í senn. Á Heilögum jólum má finna íslenska sálma og þjóðlög við
harmóníumleik, ásamt örfáum erlendum
sálmum sem skipað hafa fastan sess í hátíðarhöldum Íslendinga um aldabil.

nýjan hljómdisk í röð sem endurspeglar mikilvæg augnablik helstu einleikara úr röðum
hljómsveitarinnar.
• Sigrún Eðvaldsdóttir er í hlutverki einleikarans á þessum nýja diski sem inniheldur fjóra
af þekktustu fiðlukonsertum tónbókmenntanna frá 19. og 20. öld eftir Brahms,
Dvořák, Sibelius og Berg. Konsertarnir eiga
það sameiginlegt að einleikshlutverk þeirra
allra er mjög krefjandi, en um leið er hlutverk
hljómsveitarinnar íburðarmikið.
• Sigrún Eðvaldsdóttir,1. konsertmeistari
hljómsveitarinnar, hefur skipað sér sess sem
einn fremsti flytjandi klassískrar tónlistar á
Íslandi og skapað sér gott orðspor á alþjóðlegum vettvangi.

hugljúfri skammdegistónlist sem er lágstemmd, klædd í snjó við yl frá kertaljósi og
með jólalegu ívafi. Stemmningin er tær, náin,
persónuleg og tímalaus og veturinn spilar
stórt hlutverk því ekki eru öll lögin dæmigerð
jólalög. Það örlar á þjóðlaga- og sveitastíl sem
og norrænum áhrifum með afturhvarfi til
gamla tímans. Flest laganna hafa áður verið
gefin út en á disknum eru 3 ný lög, Kristallar,
Ljós og Draumvísa. Annars koma lögin víða
að. Hér eru nokkur þjóðlög, íslenskar perlur,
sálmalög, Gustav Holst og Jean Sibelius koma
við sögu sem og sænskir höfundar á borð við
Pererik Moraeus og þá Benny og Björn úr
ABBA. Öll lögin hafa fengið íslenskan texta.

Fáanleg á CD

SIGRÚN EÐVALDSDÓTTIR &
SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT ÍSLANDS
Fiðlukonsertar

Heilög jól
Útgáfa: Hugi Jónsson slf / Dreifing: Hugi Jónsson slf

PLÖTUTÍÐINDI 2015

ÚLFAR INGI HARALDSSON

Útgáfa: Naxos / Dreifing: 12 tónar/Smekkleysa

Fáanleg á CD

Kvöldbæn

Þessar innhverfu fiðluhugleiðingar Unu
búa nefnilega yfir vandskilgreinanlegum
og nærri dáleiðandi töframætti sem fáir
myndu vænta frá ósérmenntuðu tónskáldi
er fæst mest við að leika nótur eftir aðra.“

– RÖP, Mbl.

Eitt

HUGI JÓNSSON OG KÁRI
ALLANSSON

Útgáfa: Sono Luminus / Dreifing: Smekkleysa

• Hönnuður umslags er Katrín Hjorth

sveimplötuna „Eitt“ á dögunum í samstarfi við
Möller Records og er óhætt að segja að samstarfið hafi vakið mikla athygli enda bakgrunnur þeirra mjög ólíkur. Jón hefur verið í fremstu
röð popp- og rokktónlistarmanna um langa
hríð á meðan Árni Grétar (Futuregrapher)
hefur verið einn afkastamesti raftónlistarmaður landsins. „Eitt“ hefur fengið frábæra
dóma í innlendum sem erlendum fjölmiðlum.
Friður, ró og spekt einkennir þessa fallegu
plötu. Jón Ólafsson leikur á flygil en Árni
Grétar leggur til áhrifahljóð ýmiskonar, spilar á
hjóðgervla og sér um hljóðsmölun.

K
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Fáanleg á CD

Fáanleg á CD og stafrænu sniði
Útgáfa: Sinfóníuhljómsveit Íslands/Smekkleysa
Dreifing: Smekkleysa

Kynntu þér úrvalið enn nánar á www.plotutidindi.is og í appinu!

