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 Echoes from the Middle Ages 
 



 

 

Programma 
 

1. O cruor Sanguins - O bloodshed (Hildegard von Bingen (1098-1179)) 

2. Veröld fláa -  The faulty world (Icelandic folk song) 

3. Stóðum tvö í túni -  Together in the field we stood (Icelandic folk song) 

4. Móðir mín í kví kví - Do not destress in fear mother (Icelandic folk song) 

5. O death - (Anne Boleyn (1501-1536)) 

6. Polorum regina - Queen of heaven  (from Llibre vermell, 14th century 
manuscript) 

7. Los set goyts - The seven joys (from Llibre vermell, 14th century 
manuscript) 

8. Meyjarmissir - The loss of a maiden (Icelandic folk song) 

9. Grafskrift  - Epitaph (Icelandic folk song) 

10. Draumkvæði  The dream (Icelandic medieval ballad) 

11. Lausavísur  - My wounded heart loved him dearly (Icelandic folk song / 
Arngerður María Árnadóttir) 

12. Ásukvæði   - The tale of Ása (Icelandic medieval ballad) 

13. Mörður týndi tönnum Mörður lost his teeth (Icelandic folk song) 
 

Alle liederen zijn gearrangeerd door Umbra 

 

About Umbra  
 

Opgericht in 2014 door vier vrouwelijke professionele musici: 

Alexandra Kjeld (double bass and vocals),  
Arngerður María Árnadóttir (celtic harp, organ and vocals),  
Guðbjörg Hlín Guðmundsdóttir (violin and vocals) and  
Lilja Dögg Gunnarsdóttir (lead singer, percussion and flutes).  
 
Vanaf het volgt Umbra een visie waarbij een eigen muzikale wereld 
wordt gecreëerd door, met een geheel eigen en uniek geluid, zowel 
oude als nieuwe muziek uit te voeren. Het repertoire omvat zowel 
seculiere als religieuze middeleeuwse melodieën uit IJsland en het 
Europese Continent, maar ook traditionele liederen die op een 
originele manier zijn gearrangeerd en worden uitgevoerd op 
authentieke instrumenten. Daarnaast voert Umbra ook modern 
muziek uit van de bekendste hedendaagse IJslandse componisten..   
 
Umbra trad op tijdens talloze concerten in IJsland en Kopenhagen; 
regelmatig ook samen met andere artiesten. De eerste CD,  “Out of 
darkness” kwam begin 2018 uit bij het onafhankelijke label Dimma en 
werd later dat jaar gevolgd door een tweede CD, “Solstitium” dat  de 
titel ‘Record of the Year’ won bij de IJslandse Music Awards. Het vierde 
album, “Llibre vermell” kwam  in 2019 uit en kreeg een nominatie voor 
the IJslandse Music Awards. Umbra heeft onlangs de opnames voor 
nieuw album afgerond, dat begin 2022 uitkomt. 
  
Umbra is wordt door de critici gezien als: “een van de interessantste 
ensembles in IJsland, vanwege de muzikale ambitie en uitstekende 
arrangementen” op het gebied van oude en traditionele muziek. “Op 
het album Solstitium, Umbra neemt Umbra de luisteraars mee op een 
transcendentale muzikale reis door de donkere winternachten. De 
liederen, waarvan sommige bekend maar andere minder, zijn op 
formidabele wijze gearrangeerd en uitgevoerd door dit grootse 
vrouwelijke muziekensemble. Een album met een extreme hoge 
kwaliteit” (Jury IJslandse Music Awards). 


