
 

 

Tónlistarskólinn í Grindavík Ásabraut 2, 240 Grindavík 
Sími  420-1130  tónlistarskolinn@grindavik.is 

the  
 

Desember mánuður 
tónlistarinnar 

Nú er desember runninn upp með öllu sínu jólaskrauti og gleði. Flest börnin 
taka þátt í að baka smákökur, pakka inn jólagjöfunum, skreyta herbergin sín 
og jólatréð. Tónlist er stór hluti af lífinu okkar í desember. Allir hlusta 
einhverja á jólatónlist. Sumir lifa á tónlist, sumir búa til tónlist sem 
áhugamál og aðrir bara njóta tónlistar með að hlusta á hana.  
 
Jólatónlist einfaldlega gerir fólkið hamingjusamara. Mikið af jólalögum eru 
mörg hundruð ára gömul, vegna þess að þessi lög er auðvelt að syngja og eru 
glaðleg. Tónlist er ómissandi á flestum hátíðum í heiminum. Þegar það er 
kalt og dimmt, það er þá sem fólk vill mesta hlýju og frið í kringum sig. En 
jólatónlist er ein besta leiðin til að leyfa sér slaka á og njóta hátíðarinnar. 

D E S E M B E R  2 0 1 5  

Á döfinni 
4. desember kl. 20:15  
Barnakór Grindavíkur syngur 
fyrir félag eldri borgara 

5. desember kl. 11:00  
Jólatónleikar í sal tónlistarskólans 

5. desember kl. 12:30  
Jólatónleikar í sal tónlistarskólans 

5. desember kl. 14:00   
Jólatónleikar í sal tónlistarskólans 

5. desember kl. 18:00            
Kveikt verður á jólatré 
Grindavíkurbæjar. Tónlistaratriði 
frá tónlistarskólanum og Barnakór 
Grindavíkur kemur fram. 

6. desember kl. 18:00                 
Aðventukvöld í Grindavíkurkirkju. 
Barnakór Grindavíkur kemur fram. 

10. desember kl. 09:15 

Friðargangan. Barnakór 
Grindavíkur kemur fram. 

17. desember kl. 14:00 - Litlu jól 

Við erum á Facebook! 
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Gott samstarf á milli leikskóla og tónlistarskóla 

Kátir krakkar frá leikskólanum Laut komu í heimsókn í 
tónlistaskólann þann 5. og 6. nóvember. Nemendur og 
kennarar sýndu þeim hljóðfærin og spiluðu fyrir þau. 
Síðan fengu krakkarnir að prófa hljóðfærin. 

Hressir krakkar frá Króki heimsóttu 
tónlistarskólann þann 12. og 13. nóvember. 
Nemendur og kennarar sýndu þeim hljóðfæri og 
spiluðu fyrir þau. Síðan fengu krakkarnir að 
prófa hljóðfærin. 

 
Nemendur og kennarar fóru í 
heimsókn á leikskólann Laut þann 
27. nóvember. Þar var haldinn smá  
tónfundur fyrir börnin á Laut.  
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Hvað heitir þú og á hvaða hljóðfæri kennir þú? 

Ég heiti Arnór Sigurðarson og kenni á trommur og 

slagverk. 

 

 

 

Hvað er mest spennandi við slagverk? 

Trommarar og slagverksleikarar eru yfirleitt 

grunnurinn í hljómsveit og sjá um að halda bandinu 

saman. Það getur verið krefjandi en mjög spennandi 

og skemmtilegt. 

 
 

 

Að hverju eru nemendur að vinna að ? 

Þeir eru mikið að vinna í að hlusta á og spila 

með öðrum hljóðfærum sem er afar mikilvægt, 

bæði fyrir byrjendur og lengra komna. Einnig eru 

þeir t.d. að vinna í sinni tækni með það að 

markmiði að hafa trommuleikinn  skemmtilegan 

og áreynslulausan.  

 

Hvað er framundan hjá nemendum?  

Nú þegar hafa nokkrir nemendur spilað á 

tónfundum í Víðihlíð og framundan eru svo 

jólatónleikar þar sem nokkrir nemendur koma 

fram í hóp og spila saman. 
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                      Heilinn 
Heilinn skiptist í vinstra og hægra heilahvel og stjórnar 
hvort um sig gagnstæðum hluta líkamans. Vinstra 
heilahvelið tekur raðáreiti og vinnur úr því en það 
hægra býr til heildarmyndir. Í hægra heilahvelinu 
myndast  laglínuþekking og hljómamyndun en það 
vinstra geymir takt líkamshreyfingar og takt. Með 
hljóðfæranámi og æfingum samhæfast báðar hendur 
og um leið bæði heilahvelin og tengingar milli 
heilahvelanna þroskast. 

