
 

Reglur söngkeppninnar VOX DOMINI 

 

 

                                  

1. grein 

1. 
Söngkeppni Félags íslenskra söngkennara (FÍS) er haldin ár hvert. 

2. 

Dómnefnd samanstendur af 3-5 dómurum. Í forkeppni velur stjórn FÍS úr keppendum. Í 

undanúrslitum eru þrír dómarar úr félaginu, þar af einn úr stjórn. Í úrslitum eru 5 

dómarar og þar af einn til tveir úr stjórn FÍS. 

2. grein 

 

1. 

Keppnin er opin söngvurum 35 ára (á árinu) og yngri, sem stundað hafa nám í 
íslenskum tónlistarskóla. Þátttakendur þurfa undantekningarlaust að hafa lokið 

tilskildum prófum sem farið er fram á í hverjum flokki.  

2. 

Umsóknarfrestur rennur út átta vikum fyrir keppni.  Umsóknum verður svarað eigi síðar 

en þremur vikum fyrir keppni.  

3. 

Þátttökugjald er ákveðið af stjórn FÍS hverju sinni. 



 

3. grein 

1. 

Umsókn er skilað rafrænt á heimasíðu FÍS. Á umsókn þarf að koma fram: 

- Nafn, kennitala, netfang og sími, auk raddtegundar keppanda. 

- Stutt lýsing námsferils. Þar skulu m.a. koma fram nöfn allra 

söngkennara á námsferlinum. 

- Staðfestur vitnisburður um að viðkomandi hafi lokið tilskildum prófum. 

- Lagaval þátttakanda verður að koma af gefnum listum. 
- Kennitala foreldris eða forráðamanns, sé keppandi ekki orðinn 18 ára. 

2. 

Stjórn FÍS áskilur sér rétt til að breyta lagalistum frá ári til árs. 

 

3. 
Þátttökugjald er sent sem krafa á kennitölu þátttakanda eða 

      forráðamanns í heimabanka.  

- Keppandi þarf að hafa greitt þátttökugjald í síðasta lagi á eindaga 

mánuði fyrir keppni.  

4. grein 

1. 

Dómnefnd áskilur sér rétt til að hafna ófullnægjandi umsóknum.  

2. 

Sé umsókn hafnað er þátttökugjald endurgreitt.  

3. 

Dragi umsækjandi sig úr keppni eftir að hafa fengið staðfestingu á þátttöku, er 

þátttökugjald ekki endurgreitt.  

 

 



 

5. Grein 

1. 

FÍS áskilur sér allan rétt á hljóðritunum og myndbandsupptökum sem gerðar verða í 
keppninni. 

2. 

FÍS áskilur sér rétt til að opna keppnina almenningi til áheyrnar bæði í undanúrslitum 

og úrslitum gegn greiðslu aðgangseyris. 

6. grein 

Keppnisflokkarnir eru þrír: 

 

Miðstig 

Þeir sem lokið hafa grunnprófi og öllum tilskildum aukagreinum. 

Framhaldsstig 

 Þeir sem lokið hafa miðstigi og öllum tilskildum aukagreinum. 

Opinn flokkur 

Þeir sem lokið hafa framhaldsstigi og öllum tilskildum aukagreinum. Einnig þeir sem 

komnir eru í söngnám á háskólastigi. 

7. grein 

Keppninni er skipt í þrjá áfanga: 

1. 

Forkeppni 

2. 

Undanúrslit 

3. 

Úrslit 

 

 



 

8. Grein 

Þátttökuskilyrði fyrir flokka: 

Þátttakendur velja lög úr gefnum listum, sem fram koma á umsóknareyðublaði. 

 

Reglur fyrir Miðstig  

Keppandi velur alls þrjú íslensk lög og eina antík aríu af gefnum lagalistum. 

 

Reglur fyrir Framhaldsstig  

Keppandi velur tvö íslensk lög og tvö erlend ljóð af gefnum lagalistum. 

 

 Reglur fyrir Opinn flokk  

Keppandi velur eitt íslenskt lag, eitt erlent ljóð og tvær óperuaríur af gefnum 

lagalistum. 

9. grein 

Öll verkefni skulu vera flutt á upprunalegu tungumáli. 

10. grein 

FÍS útvegar meðleikara fyrir hvern flokk, ekki er heimilt að koma með eigin 

meðleikara í keppnina.  

Þátttakendum gefst kostur á stuttu rennsli með meðleikara keppninnar sama dag og 

keppnin fer fram.  Dregið er um röð keppenda í undanúrslitum og í úrslitakeppninni. 

 

 

 

 



 

11. grein 

Keppnin er haldin í þremur áföngum:  

Forkeppni, undanúrslit og úrslit. 
 

1. 

Forkeppni   

Allir keppendur syngja eitt íslenskt sönglag af viðeigandi lagalistum fyrir hvern flokk. 

Stjórn FÍS velur að hámarki tíu þátttakendur úr hverjum flokki í undanúrslit. 

 

2. 

Undanúrslit 

Keppendur mega ekki flytja sama verk og flutt var í forkeppni.  Dómnefnd velur fimm úr 

hverjum flokki í úrslit. 

Miðstig 

Keppandi velur eitt íslenskt lag af lagalista, þó ekki sama lag og í forkeppni. 

Framhaldsstig 

 Keppandi velur eitt erlent ljóð af lagalista.  

Opinn flokkur 

Keppandi velur eina aríu af aríulista eftir raddtegund. 

 

3. 

Úrslit 

Miðstig 

Keppandi velur sér eitt íslenskt lag af lista, en þó ekki sama lag og í undanriðlum. 

Keppandi velur einnig eina antik aríu af lista yfir antik aríur. 

Framhaldsstig 

Keppandi velur eitt íslenskt lag af lista, þó ekki sama og í forkeppni. Keppandi velur 

einnig eitt erlent ljóð af lista, þó ekki það sama og í undanúrslitum. 

Opinn flokkur 

Keppandi velur eitt erlent ljóð af gefnum lista. Keppandi velur einnig eina aríu af lista 

eftir raddgerð, þó ekki sömu aríu og í undanúrslitum.   



 

 

12. grein 

Veittar eru viðurkenningar fyrir 1., 2. og 3. sæti hvers flokks. 

Öllum þátttakendum er veitt viðurkenningarskjal fyrir þátttökuna. 

13. grein 

Reglur söngkeppninnar eru ákveðnar af stjórn FÍS sem áskilur sér rétt til að breyta 

þeim.  