ÁGÚSTA SIGRÚN
ÁGÚSTSDÓTTIR O.FL.
Stjörnubjart

Útgáfa: JR Music ehf / Dreifing: JR Music ehf

Fáanleg á CD
Útgáfa: ÁSÁ ehf. / Dreifing: Kongó ehf.
Heimasíða: www.agustasigrun.is
Netfang: stjornubjart@agustasigrun.is Einnig má
nálgast eintak hjá útgefanda, ÁSÁ ehf. í síma: 899 4428
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• Fátt er jólalegra en Baggalútur, nema

• Leikritið Litla gula hænan sló eftirminnilega

mögulega jesúbarnið og rjúpan.
• Jólaland er þriðja jólaplata sveitarinnar og
sú glæsilegasta hingað til. Hún er uppfull af
bráðskemmtilegum aðventusmellum og
hátíðarhitturum sem ættu að hæfa þjóðina
beint í hjartastað. Að auki má nota stjörnulaga
umbúðirnar sem fínasta jólaskraut.
• Setjið Baggalút á toppinn um jólin!

í gegn í sumar þegar það ferðaðist um allt
land við frábærar undirtektir. Söguna um Litlu
gulu hænuna þekkja flestir en ævintýrið hefur
verið notað í áraraðir til að kenna börnum
mikilvægi þess að allir hjálpist að. Þetta er þó
ekki hin hefðbundna saga því annað heilt
ævintýri hefur verið fléttað saman við. Hver
segir að Litla gula hænan geti ekki einmitt
verið sú sem verpir gulleggjunum fyrir risann í
ævintýrinu um Jóa og baunagrasið? Höfundur
Litlu gulu hænunnar er Anna Bergljót
Thorarensen. Söngtextarnir eru allir eftir
Baldur Ragnarsson en lögin samdi Baldur
ásamt þeim Birni Thorarensen og Rósu
Ásgeirsdóttur.
• Inniheldur allt leikritið og lögin

Fáanleg á CD og stafrænu sniði

BAGGALÚTUR

LEIKHÓPURINN LOTTA

Jólaland

Litla gula hænan

• Hugljúfur diskur fyrir aðfangadagskvöld og

LEIKHÓPURINN LOTTA
Jólaball með Leikhópnum Lottu

hópsins Lottu saman og halda jólaball í Ævintýraskóginum. Rauðhetta er þar fremst í flokki
og leiðir vini sína í gegnum ógleymanlegt jólaball þar sem öllu er tjaldað til.
• Á plötunni eru 9 þekkt jólalög sett í
skemmtilegan búning og flutt af hinum ýmsu
ævintýrapersónum.
• Sem dæmi fáum við að heyra í Dórótheu
og vinum hennar í Oz, Hans Klaufa, Öskubusku og systrum hennar, Úlfinum taka dúett
með Rauðhettu, Mjallhvíti og dvergunum sjö,
Gilitrutt, ásamt fleirum. Platan inniheldur
einnig karókí útgáfu af öllum lögunum svo
núna geta allir haldið sitt eigið jólaball í anda
Ævintýraskógarins.
• Sjá nánar á www.leikhopurinnlotta.is
Útgáfa: Leikhópurinn Lotta / Dreifing: Sena

• 17 laga plata fyrir börn á aldrinum 2–125

• Er þetta plata? Já! Er þetta bók? Já! Er þetta

ára. Dölli (Sölvi Jónsson) er höfundur laga og
texta, syngur og spilar á hryngítar. Kristinn
Árnason spilar á gítara, bassa, ukulele og
hljómborð, Gísli Helgason (blokkflauta),
Brjánn Ingason (fagott) og Sigurður Sigurðsson (munnharpa). 28 síðna textabók ríkulega
myndskreytt af Dölla fylgir útgáfunni. Lagið
Pabbi minn er á youtube.
• Dölli er höfundur yfir 160 laga. Lögin á
plötunni voru valin úr hópi í kringum 60
barnalaga. Viltu vera memm? er fyrsta opinberlega útgefna efni Dölla.

