Fréttabréf desember 2018

Enn kemur aðventan með ljósum
sínum, sögum, verum og tónum.
Nemendur gleðja okkur með
fallegum leik, ljúka starfi
haustins full eftirvæntingar að
halda áfram með hækkandi sól.
Atburðarás haustsins hefur verið
viðburðarík, myndir frá því
prýða fréttabréfið.
Verið velkomin á tónleika og
samverustundir. Síðasti
kennsludagur fyrir jól er 20.
desember og skólinn hefst á ný
skv. stundaskrá 4. janúar á nýju
ári. Fylgd óskar öllum góðrar
aðventu og friðsamlegrar hátíðar.

TÓNVÍS
Tónvís, lagasafn fyrir fiðlu,
víólu, selló og kontrabassa er
komið út. Sigursveinn
Magnússon hefur tekið efnið
saman, útsett það og búið
undir prentun og notið við
það aðstoðar kennara
Tónskólans. Sólrún Ylfa
Ingimarsdóttir myndskreytti
bækurnar. Útgáfudagur var
1. desember og verður efnið
til sölu í desember á sérstöku
kynningarverði hjá Helgu á
skrifstofu Tónskólans á
Engjateigi kl. 12 - 17.

http://www.tonskolinn.com

Umsjón með fréttabréfi:
Sigursveinn Magnússon

Kennslustaðir: Engjateigur 1,
Hraunberg 2, Árbæjarskóli,
Breiðagerðisskóli, Dalskóli,
Hólabrekkuskóli, Suðurhlíðarskóli

Lorem Ipsum

Einleikararnir í píanókonsert Mozarts, Guðfinnur
Sveinsson, Þorbergur Bollason og Þórhildur
Katrín Baldursdóttir. Stjórnandi sveitarinnar
Hans-Peter Manser klappar þeim lof í lófa.
Hljómsveit skipuð ungum tónlistarnemendum frá
Tulln í Austuríki og fiðlusveit frá Póllandi, alls 67
nemendur, heimsóttu Tónskólann á dögunum.
Tónleikar voru haldnir í Ráðhúsi Reykjavíkur og í
Seltjarnarneskirkju. Þrír nemendur Tónskólans
léku einleik með hljómsveitinni í píanókonsert
eftir Mozart, K. 466. Í Seltjarnarneskirkju kom
ennfremur fram Strengjasveit Tónskólans undir
stjórn Helgu Þórarinsdóttur sem einnig stjórnaði
sameinaðri hljómsveit, sjá myndir á næstu síðu.

#3

Helga Þórarinsdóttir stjórnar strengjasveit nemenda frá Austurríki og Póllandi auk strengjasveitar Tónskólans

Þessi fallegu börn komu fram á fullveldistónleikum í Seltjarnarneskirkju 1. desember

Lorem Ipsum

Fiðlu-, gítar- og sellóhópar á fullveldistónleikum 1. desember

#5

Víóluhópur á fullveldistónleikunum 1. desember

Fyrstu hóparnir frá Íslandi í Viking barokk verkefninu fóru til Osló og Helsinki í nóvember. Concerto
grosso - Viking barokk er stórt samnorrænt verkefni sem 22 nemendur úr Tónskóla Sigursveins taka þátt í.
Haldnir eru tónleikar í Osló, Helsinki, Stokkhólmi og í Reykjavík þar sem barokktónlist er flutt af
fjórum atvinnumannahljómsveitum og 60-100 nemendum úr tónlistarskólum. Myndin var tekin í
tónleikahúsinu í Helsinki á dögunum á tónleikum þar sem þátttakendur eru m.a. nemendur Tónskólans.

