
Atli Heimir Sveinsson (1938, i s): 
Le Petit-Rien Islandais (2013, 3’ ) tileinkað Stump-Linshalm, frumflutt í Hörpu 2. febrúar 
Bernhard Gander (1969, a): 
beijing (2010, 57” )

Christof Dienz (1968, a): 
Hey Driver, Cool Down the H’s (2008, 3’17” )

Christoph Herndler (1964, a): 
quicksand, version for bass clarinets (2010, 4’29” )

David Philip Hefti (1975, ch): 
(T)raum-Ze(n)it, Dialog (2008, 3’59” )

Germán Toro Pérez (1964, col /a): 
En vilo (2008, 3’33”)

Jorge Sánchez-Chiong (1969, ven/a): 
for albert ayler (2004, 2’35” )

Klaus Lang (1971, a): 
weiße schatten (2008, 2’33” )

Lotta Wennäkoski (1970, fin): 
andas (2008, 3’6” )

Petra Stump (1975, a): 
Incudine (2013), frumflutt í Hörpu 2. febrúar

Wolfgang Suppan (1966, a): 
Ulam (2009, 2’46” )

voces spontane:
Johann Leutgeb, söngur og leikur 

Katharina Lugmayr, blokkflautur og leikur 
Karin Schneider-Riessner, söngur og leikur

Dúó Stump-Linshalm:
Heinz-Peter Linshalm, bassaklarínetta og leikur 

Petra Stump, bassaklarínetta og leikur

Listræn leiðbeining og umsjón: Sibyl Urbancic 

voces spontane og klarínettudúóið Stump-Linshalm

Skammhlaup
Spunatónleikar
Sunnudaginn 2. febrúar kl. 18.30 á Myrkum músíkdögum í Hörpu, Reykjavík
Fimmtudaginn 6. febrúar kl. 20 í Landnámssetrinu, Borgarnesi
Föstudaginn 7. febrúar kl. 18 í Vatnasafninu, Stykkishólmi

Efnisskrá
Áheyrendur velja tónverk fyrir bassaklarínettur úr eftirfarandi lista af diskunum Short Cuts, 
sem dúóið leikur og spunahópurinn síðan leggur til grundvallar spunanum:
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Spuni er uppruni allrar tónlistar, spuni er upphaf allrar tónlistariðkunar, allt frá því ungabörn byrja að hjala. Sameiginlegur spuni 
er leið til að vakna til meðvitundar og hlusta á aðra og taka afstöðu og efla samtímis eigin sköpunarhæfileika.
Austurríski spunahópurinn voces spontane, – stofnaður 1993 af Sibyl Urbancic  - fékkst upprunalega eingöngu við raddspuna. 
Karin Schneider-Riessner er ein af stofnendum hópsins og hefur verið meðlimur alla tíð síðan. Hún er fædd í Vín og stundaði nám í tónmenntakennslu, 
píanóleik, slagverki og söng við Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien, Tónlistarháskólann þar. Hún starfar sem kennari á öllum þessum 
sviðum. Karin söng fjölda tónleika og upptökur með Arnold Schoenberg-kórnum í mörg ár, svo og óperukórum, La cappella og Groupe Vocal de France, 
einnig sem einsöngvari.

Voces spontane hefur áður komið fram á Íslandi á Kirkjulistahátíð Hallgrímskirkju (með Manuelu Wiesler flautuleikara), á Myrkum 
músíkdögum  í Borgarleikhúsinu, á Þjóðlagahátíð á Siglufirði, og haldið spunanámskeið í Tónlistarskóla Hafnarfjarðar.
Þegar spunahópurinn kom fram á Myrkum músíkdögum 2003 voru bæði Johann Leutgeb og Katharina Lugmayr orðin meðlimir 
hópsins. Johann olli því, að stíll hópsins breyttist og hreyfingar og látbragðsleikur bættust við söngspunann, og með Katharinu 
bættist hljómur blokkflautunnar við.
Johann Leutgeb, bariton, fæddist í Oberösterreich. Hann stundaði söngnám við Tónlistarháskólann í Vín hjá Adelheid Schmid svo og Charles William og 
Herwig Reiter, og einnig öndun og líkamsbeitingu hjá Hilde Langer-Rühl. Johann kemur iðulega fram sem einsöngvari og sem sögumaður, sérstaklega 
í óperum og öðrum verkum samtímatónskálda. Hann er leiðbeinandi á fjölmörgum námskeiðum og kennir öndun, radd- og líkamsbeitingu við 
Tónlistarháskólann í Vín. 

