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Fréttabréfið 
Fréttabréfið Tónvísir kemur út 2-3 sinnum á vetri. Annars eru upplýsingar um starfsemi 

skólans frá degi til dags á tonlistarskoli.reykjanesbaer.is og á fésbókarsíðu skólans. 
 

Jólatónleikar framundan-án áheyrenda 
Framundan er fjölbreytt jólatónleikahald skólans og allir tónleikarnir verða í Bergi. Vegna 

samkomutakmarkana verða engir áheyrendur í salnum, en þess í stað munum við streyma 

tónleikunum á YouTube-rásinni okkar líkt og við gerðum í vor. Slóðin er: 

rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2 

Tónleikarnir verða með svipuðu sniði og venjulega þ.e. að kennarar eða deildir halda sína 

tónleika hver fyrir sig. Vinsamlegast fylgist vel með tilkynningum sem koma frá 

kennurum varðandi jólatónleikana. Hér í Tónvísi er yfirlit yfir jólatónleikahaldið. Einnig 

er hægt að fá upplýsingar um tónleikana á skrifstofu skólans, á vefsíðunni okkar 

tonlistarskoli.reykjanesbaer.is  og á fésbókarsíðunni.  Það skal tekið fram að nokkrir 

kennarar munu ekki halda jólatónleika með nemendum sínum, heldur fara aðra og 

nýstárlegri leið. Þessir kennarar eru því ekki á listanum yfir jólatónleika hér í Tónvísi. 



 

Jólaleyfi 
Síðasti kennsludagur fyrir jól er föstudagurinn 18. desember. 

Kennsla hefst að nýju þriðjudaginn 5. janúar 2021. 

 

Innritun í skólann 
Það er ekkert sérstakt innritunartímabil hjá okkur, heldur er hægt að innrita sig í skólann 

hvenær sem er ársins og á hvaða tíma dags sem er. Sótt er um rafrænt og umsóknir eru á 

vef skólans tonlistarskoli.reykjanesbaer.is . Fylla þarf umsóknina út eins ítarlega og unnt 

er og umsækjendur fá staðfestingu í tölvupósti á móttöku hennar. 

Rétt er að nefna, að við getum bætt við okkur örfáum nemendum eftir áramót á bæði 

strengja- og blásturshljóðfæri. 
 

 

Jólatónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands 

Bjöllukór TR og Már Gunnarsson 
Þrátt fyrir Covid-ástandið mun Sinfóníuhljómsveit Íslands halda sína árlegu jólatónleika. 

En vegna Covid verða þeir með öðru sniði en áður. Öll atriði tónleikanna verða tekin upp í 

Hörpu og RÚV mun sýna þá kl. 13:25 á aðfangadag og  á jóladag kl. 13:15.  

Hér er slóð inn á nánari upplýsingar á síðu Sinfóníuhljómsveitarinnar 

https://www.sinfonia.is/tonleikar-og-midasala/jolatonleikar-sinfoniunnar-a-ruv   

Jólatónleikar Sinfóníuhljómsveitarinnar eru löngu orðnir fastur liður í jólahaldi margra 

fjölskyldna enda ætlaðir fólki á öllum aldri. Við erum enn og aftur afar stolt af því að vera 

boðið að taka þátt í tónleikunum, en þetta verður 9. árið í röð sem Bjöllukór TR spilar á 

þessum tónleikum. Stjórnandi Bjöllukórsins er Karen Janine Sturlaugsson. 

Einnig mun Már Gunnarsson, píanónemandi við rytmísku deildina, flytja eigið jólalag með 

Sinfóníuhljómsveitinni, „Jólin koma með þér“, sem hefur verið útsett sérstaklega fyrir 

þessa tónleika. 
 

Jólagjafir 
Við viljum benda á þann skemmtilega möguleika að gefa tónlistar-jólagjafir. Hægt er að fá 

ódýrar en nytsamlegar gjafir fyrir tónlistarnemandann í tónlistarbúðum, svo sem 

nótnastatíf, hljóðfærastatíf, nótnabækur, taktmæla, ljós á nótnastatíf, trommukjuða o.fl. 