platbók? NEI! Hér er komin sprellfjörug og
léttkolsýrð myndskreytt barnaplata — eða ættum við kannski að segja söngskreytt ljóðabók
fyrir börn? Eða myndasögu-bók með fylgitónlist fyrir fullorðna. Við vitum í raun ekkert hvað
á að kalla þennan undarlega grip, en getum
lofað góðri skemmtun og miklu stuði fyrir alla
fjölskylduna.
• Nýstárleg og undurfalleg barnabókarplata
eftir Braga Valdimar, flutt af Memfismafíunni.
• Bragi Valdimar Skúlason er að ýmsu kunnur. Hann og Memfismafían hafa áður sent frá
sér barnaplöturnar Gilligill (2008) og Diskóeyjuna (2010). Hér kemur loksins þriðja platan, flutt af úrvalsliði tónlistarmanna.

MEMFISMAFÍAN OG BRAGI
VALDIMAR SKÚLASON

Fáanleg á CD og stafrænu sniði

Karnivalía
Útgáfa: Ullútgáfan / Dreifing: Kongo

Útgáfa: Sena / Dreifing: Sena

• Glæný og einstaklega vönduð 11 laga

• Diskur þessi geymir hljóðupptökur frá

jólaplata frá einum af okkar ástsælustu
söngvurum. Friðrik Ómar flytur hér hverja
jólaperluna á fætur annarri í mikilfenglegum
útsetningum. Á plötunni eru þrjú ný lög eftir
Friðrik sjálfan, titillagið Heima um jólin,
Leiðin liggur heim og Um desembernótt en
það lag samdi hann í samstarfi við gítarleikarann Friðrik Karlsson. Að auki er hér að
finna nýja útgáfu af jólasmellinum Allt það
sem ég óska sem er eitt vinsælasta jólalag
síðari ára. Þá prýða útgáfuna lög eins og
Vetrarnótt, Ó helga nótt og Af álfum, en hið
síðastnefnda syngur gestasöngkonan Margrét
Eir ásamt Friðriki.
• Sannarlega skyldueign jólabarna á öllum
aldri.

ógleymanlegum jólatónleikum Siggu Beinteins
sem haldnir voru fyrir fullu húsi í Eldborgarsal
Hörpu 6. desember 2014. Ásamt Siggu koma
fram Guðrún Gunnarsdóttir, Garðar Thór
Cortes og Sigrún Hjálmtýsdóttir. Aukalag á
diskinum er jólasmellurinn „Jólin koma með
þér“ ásamt Páli Óskari.

Fáanleg á CD

Jól í stofunni

Fáanleg á CD

fleiri jólalega daga þar sem andi flauelsbarkanna svífur yfir vötnum. Vönduð jólagjöf fyrir
þá sem vilja láta ljúfan andblæ djassdægurlaganna hnika sér blítt inn í jólaskapið. Á plötunni eru þekktar jólaperlur auk tveggja nýrra
jólalaga. Þór Breiðfjörð hefur getið sér gott orð
sem einn helsti „crooner“-söngvari landsmanna, nú síðast á minningartónleikum Frank
Sinatra með Stórsveit Reykjavíkur í Eldborg í
haust en ekki síst um jólin með tónleikaröð
sinni Jól í stofunni, sem í ár fer fram í hinu
viðeigandi glæsilega Gamla Bíó. Útsetningar
eru frumlegar og kunnuglegar í flutningi þjóðkunnra hljóðfæraleikara. Sérstakur gestur er
Björn Thoroddsen.
Fáanleg á CD
Útgáfa: JR Music ehf
Dreifing: JR Music ehf – www.jrmusic.is

ENDURÚTGEFNAR VINYLPLÖTUR
BAGGALÚTUR

Pabbi þarf að vinna (á vinyl)
• Í ár eru 10 ár síðan fyrsta hljómskífa Baggalúts, Pabbi þarf að vinna,

kom út. Af því tilefni er hún nú fáanleg á snarkandi vinylformi, en hingað
til hefur hún eingöngu verið fáanleg á geisladiski. Pabbi þarf að vinna
hefur aldrei hljómað betur en nú.

