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Hammondhátið Djúpavogs 2006
Í litlu þorpi á Austurlandi var mikið um dýrðir á Hammondhátíð sem var haldinn á
Djúpavogi þann 20.-23. apríl 2006.
Hátíðin var haldin til að heiðra og kynna fyrir tónlistaraðdáendum Hammondorgelið
sem úrsmiðurinn Hammond töfraði úr huga sínum til að geta gert fátækum söfnuðum
kleift að syngja við orgelundirleik.
Hver heimsviðburðurinn af fætur öðrum leit dagsins ljós á hátíðinni og geta
aðstandendur hennar, Tónlistarfélag Djúpavogs og heimamenn allir verið stoltir af að
hafa hrint af stað þessari framkvæmd, en hugmyndina að henni og langstærstan heiður
af framkvæmd hátíðarinnar á Svavar Sigurðsson.
Fyrsta kvöldið sáu heimamenn á Djúpavogi um að bjóða gestum upp á afar fjölbreytta
dagskrá sem samanstóð af djass, blús, klassík, rokki og frumsömdu efni, þar sem síðast
en ekki síst voru flutt nokkur lög eftir “BB Prince” sem er listamannsnafn sveitarstjórans
á Djúpavogi, Björns Hafþórs Guðmundssonar.

Fram komu fyrir utan aldursforsetann; Bj. Hafþór á gítar, Vordís á þverflautu, Silvia
söngur, Helga söngur, Helgi gítar, Jón Einar gítar, Þorleifur bassi, Arnar Jón trommur,
Kjartan bassi, Bjartur trommur, Ægir gítar, Guðmundur bassi, Andre gítar, Aron saxófón
og svo Svavar og Jóhann Atli, sem léku listir sínar á orgelið. Þarna vantaði ekki
spilagleðina en hún var að öðrum ólöstuðum, líklega mest hjá Andre Sandö, 10 ára
gömlum gítarleikara sem tók blús af bestu gerð við mikinn fögnuð tónleikagesta.

Á föstudagskvöldinu lék orgeltríóið B-3 listir sínar á Hótel Framtíð við frábærar
undirtektir gesta. Agnar Már Magnússon töfraði fram jass af bestu gerð á orgelið og naut
stuðnings félaga sinn Eric Qvick á trommur og Ásgeirs Ásgeirssonar á gítar. Mjög góð
stemming var í salnum og sást glöggt, hve góð áhrif lifandi tónlist getur haft á viðstadda,
þar sem allir viðstaddir voru e.t.v. ekki einlægir jass-geggjarar við komuna, en kunnu
svo sannarlega að meta framlag þeirra félaga.

Laugardagurinn byrjaði á tónleikum í Djúpavogskirkju með tenórnum Bergþóri Pálssyni
og Hammondspilarans Davíð Þórs Jónssonar, sem lét sér ekki nægja að leika einungis á
Hammondinn, heldur tók öll hljóðfærin í kirkjunni til kostanna. Þeir fengu svo til liðs við
sig Kvennakór Hornafjarðar í lokanúmerið eftir að hafa fengið salinn til að syngja af
hjartans lyst í nokkrum lögum á undan. Þvílíkir listamenn !!!

Davíð þór Jónsson fór svo hamförum á Hammondið um kvöldið á Hótel Framtíð ásamt
“Landsliðinu” en í hópinn komust í þetta sinn engir aðrir en Birgir Baldursson á trommur,
Þorleifur Guðjónsson á bassa, Sigurður “centár” Sigurðsson á munnhörpu og raddbönd,
Björgvin Gíslason á gítar og síðast en ekki síst Halldór “mr. Blues” Bragason á gítar en
hann studdi hátíðina með ráðum og dáð allt frá því að upphafsmaðurinn Svavar
Sigurðsson viðraði hugmyndina að hátíðinni fyrir rúmu ári. Salurinn var svo sannarlega
með á nótunum og fagnaði þeim félögum gífurlega og mátti glöggt sjá, hve vel
tónlistarmennirnir sjálfir nutu stundarinnar. Glæsilegir tónleikar !!!!

Lokaviðburður hátíðarinnar sem fram fór í Djúpavogskirkju, hófst á því að Davíð þór lék
nokkur af Goldberg tilbrigðum Bachs og bætti svo einu tilbrigði við eftir sjálfan sig en þar
dugðu engir tíu fingur til og bættist því við tunga og nef. Í kirkjunni voru tvö Hammond,
annað þeirra frá 1948 í eigu Davíðs og svo orgelið sem var í eigu Karls heitins
Sighvatssonar. Davíð kallaði því upp Svavar Sigurðsson og eftir nokkrar klassískar
hugleiðingar brugðu þeir sér til Afríku og enduðu svo á syrpu af íslenskum slögurum.

Tónlistarfélag Djúpavogs vill þakka eftirtöldum aðilum ómetanlegan stuðning:
Menningarráði
Austurlands,
Salar
Islandica,
Hótel
Framtíð,
Djúpavogskirkju,
Djúpavogshreppi, Aðalflutningum, Sparisjóði Hornafjarðar og nágrennis, Vísi hf. og
Flugfélagi Íslands.
Einnig er öllum þeim, sem sóttu hátíðina þakkað framlag þeirra og einstaklega góð
viðbrögð við öllum atburðum, sem boðið var upp á þessa menningardaga á Djúpavogi.
Á þessari stundu er engu lofað með framhaldið, en forsvarsmenn hátíðarinnar eru
sannfærðir um að orðspor hennar hefur spurst út og telja næsta víst að yrði sambærileg
hátíð haldin að ári, myndu enn fleiri nýta sér þau tækifæri, sem í boði yrðu.
Djúpavogi 25. apríl 2006;
Stjórn Tónlistarfélags Djúpavogs

Hammondhátíð Djúpavogs 2007
Bj. Hafþór Guðmundsson, sveitarstjóri, var sérlegur rýnir Hammondhátíðar 2007.
Hér fyrir neðan má sjá umfjallanir eftir hann fyrir alla fjóra daga hátíðarinnar.

