
 

 

Hvað er á 
döfinni? 

 

5. – 6. nóvember – 

Leikskólinn Krókur kemur í 

heimsókn í tónlistarskólann 

12. nóvember kl. 17:00 – 

Tónfundur 

8. desember kl. 11:00  -  

Jólatónleikar  

9. desember kl. 12:30  -  

Jólatónleikar  

9. desember kl. 14:00  -  

Jólatónleikar  

15. desember – 2. janúar 

Jólafrí 

3. janúar –  

Starfsdagur 

S E P T E M B E R / O K T Ó B E R  2 0 1 8  

Hljóðfæragerð fyrir nemendur 

 í 5. og 6. bekk 

 
Í vetur býðst nemendum í 5. og 6. bekk 
að leggja stund á hljóðfæragerð í 
tengslum við tónlistarkennslu í bundnu 
vali sem er samvinnuverkefni 
grunnskólans og tónlistarskólans. 
Unnið er með ýmis efni úr umhverfinu 
til að skapa nothæf hljóðfæri og spilun 
æfð. 
Lögð er áhersla á að nemendur nýti 
eigin sköpunargáfu og hugmyndaflug 
til að hver og einn skapi sér sitt 
einstaka hljóðfæri. 

Í vetur er áhersla lögð á blásturs- og 
slagverkshljóðfæri. 
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Þann 21. ágúst sl. fóru kennarar tónlistarskólans ásamt kennurum 
frá Tónlistarskóla Reykjanesbæjar, Tónlistarskólanum í Garði og 
Tónlistarskólanum í Sandgerði á námskeið í Hljómahöll í Keflavík.  
Dr. Einar Jón Einarsson heyrnarsérfræðingur hélt fyrirlestur um 
heyrn og heyrnarvernd tónlistarmanna, kennara og nemenda. 
Námskeiðið var fróðlegt og kom sér vel fyrir kennara. 
tónlistarskólans. 
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Glæsilegir fulltrúar 
tónlistarskólans á aðalfundi 
Sambands sveitarfélaga á 

Suðurnesjum  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Þrír nemendur úr Tónlistarskóla Grindavíkur komu fram 
á aðalfundi Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum. 
Þeir nemendur eru Þórdís Steinþórsdóttir, Olivia Ruth 
Mazowiecka og Jón Emil Karlsson. Stóðu þau sig mjög 
vel og var þeim vel fagnað af áhorfendum. 
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Elstu krakkarnir frá leikskólanum Laut komu í heimsókn 15. og 
16. október. Krakkarnir fengu kynningu á hljóðfæri og fengu 
svo að prófa að spila og syngja með aðstoð tónlistarkennara. 
Flottur hópur sem gaman var að fá í heimsókn! 
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Elstu krakkarnir frá leikskólanum Krók komu í heimsókn í 
tónlistarskólann 5. og 6. nóvember. Krakkarnir fengu 
kynningu á hljóðfæri og söngkennslu og fengu svo að prófa 
að spila og syngja með aðstoð tónlistarkennara. Flottur hópur 
sem gaman var að fá í heimsókn! 
 

Krakkar frá 

leikskólanum Krók í heimsókn 
í tónlistarskólanum 
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Tónlistarskólinn í Grindavík 

Ásabraut 2 
240, Grindavík 
sími: 420-1130 

tonlistarskolinn@grindavik.is 

Skemmtilegur tónfundur var haldinn mánudaginn 29. 
október í sal tónlistarskólans. Á tónfundinum komu fram 
nemendur tónlistarskólans sem spiluðu á píanó, gítar, 
slagverk, fiðlu og sungu vel valin lög. Fjölbreyttur og 

skemmtilegur tónfundur og fóru áheyrendur glaðir heim. 
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