þess háttar. Helstu verslanir með svona vörur eru Tónastöðin, Hljóðfærahúsið og Hljóð-X-

Rín í Reykjavík og verslun Rokksafnsins í Hljómahöll. 
 

 

Vorönnin og viðburðir 

Við vonum svo innilega að ekki komi til þess að takmarkanir á skólastarfi tónlistarskóla 

verði hertar aftur á vorönninni. Við a.m.k. höfum ákveðið að starfa skv. skóladagatalinu 

óbreyttu og stefnum ótrauð á þá viðburði sem þar eru tilgreindir. Þeir helstu eru „Dagur 

tónlistarskólanna“ sem haldinn er 7. febrúar, á fæðingardegi Gylfa Þ. Gíslasonar sem oft 

hefur verið nefndur „faðir íslenskra tónlistarskóla“. Stórtónleikar forskóladeildar skólans, 

afmælishátíð Nótunnar, sem er uppskeruhátíð íslenskra tónlistarskóla og tónleikar 

framhaldsnemenda skólans. Þessir viðburðir eru í mars. Síðan stefnum við á að halda 

Landsmót Samtaka íslenskra skólalúðrasveita í maí, en mótinu var frestað s.l. vor vegna 

Covid-19. Þar fyrir utan eru á skóladagatalinu 11 hefðbundnir nemendatónleikar á önninni 

og röð vortónleika sem nær yfir eina og hálfa viku í maí. 



 

 
 

Dagskrá í desember 2020/janúar 2021 

Jólatónleikar 2020 sem verður streymt 
 

fimm.10.des. kl. 17:50 Jólatónleikar nem. Aleksöndru 

  

fös. 11. des. kl. 16:00 Jólatónleikar nem. Jónínu  

 

laug. 12. des. kl. 10, 11, 12 Jólatónleikar Suzuki nem. Guðríðar Evu 

 kl. 16:00 Kennaratónleikar Þórunnar Harðardóttur og  

                                                       Kristjáns Karls Bragasonar 

 

mán. 14. des. kl. 17:00 Jólatónleikar Söngdeildar 

 kl. 18:00 Jólatónleikar nem. Kristínar Þóru, Kristjáns Karls og Alberts 

 kl. 19:00 Jólatónleikar nem. Kristínar Þóru, Kristjáns Karls og Alberts 

 

þrið. 15. des.  kl. 16:00 Jólatónleikar nem. Unnar 

 kl. 17:00 Jólatónleikar nem. Germans 

 kl. 18:00 Jólatónleikar nem. Renötu   

 kl. 19:00 Jólatónleikar nem. Þórunnar 

 

miðv. 16. des.  kl. 16:00 Jólatónleikar nem. Sigrúnar Gróu 

 kl. 17:00 Jólatónleikar nem. Steinars   

 kl. 18:00 Jólatónleikar nem. Birtu Rósar og Bjarma 

 kl. 19:00 Jólatónleikar nem. Hörpu, Valdimars og Karenar 

 kl. 20:00 Jólatónleikar Nýjasta Bjöllukórsins 

 

fimm. 17. des.  kl. 15:30 Jólatónleikar nem. Ínu Dóru og Sigrúnar Gróu 

 kl. 16:30 Jólatónleikar nem. Ragnheiðar Eirar 

 kl. 17:30 Jólatónleikar nem. Guðríðar Evu 

 kl. 18:00 Jólatónleikar nem. Geirþrúðar 

 kl. 18:30 Jólatónleikar nem. Jelenu 

 kl. 19:00 Jólatónleikar nem. Arnars Freys 

 

fös. 18. des.   Síðasti kennsludagur fyrir jól  

 kl. 16:00 Jólatónleikar nem. Þorvaldar Más 

 kl. 17:00 Jólatónleikar nem. Grétu 

  

mán. 4. jan. 2021  Starfsdagur kennara  

þrið. 5. jan.                         Kennsla hefst 
 

 

 

 
 

Tónlistarskólinn óskar  nemendum 
 og fjölskyldum þeirra gleðiríkra jóla og farsæls nýs árs 