Fimmtudagurinn
- Góð byrjun –
Ekki er hægt að segja annað en að Hammond hátíðin á Djúpavogi hafi farið vel af stað
fimmtudagskvöldið 31. maí.
Hr. Hammond sjálfur, Svavar Sigurðsson, kallar þessa samkomu “Djúpavogskvöldið”. Í
gærkveldi, eins og á síðasta ári, fékk hann heimamenn til að ríða á vaðið og skemmta
fjölmörgum gestum, sem reyndar fylltu hundraðið.
Hljómsveitir kvöldsins voru tvær;
Fyrst steig á svið unglingahljómsveitin Arachnophobia. Hún naut aðstoðar Svavars, er sat
við “Hammond Drottninguna” sem Karl heitinn Sighvatsson átti á sínum tíma.
Ekki var þó áberandi unglingabragur í framkomu og hljóðfæraleik þeirra Arnars Jóns,
Kjartans, Helga Týs og Arons Daða, sem voru “pottþéttir” og gerðu efni sínu góð skil.
Þegar leið á prógrammið bættust í hópinn slagverksleikararnir Otto Maier og Silvia
Hromadko og ferðaðist hópurinn þá m.a. um suðrænar slóðir. Vel að verki staðið.

Eftir hlé “þandi lúðra sína” öldungadeild rokkara á staðnum, hljómsveitin sallaD, styrkt
með tveim liðsmönnum, Svavari, sem var farinn að “fíla Hammondið í botn” og Írisi
Birgisdóttur, sem söng “raddir á bak við Kristján Ingimarsson”. Við hljóðfærin voru Ýmir
Már, Jón Ægir, Óli Björns, og Gummi. Prógrammið var sótt á klassískar slóðir rokksins og
keyrt fram af krafti, en jafnframt kunnáttu og leikni.

Ef eitthvað mætti finna að voru “desibilin” e.t.v. óþarflega mörg, en þetta var nú einu
sinni rokk af beztu gerð og þá verður mönnum að leyfast að ýta aðeins við tökkunum.
Kynningar Svavars allt kvöldið voru óborganlegar og allir flytjendur virkuðu sviðsvanir og
var ekki að sjá að neinn beygur væri í þeim, enda vanir og góðir menn á ferð, hvort sem
litið var til hinna eldri eða yngri. Á Svavar sérstakan heiður skilinn fyrir það, hve duglegur
hann hefur verið sem skólastjóri Tónlistarskóla Djúpavogs að virkja efnilega nemendur og
fela þeim ögrandi verkefni.
Föstudagurinn
- Ekki versnar það –
Jæja, þá hélt Hammond hátíðin á Djúpavogi áfram föstudagskvöldið 1. júní.
Nú heimsóttu okkur Austfirðingar, annars vegar úr suðri og hins vegar austan að.
Fyrstir stigu á svið Hornfirðingarnir, sem hr. Hammond, Svavar Sigurðsson, kallaði
Mæðusveit Sigurbjarnar, en það var snarlega leiðrétt af talsmanni hljómsveitarinnar,
Bjössa söngvara. Þrír meðlimir heita Sigurður (Guðnason á gítar - Hannesson á bassa Kr. Sigurðsson á trommur) og einn heitir Björn (Sigfinnsson, söngvari), þannig að þetta
er Mæðusveitin Sigurbjörn (ekki rugla saman við SigurRós).
Þeir voru með 2 gestaspilara; hljómborðsleikarann, Heiðar, son Sigurðar bassaleikara, en
hann var þrælfínn og Önnu Lilju Karlsdóttur, sem bæði er góður trompetleikari og “töff”
söngvari. Auk þess tók Hulda Rós, dóttir Sigurðar gítarleikara 2 lög, sem hefðu mátt vera
fleiri, því þar er efnileg stúlka á ferð með afburða góða rödd.
Mæðusveitin gerði góða hluti og ljóst að þeim er margt til lista lagt. Lagavalið í heildina
var gott og fögnuðu áheyrendur þeim vel, en þeir voru því miður helmingi færri en fyrsta
kvöldið. Meðlimir Mæðusveitarinnar þekkja sín takmörk og ljóst að þeir eiga eftir að vaxa
á komandi blúshátíðum á Hornafirði og koma vonandi aftur hingað á Djúpavog.

Garðar Harðar var mættur á svæðið með Blúsbrot sitt, skipað hljóðfæraleikurum úr
Fjarðabyggð. Slagverksleikarinn Otto Meier, sem segir frá í umfjöllun um 1. kvöldið
borðaði ekkert fyrir tónleikana, þar sem hann skildi málið þannig að Garðar ætlaði að
útdeila Blúsbrauði líkt og frelsarinn forðum (orðið “brot” á þýzku þýðir “bauð”). Þetta
leiðréttist þó fljótt og Garðar og félagar útdeildu þess í stað firna góðri tónlist og náðu
hörku tökum á salnum.
Með Garðari í för voru Ágúst Ármann Þorláksson á Hammond, Jóhannes M. Pétursson (Jói
á Gili) á bassa, Pétur Hallgrímsson á trommur, Jón Hilmar Kárason á gítar og Guðjón
Steinþórsson, einnig á gítar. Auk þess að syngja, þandi Garðar sjálfur svo þriðja gítarinn.