Hver er ávinningurinn? 
Rannsóknir hafa sýnt fram á að tónlistarnám hafi jákvæð 
áhrif á námsárangur grunnskólanema. Ef börn hefja 
tónlistarnám fyrir átta ára aldur ná þau um 15% meiri 
tengingu milli heilahvela samkvæmt rannsóknum. Margir 
nemendur fá að fara úr tímum úr grunnskólanum til að fara 
í tónlistartíma og eru engin neikvæð áhrif  þekkt vegna þess. 
Einnig hefur verið sýnt fram á að þeir nemendur sem 
stunda tónlistarnám hafa betri sjálfsmynd og eru félagslega 
sterkari. 

1

1. Tónlistariðkun þróar þá stöð heilans sem sem einnig hefur að geyma mál og rökhugsun. 
2. Tónlistarnemendur eru stöðugt að þjálfa minni bæði við æfingar og þegar komið er fram t.d. á 

tónleikum.   
3. Tónlistarnemendur þurfa stöðugt að vinna að verkefnum sínum af þolinmæði og þrautseigju þar til 

þau  eru fullkláruð sem þjálfar úthald. 
4. Nemendur sem æfa á hljóðfæri eru stöðugt að vinna við að yfirfæra frá augum til handa (þ.e. þjálfa 

lestur til framkvæmdar handa) 
5. Tónlistarnemendur sem æfa lög eða verk eru stöðugt að setja sér markmið og áskoranir og upplifa 

síðan sigurtilfinningu þegar þeir hafa náð markmiðum sínum. 
6. Tónlistarnemendur þjálfast í öguðum vinnubrögðum sem nýtast þeim vel í öðru námi. 
7. Tónlistarnemendur æfast í samspili og að þurfa að standa sig sem partur af stærri heild. Einnig 

tengjast nemendur félagslegum böndum.   
8. Tónlistarnemendur þjálfast í að koma fram og með þjálfun og góðum undirbúningi að vinna á kvíða.  
9. Tónlistarnemendur þjálfast í að að þekkja munstur sem nýtist vel t.a.m. í stærðfræði. 
10. Tónlistarnemendur þjálfast í tónheyrn, tónblæ og að setja og greina tilfinningar í tónverkum. 

Tilfinningaþroski eykst og tónlistarnemendur verða því oft næmari á tilfinningar fólks og raddblæ. 

2

Nokkrir mikilvægir þættir tónlistarnáms 
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Rannsókn sýnir fram á styrkjandi 
áhrif tónlistar á hjartað  

 

2

Prófessor Ilic segir að þegar við hlustum á tónlist 
framleiði heilinn endorfin sem hefur góð áhrif á 
æðarkerfið en að fólk verði að hlusta á það sem 
því þykir skemmtilegt. 

Ilic talar einnig um að rannsóknirnar hafi sýnt að 
ákveðnar tegundir tónlistar séu þó ekki eins 
góðar fyrir hjartað. Þungarokk er til að mynda 
talið geta aukið stress á meðan ópera, klassísk 
tónlist og létt og gleðileg tónlist er talin auka 
framleiðslu endorfíns. Hún telur einnig að tónlist 
leikin án orða geti verið betri vegna þess að orðin 
geta valdið tilfinningarlegu uppnámi. 

Lesa má meira af rannsókn þessari á The 
Guardian 

 

1

 

Á árlegri ráðstefnu Samtaka Evrópskra 
hjartasérfræðinga í Amsterdam árið 2013 kynnti 
prófessor Delijanin Ilic frá háskólanum í Serbíu 
sem fór fyrir rannsóknarhóp um áhrif tónlistar á 
heilsu hjartans niðurstöður rannsóknar sinnar. 

Þátttakendur í rannsókninni voru 74 
einstaklingar með hjartasjúkdóm. Þeim var 
skipt upp í þrjá hópa. Hópur 1 var látinn mæta 
þrisvar sinnum í viku í líkamsrækt. Hópur 2 var 
látinn mæta í sömu líkamsræktartímana en 
hlustaði einnig á tónlist að eigin vali í 30 
mínútur á dag. Hópur 3 átti að hlusta á tónlist 
að eigin vali í 30 mínútur á dag án þess að 
stunda líkamsrækt.   

Mæling á efninu endothelial, sem  er mjög 
mikilvægt til að viðhalda svörun æðakerfisins 
og fleiri mælingar voru notaðar til þess að mæla 
virkni hjartans. 

Niðurstöðurnar voru að afkastageta hóps 2 sem 
mætti í ræktina og hlustaði jafnframt á tónlist 
að eigin vali í 30 mín jókst um 39%. 

Afkastageta hóps 1 sem var látinn mæta í 
líkamsrækt þrisvar sinnum í viku en hlustaði 
ekki á tónlist jókst um 29%  

Afkastageta hóps 3 sem einungis átti að hlusta á 
tónlist í 30 mínútur á dag jókst um 19%. 
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Jólatónleikar tónlistarskólans 
5. desember 

 
Jólatónleikar Tónlistarskólans 
verða laugardaginn 5. desember í 
sal tónlistarskólans. Tónleikarnir 
verða kl. 11:00, 12:30 og 14:00. 

 

Gleð i leg jó l! 

Tónlistarskólinn í Grindavík - Ásabraut 2 240, Grindavík 
Ábyrgðarmenn: Renata Ivan og Inga Þórðardóttir 


