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FréttabrÉF Tónskóla Sigursveins D. Kristinssonar

uppskeruhátíð Í annarlok
Það hefur verið tónleikaveisla í Tónskólanum frá 20.
nóvember en þá má segja að uppskerutímabil annarinnar
hefjist með tónleikum strengjasveitanna fjögurra í
Tónskóla Sigursveins. Á haustönninni voru haldnir 80
tónleikar þar af um 60 síðasta mánuðinn. Við þurftum að
aðlaga okkur að gildandi fjöldatakmörkunum og halda
fjölmennustu tónleikana í tvennu eða þrennu lagi svo sem
forskólatónleikana og tónleika Suzukideildar. Við erum
þakklát fyrir að geta haldið tónleika með gestum í sal því
það er allt önnur og meiri upplifun bæði fyrir nemandann
og tónleikagesti en þegar tónleikum er streymt eins og í

FRÁBÆR ÁRANGUR Í
PÍANÓKEPPNI EPTA
Vasyl Zaviriuka, Ásgerður Hálfdanardóttir og
Chadman Naimi náðu frábærum árangri í
píanókeppni Evrópusambands píanókennara í
haust. Vasyl hreppti 1. sætið, Ásgerður 3. og
Chadman 4.-5. í flokki 11-14 ára. Vasyl og
Ásgerður unnu líka 1. sæti í Royal Music Sound
Competition online keppni í des. Fylgd óskar
nemendunum og Nínu Margréti Grímsdóttur,
kennara þeirra, hjartanlega til hamingju með
árangurinn.
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fyrra. Tónleikar gegna lykilhlutverki í starfi skólans og
þeir eru jafn mikilvægir fyrir byrjandann sem spilar eitt
lítið lag og fyrir þann sem flytur langan og krefjandi

NEW AND IMPROVED

konsertkafla. Báðir nemendur hafa afrekað að spila á

LIBRARY COLLECTION

tónleikum, deilt tónlistinni með sínum nánustu og geta
verið stoltir af árangri sínum. Fylgd óskar nemendum,
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foreldrum og kennurum til hamingju með árangurinn.

tonskolisigursveins.is

facebook.com/TonskoliSDK

FORSKÓLATÓNLEIKAR Í ÁSKIRKJU 27. NÓVEMBER

SUZUKIDEILDARTÓNLEIKAR Í FELLA- OG HÓLAKIRKJU 27. NÓVEMBER

STRENGJASVEITATÓNLEIKAR Í SELTJARNARNESKIRKJU 20. NÓVEMBER

GÍTARSVEITATÓNLEIKAR Í HRAUNBERGI 8. DESEMBER
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LOKATÓNLEIKAR TÓNLISTARÁFANGANNA Í FB

RYTMADEILDARTÓNLEIKAR 13. DES.

Tvennir kennaratónleikar voru á önninni með Rímnakveðskap, Tónleikhúsi,
Raftónlist og frumsömdu efni. Reykjavík Barokk flutti dagskrána Sjókonur og
snillingar og Kristín Lárusdóttir flutti eigin tónsmíðar.

MASTERKLASS MEÐ JONATHAN SVENSEN

Píanónemendur
fluttu eigin
tónsmíðar eftir
"Kveikju" námskeið
hjá Laufeyju
Kristinsdóttur

Tvennir glæsilegir framhaldsdeildartónleikar voru haldnir
15. des. Hér eru nemendur sem komu fram á fyrri tónleikunum
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Gleðileg Jól og
farsælt komandi
ár.
Kennsla hefst
aftur þann 4.
janúar á nýju ári