Skemmst er frá því að segja að Blúsbrotið á fullt erindi á hvaða hátíð sem er af þessu
tagi. Jón Hilmar er jú bezti gítarleikari á Austurlandi og Garðar, sem gefur honum lítið
eftir í snilld á hljóðfærið, er óumdeilanlega snjallasti blússöngvari í fjórðungnum og
réttnefndur BLÚSKÓNGUR. Pétur er viðurkenndur trommari og stendur ætíð vel fyrir sínu
og Jói, sem líklega hefur spilað minnst þeirra í seinni tíð gerði það sem góður bassaleikari
á að gera, fylla upp í bítið en halda sér passlega til hlés. Það þarf ekki að fara orðum um
færni Ágústar Ármanns, þegar hljómlist er annars vegar og þótt hann væri að spila á
Hammond í fyrsta sinn í 31 ár, virtist það ekki há honum. Guðjón er líka fanta góður á
gítarinn en hafði sig of lítið í frammi.

Sem sagt; Annað kvöldið var þrælgott og öllum, sem að komu til sóma. Félagarnir í
Blúsbrotinu tóku það sérstaklega fram við undirritaðan að þeir fögnuðu þessu framtaki
með Hammond – hátíðina hér á Djúpavogi og telja Svavar eiga mikinn heiður skilinn fyrir
að koma henni á.
Laugardagurinn
- Landsliðin stóðu sig misjafnlega vel –
Laugardaginn 2. júní voru landslið á vegum Íslendinga að reyna að halda uppi heiðri
landans á a.m.k. 2 vígstöðvum. Knattspyrnuliðið náði aðeins 1/3 af mögulegum
stigafjölda á móti “Lítt’á Steina”, en blúslandsliðið mætti í Íþróttahúsið á Djúpavogi og
skoraði vel.
Í landsliðshópnum voru: Halldór Bragason (hver vill ekki vera vinur Dóra), Jakob Frímann
Magnússon (Hammondmaður í stuði), Ásgeir Óskarsson (með “prikin á lofti”), Eðvald
Lárusson (eitt af gítargúrúum landsins) og Guðmundur Pétursson (vopnaður bassa í þetta
sinn og glettilega góður). Markvörður og vítaskytta var Andrea Gylfadóttir og klikkaði hún
hvorki í vörn eða sókn.
Í stuttu máli sagt færðu þau u.þ.b. 200 áheyrendum eyrnakonfekt í bezta gæðaflokki og
ljóst að erfitt verður fyrir starfandi landsliðsþjálfara á næsta árið að ganga fram hjá þeim.
Andrea er blússöngvari í heimsklassa og framkoman skemmir sko ekki fyrir. Ekki er
ástæða til að bera saman frammistöðu hópsins s.l. laugardagskvöld og þeirra sem voru í
sömu sporum á Hótel Framtíð fyrir rúmu ári síðan, enda eru tvennir tónleikar aldrei eins.
Að mati undirritaðs voru tónleikarnir fyrir ári síðan “léttari og búsaðri” og ljóst að þar
náðist upp betri stemming (líklega spilaði salurinn þar inn í), en tónleikarnir 2. júní voru
einstaklega áheyrilegir og skilja sem slíkir meira eftir þegar upp er staðið.

Í hléi léku ungir heimamenn (sjá umfjöllun um 1. kvöldið) og eins og vænta mátti geta
menn áfram verið stoltir af þeim.
Fyrr þennan sama dag höfðu Agnar Már Magnússon og Hrund Ósk Árnadóttir troðið upp í
Löngubúð og heillað áheyrendur upp úr skónum með snjöllum flutningi. Því miður var
ljósmyndari hátíðarinnar vant við látinn og það hreinlega gleymdist að nálgast myndir af
þeim Agnari og Hrund. Ef einhver, sem þetta les, á mynd af þessum viðburði í fórum sér
væri hún vel þegin af heimasíðunni.
Sunnudagurinn
- Hammond-orgelið á heimavelli –
Þeir sem sóttu upphafskvöld og 3ja kvöld Hammond-hátíðarinnar á Djúpavogi fengu beint
í æð áhugaverðan fróðleik um tilurð Hammond-orgelsins. Úrsmiði að nafni Hammond
rann til rifja hve fátækir söfnuðir í Bandaríkjunum áttu erfitt með að verða sér úti um
orgel til að nota við kirkjulegar athafnir. Hann ákvað að smíða grip til að bæta úr þessu
og úr varð hljóðfæri, sem ekki hefur eingöngu verið notað í kirkjum, heldur einnig orðið
einn mesti áhrifavaldur í rokk-sögunni og leitt af sér marga snillinga bæði “gengna og
gangandi”.
Á fjórða degi Hammond-hátíðarinnar var orgelið komið á heimavöll, því það var notað við
sjómannadagsmessu í Djúpavogskirkju. Sóknarpresturinn, Sr. Sjöfn Jóhannesdóttir,
predikaði og kirkjukórinn söng við undirleik organistans, Svavars Sigurðssonar. Einleik á
trompet lék Otto Meier.
Á eftir messu spilaði Svavar síðan nokkur sjómannalög við góðar undirtektir.