Fáanleg á LP og stafrænu sniði
Útgáfa: Sena / Dreifing: Sena

ELLY OG VILHJÁLMUR
Syngja jólalög (á vinyl)

• Þessi sígilda jólaplata með þeim Elly og Vilhjálmi kom upphaflega út

árið 1971 hjá SG hljómplötum. Allar götur síðan hefur platan verið
órjúfanlegur hluti af jólunum og selst vel á geisladiski um hver jól síðustu
25 árin, en verið ófáanleg á vinylformi til margra ára. Nú er platan loksins
fáanleg aftur á vinyl með upprunalegu útliti.

Fáanleg á LP og stafrænu sniði
Útgáfa: Sena / Dreifing: Sena

HINN ÍSLENZKI ÞURSAFLOKKUR
Hinn Íslenzki þursaflokkur (á vinyl)

• Árið 1978 kom út fyrsta plata Þursaflokksins, en þar leituðu þeir í

þjóðararf Íslendinga sem yrkisefni fyrir plötuna. Platan sló í gegn hjá
kaupendum og gagnrýnendum á þeim tíma. Í bókinni „100 bestu plötur
Íslandssögunnar“ frá árinu 2009, hafnaði platan meðal annars í fjórða sæti
yfir bestu plötur Íslandssögunnar.

Fáanleg á LP og stafrænu sniði
Útgáfa: Sena / Dreifing: Sena

HLJÓMAR

Hljómar (á vinyl)
• Fyrsta plata Hljóma frá Keflavík er loksins fáanleg á vinyl. Hljóma

skipuðu þeir Gunnar Þórðarson, Rúnar Júlíusson, Engilbert Jensen og
Erlingur Björnsson og var hún ein vinsælasta hljómsveit Íslands á sjöunda
áratugnum. SG hljómplötur gaf út þessa fyrstu plötu Hljóma árið 1967 og
seldist hún gríðarvel á sínum tíma, enda inniheldur hún lög eins og
Sveitapiltsins draumur, Þú og ég, Heyrðu mig góða og fleiri góð.

SIGRÍÐUR
BEINTEINSDÓTTIR
Á hátíðlegum nótum

Útgáfa: Sigríður Beinteinsdóttir
Dreifing: Sigríður Beinteinsdóttir

Fáanleg á LP og stafrænu sniði

Útgáfa: Rigg Viðburðir / Dreifing: Sena

• Barnavísur er vönduð og skemmtileg plata

• Á þessum nýja hljómdiski Sinfóníuhljóm-

frá Hafdísi Huld og Alisdair Wright. Á plötunni
flytja þau ásamt hópi barna 20 þekkt lög eins
og Lonníetturnar, Dansi dansi dúkkan mín og
Það búa litlir dvergar, í fallegum útsetningum.
Platan er óbeint framhald af Vögguvísum sem
kom út árið 2012 og þykir ómissandi á mörgum heimilum.
• „Við gerðum Vögguvísur þegar ég gekk
með dóttur okkar þannig að það má segja að
plöturnar vaxi með henni. Hún er núna
þriggja ára og það fylgir svolítið þeim aldri að
vilja hlusta á sömu lögin aftur og aftur t.d í
bílnum, þannig að við vorum meðvituð um
nauðsyn þess að hafa útsetningarnar á Barnavísum bæði barn- og foreldravænar“

sveitar Íslands leikur sveitin jólatónlist frá ýmsum löndum og skapar sannkallaða hátíðarstemningu á aðventunni undir stjórn
Bernharðs Wilkinsonar. Má þar nefna íslenska
og ameríska jólaforleiki, dansa úr Hnotubrjótnum, Litla trommuleikarann, Nóttin var sú ágæt
ein og Það á að gefa börnum brauð.
• Ásamt hljómsveitinni koma fram
söngkonurnar Hulda Björk Garðarsdóttur og
Þóra Einarsdóttir, Stúlknakór Reykjavíkur og
Bjöllukór Tónlistarskóla Reykjanesbæjar. Hér er
að finna sígild jólalög og klassískar jólaperlur,
lög sem eiga fastan sess á jólatónleikum
hljómsveita víða um veröld. Tónlist sem ætti
að koma öllum í sannkallað hátíðarskap.

