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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 gestir, en þess í stað munum við streyma tónleikunum á 
YouTube-rásinni okkar líkt og við höfum gert undanfarið. 

Nafn skólans er skrifað inn í leitarstikuna á YouTube og þá á að birtast mynd þar 
sem farið er inn á streymið (Live) 

Jólatónleikarnir 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 tónleikana. 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.   
 

 



 
Jólaleyfi 

Síðasti kennsludagur og tónleikadagur fyrir jól er föstudagurinn 17. desember. 
Kennsla hefst að nýju þriðjudaginn 4. janúar 2022. 

 
Innritun í skólann 

Það er ekkert sérstakt innritunartímabil hjá okkur og því hægt að sækja um skólavist 
hvenær sem er ársins og á hvaða tíma dags sem er. Sótt er um rafrænt og umsóknir eru á 
vef skólans tonlistarskoli.reykjanesbaer.is undir hlekknum „Endurnýjun og nýjar 
umsóknir“. 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 og í söngdeild. 

 
 

Jólatónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands 
Bjöllukór TR  

Bjöllukór Tónlistarskólans verður að venju þátttakandi í Jólatónleikum 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands og þetta er 10. árið í röð sem Bjöllukórinn og skólinn eru 
þess heiðurs aðnjótandi og við erum enn og aftur afar stolt af því. Tónleikarnir verða 
haldnir laugardaginn 11. og sunnudaginn 12. desember kl.14 og 16 báða dagana í Eldborg 
í tónlistarhúsinu Hörpu. 
Jólatónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands eru löngu orðnir fastur liður í jólahaldi margra 
fjölskyldna enda stórskemmtilegir tónleikar og ætlaðir fólki á öllum aldri.  
Hér er slóð inn á nánari upplýsingar og miðasölu á síðu Sinfóníuhljómsveitarinnar 
https://www.sinfonia.is/tonleikar-og-midasala  Við mælum með að fólk sé tímanlega í því að 
kaupa miða. Stjórnandi Bjöllukórsins er Karen Janine Sturlaugsson. 
 

 

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,  
Hljóð-X-Rín í Reykjavík og verslun Rokksafnsins í Hljómahöll. 
 
 

Vorönnin og viðburðir 
Við vonum innilega að það takist að hafa hemil á Covid-veirunni svo ekki komi til hertra 
takmarkana á skólastarfi tónlistarskóla á vorönninni. Við munum starfa skv. gildandi 
skóladagatali 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, 
tónleikar lengra kominna nemenda, hefðbundnir nemendatónleikar og svo röð vortónleika 
sem nær yfir tvær vikur í maí. 
 
 

 

https://www.sinfonia.is/tonleikar-og-midasala


                     
 

Dagskrá í desember 2021/janúar 2022 
 

mán. 6.des. kl. 17:30 Jólatónleikar nem. Auðar Eddu 
 kl. 18:30 Jólatónleikar nem. Aleksöndru 
  

þrið. 7. des. kl. 17:00 Jólatónleikar Strengjasveitar  
 kl. 19:00 Jólatónleikar Gítarsampils 
 

miðv. 8. des. kl. 18:00 Jólatónleikar nem. Auðar Eddu 
   
fimm. 9. des. kl. 16:00 Jólatónleikar nem. Þorvaldar H. 
 kl. 19:00 Jólatónleikar nem. Hörpu 
 

fös. 10. des. kl. 16:00 Jólatónleikar nem. Ragnheiðar Eirar og Þórörnu 
 kl. 17:00 Jólatónleikar nem. Ragnheiðar Eirar og Þórörnu 
 kl. 18:00 Jólatónleikar nem. Jónínu 
 

mán. 13. des. kl. 16:00 Jólatónleikar nem. Þórunnar 
 kl. 17:00 Jólatónleikar nem. Guðríðar Evu 
 kl. 18:00 Jólatónleikar nem. Alberts 
 kl. 19:00 Jólatónleikar nem. Arnars Freys 
 kl.19:30 Jólatónleikar rytmísks sampils TR 
 kl. 20:00 Jólatónleikar nem. Kristins 
 

þrið. 14. des.  kl. 16:00 Jólatónleikar nem. Arons 
 kl. 17:15 Jólatónleikar nem. Renötu   
 kl. 18:00 Jólatónleikar nem. Mariiu og Karenar 
 kl. 19:30 Jólatónleikar Bjöllukórsins 
 

miðv. 15. des.  kl. 16:15 Jólatónleikar Suzuki blokkflautunemenda 
 kl. 17:00 Jólatónleikar Söngdeildar 
 kl. 18:00 Jólatónleikar nem. Sigrúnar Gróu 
 kl. 18:30 Jólatónleikar nem. Steinars   
  

fimm. 16. des.  kl. 16:00 Jólatónleikar nem. Ólafar 
 kl. 17:00 Jólatónleikar nem. Geirþrúðar 
 kl. 17:30 Jólatónleikar nem. Jelenu  
 kl. 18:00 Jólatónleikar nem. Germans 
 kl. 19:00 Jólatónleikar nem. Birtu Rósar, Bjarma, Birgis og Eyþórs 
 

fös. 17. des.   Síðasti kennsludagur fyrir jól 
 kl. 16:30 Jólatónleikar nem. Unnar 
 kl. 17:30 Jólatónleikar nem. Þorvaldar Más 
 kl. 18:30 Jólatónleikar nem. Kristjáns 
  

mán. 3. jan. 2022  Starfsdagur kennara. Skrifstofan opnar.  
þrið. 4. jan.                         Kennsla hefst. 
 

 
 

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