Á þennan viðeigandi hátt lauk Hammond-hátíð Djúpavogs árið 2007. Hátíðin var nokkru
betur sótt en upphafsárið 2006, en ljóst að það er langt í land áður en okkur tekst að
markaðssetja hana betur hér fyrir austan. Orðspor hennar hefur þó greinilega aukizt og
bezta auglýsingin verða ánægðir tónlistargestir og -flytjendur og sífellt stækkar hópur
beggja. Þeir sem komu lengst af voru líklega Valdís Ingimundardóttir og Þórður
Ársælsson, sem lögðu land undir fót alla leið frá Akranesi. Mestan heiður af því að sækja

alla viðburði hátíðarinnar eiga samt heiðurshjónin Erla Ingimundardóttir og Ingimar
Sveinsson, sem greinilega eru yngri í anda en við sum hver hin.
(Vegna hugleiðinga hér að ofan skulum við muna, að við getum ekki ætlazt til að
aðkomufólk komi til okkar á áhugaverða atburði ef við sjálf útnáurumst hér heima þegar
atburðir á borð við Hammond-hátíð eru í boði í nágrenni við okkur. Við skulum því vera
dugleg að blanda geði við nágranna okkar og blanda geði við þá, þegar þeir bjóða upp á
tónleika eða slíkt):
Er hér með öllum þeim færðar miklar þakkir, er lögðu hönd á plóg vegna Hammondhátíðar, áheyrendum, flytjendum, tæknimönnum, Hótelhaldara og hans fólki,
forsvarsmönnum Íþróttamiðstöðvarinnar, styrktaraðilum, starfsfólki hátíðarinnar. Hið
sama gildir um alla aðra, sem létu sig varða vöxt hennar og viðgang.

Hammondhátíð 2008
Gagnrýni af www.djupivogur.is
Fimmtudagur
Hammondhátíðin
2008
var
sett
fimmtudaginn 1. maí á Hótel Framtíð á
Djúpavogi. Forsprakki hennar frá
upphafi hefur verið Svavar Sigurðsson
og setti hann hátíðina að viðstöddu
fjölmenni. Í upphafi vega var 1.
kvöldið tileinkað heimamönnum en nú
hefur
"útbreiðslusvæðið"
verið
stækkað og flytjendur sóttir um stóran
hluta Austfirðingafjórðungs. Það þýddi
að mönnum var boðið upp á vaxandi
hornfirzka
sveit,
ungliðasveit
heimamanna og þétta blússveit úr
Fjarðabyggð.
Salurinn á Hótel Framtíð var skemmtilega skreyttur af Silviu Hrómadko og sviðið hafði
verið flutt í hinn enda hans m/v flestar uppákomur, sem þar hafa verið til þess. Kom það
mjög vel út og gefur fyrirheit um ánægjuleg kvöld framundan.
Kvöldið hófst með Huldu Rós og Rökkurtríóinu frá Hornafirði. Hulda Rós söng, Sigurður
faðir hennar Guðnason lék á gítar, Eymundur Ragnarsson sá um slagverkið og Bjartmar
Ágústsson sló bassann, bæði þennan "venjulega" sem og forláta kontrabassa. Í fjarveru
Heiðars Sigurðssonar sá hr. Hammond, Svavar Sigurðsson, um að þenja Drottninguna
(fyrrum Hammond orgel Karls heitins Sighvatssonar).

tónana, því hún getur það auðveldlega.

Prógrammið hófst rólega hjá bandinu
sem lék blús og blússkotin lög eftir
Tom Waits, Janis Joplin o.fl. Þegar á
leið færðist nokkurt fjör í leikinn með
meira tempói og skemmtilegheitum
og salurinn tók vel við sér. Bandið
var þétt og lítið hægt að setja út á
það. Hulda Rós er frábær söngkona
sem svo sannarlega á framtíðina fyrir
sér. Hún hefur gott vald á röddinni,
skemmtilegan tón og hefur þetta
"extra" sem þarf til að geta sungið
blús. Það hefði þó verið gaman að
heyra hana fara oftar upp á háu

Sé litið til þess að ekki eru nema nokkrir mánuðir síðan þessi hljómsveit var stofnuð, er
óhætt að segja að hún sé „bráðþroska“, því erfitt er að trúa aldrinum þegar þéttleikinn
kemur í ljós, maður myndi frekar ætla að þarna væri hljómsveit með nokkurra ára
reynslu á bakinu. En hljóðfæraleikararnir sem hana skipa eru ýmist mjög vaxandi eða
orðnir þaulvanir.
Ef setja ætti út á eitthvað, væri það lagavalið sem var kannski heldur mikið á rólegu
nótunum, t.a.m. var uppklappið rólegur blússlagari. Engu að síður opnuðu Hulda Rós og
Rökkurtríóið Hammondhátíðina með stæl og hituðu gesti upp fyrir það sem koma skyldi.