MEGAS

SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT
ÍSLANDS
Jólatónlist

Fáanleg á CD og stafrænu sniði

Útgáfa: Stúdíó Suðurá / Dreifing: Stúdíó Suðurá

Útgáfa: Sinfóníhljómsveit Íslands/Smekkleysa
Dreifing: Smekkleysa

• Jólatónleikar Mótettukórsins hafa verið fast-

• Á þessari skemmtilegu jólaplötu syngja

ur liður í tónlistarlífi höfuðborgarsvæðisins í
rúmlega 30 ár og hafa fjölmargir framúrskarandi söngvarar og hljóðfæraleikarar komið
fram með kórnum á þessum tónleikum.
Kristinn Sigmundsson óperusöngvari er einn
ástsælasti söngvari þjóðarinnar og hefur farsæll söngferill hans leitt hann um óperu- og
tónleikahallir um allan heim. Samleið Kristins
og Mótettukórsins nær aftur til ársins 1985 en
flytjendurnir sameinuðust á ný á þrennum
uppseldum tónleikum kórsins jólahátíðina
2010. Tónleikarnir voru hljóðritaðir og hljóma
á sígildum og hátíðlegum hljómdiski sem
fangar tónleikastemninguna og jólaandann í
Hallgrímskirkju.

jólasveinarnir sjálfir um áhugamálin sín (t.d.
hangikjöt og skyr) og ævintýrin sem þeir
lenda í. Lögin eru fjörug og grípandi og hafa
mörg þeirra fengið að hljóma á jólaböllum við
frábærar undirtektir barna og foreldra í gegnum árin.
• Platan hefur fengið frábæra dóma frá álitsgjöfum sem segja að hér sé komin ný innspýting í jólamenninguna á Íslandi frá tónlistarmönnum sem ekki hafi látið mikið á sér bera
hingað til.
• Á plötunni eru átta ný lög og þar af sex
sem eru frumsamin. Aðstoðarmenn sveinanna koma allir frá Ströndum en það eru
bræðurnir Ragnar og Guðbrandur Torfasynir.
Um stjórn upptöku sá Pétur Hreinsson og
leikstjóri var Pálmar Ragnarsson.

Fáanleg á CD
Útgáfa: Mótettukór Hallgrímskirkju
Dreifing: Mótettukór Hallgrímskirkju

SKYRGÁMUR OG
KJÖTKRÓKUR
Nýju Jólasveinalögin

Útgáfa: Sena / Dreifing: Sena

Megas (á vinyl)
• Megas er fyrsta plata meistarans og er tekin upp í Noregi árið 1972.

Platan markaði þáttaskil í íslenskri tónlistarsögu, ekki síst vegna þess að í
fyrsta sinn var ráðist á menningararfinn með íróníuna að vopni, og Megas
stimplaði sig rækilega inn sem eitt höfuðskálda samtímans. Platan Megas
hefur verið ófáanleg á vinyl um áratuga skeið, en lögin á henni eru fyrir
löngu orðin sígild.

Fáanleg á LP og stafrænu sniði
Útgáfa: Sena / Dreifing: Sena

MEGAS OG SPILVERK ÞJÓÐANNA
Á bleikum náttkjólum (á vinyl)

• Platan kom fyrst út á vinyl árið 1977 og hefur lengi verið ófáanleg.

Fólk ætlaði vart að trúa eigin eyrum þegar það kvisaðist út að jafnólíkir
tónlistarmenn og Spilverkið og Megas hefðu tekið höndum saman.
Úr varð platan, sem er fyrir löngu orðin sígild og einn af hornsteinum í
sögu íslenskrar dægurtónlistar.