Katharina Lugmayr fæddist 1972 í Vín. Hún stundaði nám í blokkflautuleik við Tónlistarháskólann þar hjá Hans Maria Kneihs og í Zürich hjá 
Matthias Weilenmann. Hún hefur komið fram sem einleikari með Wiener Kammerorchester, Mozarteumorchester undir stjórn Frans Brüggen, með 
Radiosymphonieorchester Wien, Wiener Akademie og Cantus Coelln. 1998 var hún ráðin kennari við Tónlistarháskólann í Vín, auk þess sem hún 
kennir við tvo tónlistarskóla. Hún situr reglubundið í dómnefnd Prima la musica - keppninnar, og er leiðbeinandi á meistaranámskeiðum, m.a. við 
Musikakademie Schloss Weikersheim með Matthias Weilenmann síðan 2009.

Hópurinn kemur nú frá Vínarborg til Íslands í fjórða sinn, að þessu sinni með klarinettutvennunni Stump-Linshalm. 
Petra Stump stundaði nám í klarínettuleik við Tónlistarháskólann í Vín og bassaklarínettuleik við Conservatorium van Amsterdam. Hún hefur margsinnið 
unnið til verðlauna. Athygli hennar beinist að nútímaverkum og spuna, auk klassísku tónlistarinnar. Talsvert fæst af geisladiskum hennar – hjá KAIROS, 
Camerata Tokyo, Gramola, ein_ORF og Stockhausen Edition. Fjöldi tónsmíða hefur verið tileinkaður henni – yfir 100 fyrir dúóið Stump-Linshalm – og 
hún vinnur stöðugt með ýmsum tónskáldum, m.a. Billone, Czernowin, Furrer, Gander, Stockhausen. Dúóið gaf út klarínettuskólann CLARINET UPDATE hjá 
DOBLINGER. Petra Stump var ráðin prófessor við Joseph Haydn -kammermúsíkdeild Tónlistarháskólans í Vín árið 2012. 

Heinz-Peter Linshalm nam klarínettuleik við Tónlistarháskólann í Vín og bassaklarínettuleik við Hochschule der Künste Bern. Verkefnasvið 
hans nær yfir klassíska og nútíma tónlist. Árið 2011 unnu Heinz-Peter og Petra 2. verðlaun í Concours Nicati -samkeppninni fyrir nútímatónlist 
í Sviss. Ýmis tónskáld hafa samið verk fyrir Heinz-Peter og hópa hans, sem hefur auðgað klarínettubókmenntir verulega. Dúóið Stump-
Linshalm gaf út disk sinn born to be off-road 2005. Aðrir diskar eru 1+1=1 eftir Pierluigi Billone, 2010 Short Cuts, sem verkin á tónleikunum 
í kvöld stafa af, og 2012 Live at Mozarthaus Vienna, Kammermúsík fyrir bassetthorn og fagott (með Milan Turkovic) eftir W. A. Mozart. 
Síðan árið 2011 kennir Heinz-Peter bassaklarínettuleik við Tónlistarháskólann í Vín (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien).  
> www.stump-linshalm.com

Fyrir tónleikaferðina til Íslands 2014 á Myrka músíkdaga í Hörpu, Landnámssetrið í Borgarnesi og Vatnasafnið á Stykkishólmi valdi 
hópurinn tónsmíðar skrifaðar fyrir klarinettudúóið af diskunum Short Cuts til að byggja spunann á. Geta áheyrendur valið verk, 
sem þeir vilja heyra flutt og spunnið út frá. Á listanum eru einnig tvö nýsamin verk tileinkuð Stump-Linshalm eftir Atla Heimi 
Sveinsson og Petru Stump, frumflutt á tónleikum hópsins á Myrkum músíkdögum í Reykjavík 2. febrúar í ár.
Spuninn felst í notkun raddar, blokkflautu, klarínettu og látbragðsleiks.

www. urbancic.at / voces-spontane