Átta ára afrakstur starfs Svavars að
tónlistarmálum
á
Djúpavogi
kom
berlega í ljós, þegar ungliðasveitin
„Friðpíka“ steig á svið, en hana skipa
Aron Daði (söngur / bassi), Arnar Jón
Guðmundsson, (gítar / trommur) og
Kjartan Jónasson, (gítar / orgel). Eins
og Svavar sagði, þegar hann kynnti þá
félaga, hafa þeir komið fram á öllum
hátíðunum þrem og getur hann verið
stoltur af því að hafa vísað þeim piltum
fram á veg á tónlistarsviðinu. Ljóst er
að þeir hafa mikið til brunns að bera og
var ánægjulegt að sjá að þeir eru orðnir
færir á fleiri hljóðfæri en þau sem þeir hafa farið fingrum um undanfarin ár. Þannig er
Aron Daði, sem hóf feril sinn sem saxófónleikari, orðinn góður söngvari með „örugga
framkomu. Arnar Jón, sem hingað til hefur helzt barið húðir er skyndilega orðinn
þrælgóður gítarleikari og Kjartan, þekktur sem bassaleikari, kann greinilega einnig að
strjúka gítarstrengi og var auk þess ekki feiminn við sjálfa Drottninguna. Það má taka
fram að Friðpíka var eina bandið sem flutti m.a. eigið efni þetta kvöld og var það bæði
frumlegt og skemmtilegt. Virkilega gott framlag hjá þeim félögum.
Aðalnúmer kvöldsins átti að vera
Blúsbrot Garðars Harðar og það
gekk svo sannarlega eftir. Með
Garðari í för í þetta sinn voru
„prófessor“
Ágúst
Ármann
Þorláksson á Hammond, Þorleifur
(sjálfur) Guðjónsson á bassa, Pétur
(sankti) Hallgrímsson á trommur og
(heilagur) Jón Hilmar Kárason á
gítar. Auk þess að þenja raddböndin
sló (meistari) Garðar fagmannlega
strengi á gítar sínum. Þeir piltar
koma allir úr Fjarðabyggð. Óþarfi er
að orðlengja það að þeir félagar eru
allir
afburða
hljóðfæraleikarar.
Ágúst Ármann er mjög yfirvegaður á orgelið en fylgir þeim félögum vel eftir og tekur
sólóin sín af kostgæfni, þegar honum er uppálagt, áreynslulaust en samt með „fílingi“.
Pétur er mjög þéttur trommuleikari og enginn aukvisi þar á ferð, enda hefur maðurinn
haldið takti hjá ýmsum þekktustu hljómsveitum sem hafa vaxið upp úr norðfirzku
tónlistarlífi og gert það gott. Um hæfni Þorleifs á bassann efast enginn, enda eftirsóttur á
landsvísu og auk þess er hann mjög lifandi á sviði. Þess utan blandar hann sér í sönginn
og raddar áheyrilega í völdum köflum. Jón Hilmar hefur verið eitt bezt varðveitta
leyndarmálið í hljómlistinni fram til þessa, en ljóst að hann er kominn á landsmælikvarða
í gítarleik og er því frambærilegur á hvaða sviði sem er. Garðar er lítill eftirbátur hans á
gítarinn og blús söngvari er hann af guðs náð og að mati annálsritara á hann þar heima í
landsliðshópi. Ekki var þó flutningur þeirra félaga gallalaus, enda ekki atvinnumenn í
þeim skilningi á ferð. Þeir vissu þó yfirleitt upp á hár, hvað þeir voru að gera í lögunum
en gleymdu því stundum að í upphafi skyldi endinn skoða því í einstaka tilvikum bar á
óöryggi þegar klára átti lögin. Hlé, sem þeir félagar tóku á flutningi sínum, virtist gera
þeim gott, því þeir mættu tvíefldir til leiks og fóru þá hreinlega á kostum. Ljóst er að
Halldór Bragason og félagar þurfa að hafa sig alla við í kvöld svo þeir verði ekki á
endanum upphitunarsveit fyrir þá Blúsbrotsfélaga, en líklega eru nú nokkur ár í það.
Vert er að hrósa hljóðmönnum, þeim Jóni Ægi og Magnúsi Kristjánssyni fyrir þeirra
framlag, því sjaldan hefur „sándið“ borizt betur um húsakynnin á Hótel Framtíð.

Föstudagur
Það voru svo sannarlega engir
aukvisar á ferð á Hótel Framtíð,
þegar dagskrá föstudagsins 2.
maí hófst. Halldór Bragason
(Dóri Braga) er einn þeirra
örfáu, er komið hafa fram á
öllum hátíðunum þrem hingað
til.
Hann
getur
talist
skírnarvottur hátíðarinnar og er
ein helzta hjálparhella Hr.
Hammond
(Svavars
Sigurðssonar)
að
laða
til
þátttöku ýmsa meistara á sviði
blústónlistarinnar
eins
og
flytjendalistinn undanfarin ár
ber með sér. Hann bauð þetta
árið upp á fjóra landsþekkta snillinga, hvern á sínu sviði; þ.e. Þóri Baldursson á
Hammond, Ásgeir Óskarsson á trommur, Jón Rafnsson á bassa og Björn Thoroddsen á
gítar. Auk þess var Dóri vissulega þarna sjálfur og er orðinn nokkurs konar vörumerki
þeirrar tónlistar sem hann hafur einbeitt sér að og á rætur sínar meðal annars í Amríku
en hann er snjall tregasöngvari og pottþéttur blúsgítarleikari.
Þegar
Riotbandið
hóf
leik
sinn
skynjuðu viðstaddir strax að þarna
voru heimsklassa tónlistarmenn á
ferð. Krafturinn sem einkenndi leik
þeirra í byrjun skilaði sér þó ekki alveg
til enda, einkum vegna þess að
treginn
varð
gleðinni
og
hressileikanum yfirsterkari í tilfellum.
Með þessu er ekki verið að kasta rýrð
á flutning þeirra félaga sem var hafinn
yfir alla gagnrýni. Þórir Baldursson fór
að sjálfsögðu létt með að heilla
Drottninguna enda einn reyndasti og
færasti
Hammondleikari
Íslandssögunnar þar á ferð. Þess má
til gamans geta að þegar Þórir mætti á Djúpavog á föstudeginum voru ekki liðnar nema
10 mínútur þegar hann var búinn að rífa Hammondgarminn allan í sundur til að stilla allt
upp á nýtt. Jón Rafnsson mætti með forláta „Kontrafbassa“ og lék á hann af sinni
alkunnu snilld, algerlega hnökralaus flutningur hjá honum. Halldór Bragason kann þetta
allt saman frá A-Ö, þekkir hvert einasta blúslag út og inn og gerir þetta nánast „með
annarri“. Mörg sóló, sem boðið var upp á, voru sannarlega á heimsmælikvarða og
fingrafimi Björns Thoroddsen er slík að ekki er furða þó „Jazzlöggan“ í Kanada hafi verið
nálægt því að handtaka hann fyrir of hraðan gítarleik á sínum tíma. Sóló kvöldsins var þó
engu að síður „húðstrýking“ Ásgeirs Óskarssonar á trommusetti annars undirritaðs enda
sýndi salurinn ótrúleg viðbrögð og þá fyrst fóru menn virkilega í gang. Ásgeir kom einnig
mörgum á óvart með skemmtilegum söng í Procol Harum laginu A whiter shade of pale.
Það eitt að bjóða gestum Hammondhátíðar upp á jafn stór nöfn og þarna voru á ferð
sýnir hve langt hún er komin í að vinna sér sess og viðurkenningu meðal fremstu
tónlistarmanna þjóðarinnar á þessu sviði.