Fáanleg á LP og stafrænu sniði
Útgáfa: Sena / Dreifing: Sena

STUÐMENN

Sumar á Sýrlandi (á vinyl)
• Sumar á Sýrlandi hefur verið ófáanleg á vinyl til margra ára og má því

teljast til tíðinda að þessi fyrsta plata Stuðmanna í fullri lengd sé nú
endurútgefin í sinni upprunalegu mynd á fjörutíu ára útgáfuafmælinu.
Þegar platan kom út skipuðu hljómsveitina Jakob Frímann Magnússon,
Valgeir Guðjónsson, Gylfi Kristinsson, Ragnar Danielsen, Egill Ólafsson og
Sigurður Bjóla.

Fáanleg á LP og stafrænu sniði
Útgáfa: Sena / Dreifing: Sena

TRÚBROT

....Lifun (á vinyl)
• Meistaraverkið ....Lifun var frumflutt á tónleikum í Háskólabíói þann

13. mars 1971. Í kjölfarið héldu meðlimir ofurgrúppunnar Trúbrots, þeir
Gunnar Þórðarson, Rúnar Júlíusson, Magnús Kjartansson, Karl Sighvatsson
og Gunnar Jökull Hákonarson, til London í upptökur. Platan kom svo út á
Íslandi í júní 1971 og þar með var blað brotið í tónlistarsögu þjóðarinnar.

Fáanleg á CD

Fáanleg á LP og stafrænu sniði

Útgáfa: Riddarinn ehf. / Dreifing: Riddarinn ehf.

Útgáfa: Sena / Dreifing: Sena
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Fáanleg á CD

Barnavísur
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ÞÓR BREIÐFJÖRÐ

Fáanleg á CD
Útgáfa: Sena / Dreifing: Sena

Viltu vera memm?

Heilög stund á jörð

Bráðum koma blessuð jólin

• Það eru komin jól í Ævintýraskóginum.
• Á jólaplötunni koma ævintýrapersónur Leik-

DÖLLI

KRISTINN SIGMUNDSSON
OG MÓTETTUKÓR HALLGRÍMSKIRKJU

ÝMSIR

• Lögin sem Björgvin hefur valið og flutt með

Fáanleg á CD og stafrænu sniði

HAFDÍS HULD OG
ALISDAIR WRIGHT

Fáanleg á CD og stafrænu sniði

Útgáfa: Sena / Dreifing: Sena

BJÖRGVIN HALLDÓRSSON
OG GESTIR

Heima um jólin

Sniglabandið, Elly Vilhjálms, Eiríkur Hauksson,
Ragga Gröndal, Edda Heiðrún Backman, Ruth
Reginalds, Ragga Gísla, Svanhildur Jakobs og
öll hin jólabörnin sem syngja inn jólin ár eftir
ár á einum stað!

Útgáfa: Leikhópurinn Lotta / Dreifing: Sena

Fáanleg á CD og stafrænu sniði

FRIÐRIK ÓMAR

eftirlætisjólalög krakkanna!
• Halli, Laddi, Dengsi, Ómar Ragnarsson,

Útgáfa: Sena / Dreifing: Sena

jólagestum sínum í gegn um tíðina eru á
annað hundrað og mörg þeirra hafa unnið sér
fastan sess og hreiðrað um sig í þjóðarsálinni.
• Hér er nú komið gott úrval þessara laga,
alls 40 talsins, á tveimur hljómdiskum – Jólagestir Björgvins vinsælustu lögin 1987–2014.
• Lagavalið endurspeglar fjölbreytnina í tónlist Björgvins, hér eru gömul íslensk jólalög í
bland við sígild erlend jólalög en ekki síst
ítölsku lögin sem Björgvin gróf upp á ferðum
sínum til Ítalíu og lét færustu textasmiði yrkja
við jólalega texta.

Jólagestir: Vinsælustu
lögin 1987–2014

Fáanleg á CD

• Tvöföld safnplata sem hefur að geyma 40