Laugardagur
Það er nokkuð ljóst að þeir
sem veltu því fyrir sér hvort
þeir ættu að mæta á
Stórsveit Samma á Hótel
Framtíð í gær og ákváðu svo
að mæta ekki, ættu svo
sannarlega að þjást af ekka
í hálsinum í dag og jafnvel
einhverja næstu daga.
Við undirritaðir veltum því
lengi fyrir okkur hvernig
hægt væri að gagnrýna
svona kvöld eins við urðum
vitni að í gær. Á endanum,
eftir miklar pælingar um
faglega
gagnrýni,
varð
niðurstaðan sú að við ætlum að birta fyrstu "orðlausu" gagnrýnina á Íslandi, að því við
best vitum.
Ástæðan er einföld. Við erum gjörsamlega orðlausir og teljum kvöldið hafið yfir alla
gagnrýni.
Við þökkum einfaldlega fyrir okkur.

Sunnudagur
Jæja, þá er nú Hammond-hátíðin búin þetta árið.
Henni lauk með tvennum tónleikum og
ríflega
það
í
Djúpavogskirkju
sunnudaginn 4. maí og að sjálfsögðu var
hljóðfærið, sem hátíðin er kennd við, í
forgrunni og setti sterkan svip á
athöfnina frá upphafi til enda. Gestir voru
fjölmargir og munu hafa losað 100,
þannig að þetta varð næst bezt sótti
viðburður
hátíðarinnar.
Kór Djúpavogskirkju hafði í vetur og vor
æft mjög áheyrilega dagskrá undir stjórn
Svavars Sigurðssonar, sem einnig lék
undir, en auk þess nutu flytjendur í
nokkrum lögum undirleiks Kristjáns Marteinssonar (úr Stórsveit Samma / sjá umfj. um
kvöld 3), sem kom til skjalanna með stuttum fyrirvara og leysti hlutverk sitt af hendi með
miklum
ágætum.
Kórinn er sífellt vaxandi og þó að karlaraddirnar væru veikar í tilfellum m/v raddir
sönggyðjanna, hljómaði flest mjög vel og glaðlegt yfirbragð flytjenda varð til þess að
„salurinn komst í stuð“. Undir lokin voru allir viðstaddir staðnir upp og klöppuðu í takt,
þegar Svavar hafði sett upp hálfgerða sýningu á því hvernig Hammondinn var nýttur í
kirkjum víða í Bandaríkjunum til að skapa þá stemmingu, sem m.a. má sjá í ýmsum
kvikmyndum fyrri ára.
Eftir hlé, kaffi og kökur buðu Svavar og Berglind Einarsdóttir upp á eitt þekktasta verk úr
smiðju J.S. Bach, „Air on a G string“ og var framganga þeirra mjög áheyrileg eins og við
mátti búast. Berglind er helzta tromp heimamanna á sviði söngmennta og kemur allt of
sjaldan fram sem einsöngvari, en auk þess að syngja eins og engill er framkoma hennar
og virðuleiki á sviði henni mjög til sóma.
Ekki má láta hjá líða að nefna frumlegar kynningar Svavars á efni því sem hann kom að
sem stjórnandi, þótt hann virkaði þreyttur og stundum eins og réttur andi væri ekki yfir
honum.
Að þessu búnu kynnti Svavar til leiks Kristjönu Stefánsdóttur og Tregasveit hennar, en
hana skipa; Agnar Már Magnússon á hljómborð, Scott McLemore á trommur og Ómar
Guðjónsson á gítar (en hann er einnig ein aðal skrautfjöðrin í Stórsveit Samma).
Skemmst er frá að segja að þarna voru frábærir tónlistarmenn á ferð, enda við hæfi, þar
sem Kristjana sjálf er enginn aukvisi og hefur nú fest sig í sessi sem ein af drottningum
Íslands á sviði jazz- og blústónlistar, en hún gerði einkum blúsnum skil í þetta sinn. M.a.
flutti hún lög af væntanlegum hljómdiski sínum og hafði með í farteskinu tvö eigin lög virkilega góð - sem hún frumflutti í Djúpavogskirkju. Fyrir okkur Djúpavogsbúa var það
sérstök ánægja, þegar Kristjana kallaði á svið með sér hálfgerðan heimamann, Birnu Sif
Snæbjörnsdóttur, en hún hefur m.a. getið sér gott orð, sem einn af þeim flytjendum, er
urðu hvað langlífastir í Bandinu hans Bubba. Sungu þær saman lag Gershwin,
„Summertime“ og gerðu það báðar virkilega vel. Er greinilegt að Birna Sif á framtíð fyrir
sér á sviði sönglistar.
Ég verð að geta þess í lokin, að þegar Kristjana kynnti eitt laga sinna greindi hún á
áhrifamikinn hátt frá kynnum sínum af Karli heitnum Sighvatssyni og þeirri tilviljun að
hún skyldi standa á þessari stundu við hliðina á þekktasta hljóðfæri þess tónlistarmanns,
er hún hóf feril sinn hjá.

Hammondhátíð 2009
Gagnrýni af www.djupivogur.is

Fimmtudagur
Hammondhátíð 2009, sú hin fjórða í röðinni, hófst í gær, á sumardaginn fyrsta.
Herra Hammond sjálfur, Svavar Sigurðsson, steig fyrstur á svið og setti hátíðina.
Fyrstu flytjendur þetta kvöld áttu að
vera
Hjálparsveit
organista
á
Austurlandi; Kári Þormar, Daníel
Arason og Einar Bragi Bragason. Þeirra
hlutverk var að hita upp fyrir hina
mögnuðu
stórsveit
Tónleikafélags
Djúpavogs. Þegar á reyndi forfallaðist
Einar Bragi, en það kom ekki að sök,
því Kári og Daníel stóðu undir nafni og
fluttu fjölmörgum áheyrendum ýmis
kirkjuleg og/eða klassísk orgelverk.
Kári kvaðst vera að spila á Hammond í
fyrsta sinn á ævinni og Daníel steig
báruna við virðulegt Roland apparat.
Þeir félagar fóru hægt af stað, en náðu vel til áheyrenda, enda fengu þeir uppklapp að
lokum en það er mjög sjaldgæft hjá organistum í þeirra aðalstarfi. Um kunnáttu þeirra á
þessu sviði þarf sannarlega ekki að orðlengja og skiluðu þeir orgelverkunum glæsilega frá
sér.
Eftir á að hyggja hefði þessi hluti tónleikanna einnig átt vel heima í Djúpavogskirkju, en
þar sem kreppan olli því að skera þurfti niður um 1 dag, bitnaði það á hefðbundnum
lokatónleikum í kirkjunni.
Að loknu stuttu hléi fóru drengirnir í Tónleikafélaginu að stilla upp og eftir örlitla
tæknilega örðugleika sem tengdist magnaravandræðum lagði bandið úr vör. Eingöngu
karlpeningur var á sviðinu í fyrsta laginu, en strax að því loknu birtust tvær blómarósir
frá Djúpavogi og hækkaði þá fegurðarvísitalan á sviðinu um helming.
Aðalsöngvarinn, Kristján Ingimarsson, þreytti einnig frumraun sína á Hammondorgelið og
gerði áhorfendum á skemmtilegan og áheyrilegan hátt grein fyrir efni dagskrárinnar með
stuttum brotum úr sögu Pink Floyd, en
tónlistin var eingöngu ættuð frá þeim
félögum. Fór Kristján vel yfir þátt Syd
Barrett
sem
hætti
snemma
í
hljómsveitinni sökum veikrar geðheilsu,
og hversu mikið textasmíðar Pink Floyd á
tímabili tengdust brotthvarfi Syd. T.a.m.
kom fram að lagið Shine on you crazy
diamond fjallar um Syd og er skírskotun
í nafnið hans í titli lagsins, Shine you
diamond = SYD.
Fram kom í upphafskynningu að tónlist
Pink Floyd væri ekki fyrir byrjendur og

vissulega er ekki „sveifla“ í öllum lögum þeirra. hljómagangurinn er oft flókinn en tónlist
Pink Floyd hefur heillað gífurlega marga og meðal annars hafa verið settir upp heilu
tónleikarnir hér á Íslandi með efni þeirra félaga, samanber Dúndurfréttir sem er talin ein
bezta ábreiðuhljómsveit (cover band) í heimi. Til þess að gera langa sögu stutta vakti
dagskráin mikla hrifningu viðstaddra og stóðu flytjendur sig mjög vel í heild. Hrynsveitin
(Óli trommari og Guðmundur Hjálmar á bassa) voru pottþéttir og eru báðir afburða
hljóðfæraleikarar. Um gítarleik sáu Jón Ægir (nýrakaður), Ýmir Már (Sonny Seagull) og
Jón Einar (Johnny Lonesome). Jón Ægir hefur áður tekið mörg góð gítarsólóin og bætti
rósum í hnappagat sitt í gær. Ýmir virkar mjög „kúl“ á sviðinu, yfirvegaður og
afslappaður en kann svo sannarlega að teygja strengina. Jón Einar var meira í
hljómaganginum en gerði það af stakri prýði.
Kristján kom á óvart sem Hammondleikari og hefur auk þess náð góðum tökum sem
söngvari á efni úr smiðju Pink Floyd. Síðast en ekki síst skal nefna söngdívurnar Írisi og
Önnu Margréti sem sungu aðallega bakraddir og gerðu það vel en hvor um sig leiddi söng
í einu lagi. Að margra mati hefðu þær mátt þenja raddböndin meira sem slíkar. Svo
heppilega vildi til að hljómsveitin hafði í pokahorninu tvö uppklappslög og ætlaði þá allt
um koll að keyra í salnum.
Margir hafa talið upphafskvöld undanfarinna Hammondhátíða eitt af því sem setið hefur
eftir, en þá hefur verið lögð áhersla á að nýta heimamenn til flutnings. Aðsóknin hefur
jafnan verið góð á þessi kvöld en í gær sló hún öll fyrri met. Áætlað er að í salnum hafi
verið um 100 manns og voru það að lang stærstum hluta heimamenn.

Föstudagur
Menn skyldu leggja dagsetninguna 24. apríl 2009 á minnið, því sé tekið mið af
aðsókninni, undirtektum gesta og frábærum flytjendum, má sannarlega halda því fram
að Hammondhátíðin á Djúpavogi hafi endanlega fest sig í sessi í gær.
Sterk vísbending um þetta kom strax fram á fyrsta kvöldinu hjá Tónlistarfélagi
Djúpavogs, sem við sögðum ítarlega frá á heimasíðunni í gær.
Í
gærkvöldi
urðu
fjölmargir
heimamenn
og
álitlegur
fjöldi
aðkomumanna vitni að einu af best
spilandi
böndum
sem
á
Hammondhátíð
hafa
komið.
Vissulega hafa margir afburða
tónlistarmenn, þau fjögur skipti sem
hátíðin hefur verið haldin, heiðrað
hana
með
nærveru
sinni.
Samstillingin, krafturinn og gleðin
sem
sem
skein
út
úr
leik
Landsliðsins var þvílík að salurinn
varð strax með á nótunum frá
fyrsta lagi og í loftinu lá að þarna
væri stór viðburður að gerast.
Landsliðið var mætt. Innanborðs var afskaplega lifandi trommari, Birgir „von
Slaghammer“ Baldursson sem hélt mönnum við hrunadansinn. Um takfestu auk hans, sá
hinn afskaplega geðþekki bassaleikari, Róbert Þórhallsson. Hammondið þandi hinn
óviðjafnanlegi Davíð Þór Jónsson og féll þar hver tónn sem flís við rass. Gítarleikarann
Guðmund Pétursson þurfa menn helst að sjá á sviði til að skynja hversu
brjálæðislegagóður hann er og er það mat undirritaðra að hann sé á pari við þá allra
bestu í heimi hér. Dóri Braga bregst aldrei; pottþéttur söngvari og gerir flókna hluti
einfalda og er fyllilega maður fyrir sinn hatt.
Biðin eftir hinni frábæru Ragnheiði Gröndal, sem steig á svið eftir hlé, var fullkomlega
hennar virði en hún sannaði sig virkilega sem ein af bestu blússöngkonum landsins og
líkamstjáningin var svo sannarlega í lagi. Þar að auki sýndi hún góða takta á
Hammondorgelið, enda er hún, eins og flestir vita, afburða píanóleikari.
Aðstandendur heimasíðunnar
gætu vissulega haft langt mál
uppi til að dásama framgöngu
hljómsveitarinnar þetta kvöld,
en við teljum að myndirnar og
ofangreint eigi að sýna og
segja meira heldur en mörg
orð.
Þegar menn koma á tónleika
sem þessa þá er ekki allt
sýnilegt sem að baki þeim
stendur. Þörf er á góðum
flytjendum og þeir þurfa að
hafa brúkleg tæki í höndunum
til að koma list sinni á
framfæri. Flestir koma með afburðatæki í eigin eigu en önnur eru leigð eða lánuð á

staðnum. Má þar nefna trommusett, hluta af magnarakerfi, söngkerfi og síðast en ekki
síst Hammondorgelið sjálft, sem í þetta skipti er í eigu Kidda í Hjálmum, en hann hefur
reyndar lofað að mæta með bandið sitt á næstu hátíð.
Nú liggur fyrir að falt er hljóðfæri af þessari gerð og hefur vaknað áhugi hér á Djúpavogi
að standa að kaupum á því. Miðað við hve rætur Hammondorgelsins eru orðnar sterkar
hér á Djúpavogi væri vel við hæfi að tryggja staðnum slíkan grip, þar sem ekkert bendir
til annars en að Hammondhátíðin sé komin til að vera.
Heimasíðan minnir á þátt Svavars
Sigurðssonar,
Herra
Hammonds,
sem fékk Dóra Braga í lið með sér á
sínum tíma og þeir tveir hafa í
gegnum
góð
sambönd
tryggt
hátíðinni
háan
gæðastuðul
frá
upphafi. Upplýsingar um þá sem
styrkja hátíðina er að finna á
heimasíðu hennar en aðal styrkurinn
og stuðningurinn kemur þegar upp
er staðið frá fólkinu sem ákveður að
gera sér glaðan dag og mætir ár eftir
ár.

Laugardagur
Lokakvöld Hammondhátíðar 2009 fór fram á laugardagskvöldið og hófst skömmu áður en
fyrstu kosningartölur fóru að berast frá talningarstöðum.
Þeir hörðustu sátu heima og biðu eftir risi eða falli sinna pólitísku stjarna en hinar
eiginlegu stjörnur kvöldsins risu á sviðinu á Hótel Framtíð. Mættur var KK með einvala
lið; gamlan þjáningabróður sinn, Þorleif Guðjónsson á bassa, stuðboltann Ásgeir
Óskarsson á trommur og Jón „óvenjugóða“ Ólafsson á Hammond. Sándið hjá KK er
nokkuð auðþekkt en á bakvið það þetta kvöld voru pottþéttir náungar sem gerðu það
jafnvel enn betra. KK náði fljótt góðum tökum á salnum og menn voru farnir að panta
óskalög löngu fyrir hlé.
Stöðfirska hjartað í nokkrum viðstaddra tók aukakippi þegar leynigestur kvöldsins,
Garðar Harðarson steig á svið. Eins og komið hefur fram í umfjöllun okkar undanfarin ár
er Garðar ókrýndur konungur austfirska blúsins og ekki var að sjá annað en að KK
kinkaði kolli í viðurkenningarskyni sem og aðrir viðstaddir enda framgangur Garðars
honum til mikils sóma.
Óhætt er að segja að tónleikarnir hafi verið vel upp byggðir hjá KK og greinilegt er að
hann er laginn við að byggja upp stemmingu. Eftir hæfilegt hlé og sötrað te mættu þeir
félaga tvíefldir til leiks og brátt kom að því að hótelstjórinn fór að sjá eftir því að hafa
ekki látið hnykkja alla naglana í þakklæðningunni því þeir vegbúar voru m.a. klappaðir
tvisvar upp og sá KK ekki annað í stöðunni í seinna skiptið en að reyna að róa
mannskapinn niður með angurværum tónum og um leið sínu allra besta lagi, When I
think of angels.
KK og félagar: Hafið heila þökk fyrir komuna og vonandi sjáum við ykkur sem fyrst aftur.
Að öðru leyti vísum við til „væmins“ texta okkar sem tengist kvöldi númer tvö á
Hammondhátíð og segjum:
Sjáumst að ári!

