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Tónlistardeild
Markmið
Þekking er drifkraftur sköpunar. Við bjóðum framsækið nám, í þroskandi umhverfi, sem
byggir á hefð, sögu og tækni. Markmiðið er að efla nemendur til sjálfstæðis og sterkrar vitundar fyrir nýsköpun, samfélagi og samstarfi.
Því munum við:
▸▸ stunda markvissa þjálfun og gagnrýna hugsun í starfi,
▸▸ efla listsköpun og rannsóknir,
▸▸ skapa jákvætt vinnuumhverfi sem byggir á virðingu og trausti,
▸▸ viðhalda listrænum og faglegum gæðum,
▸▸ stuðla að þverfaglegri samvinnu,
▸▸ eiga samtal við nánasta umhverfi og samfélagið í heild,
▸▸ taka þátt í alþjóðlegu samstarfi.
UM NÁMIÐ
Tónlistardeild LHÍ býður nemendum yfirgripsmikla þekkingu og þjálfun í tónlist. Stefnan er
að veita ekki aðeins góðan fræði- og tæknilegan grunn, heldur einnig að auka víðsýni nemenda
og að þeir kynnist í verki helstu möguleikum í sínu fagi, nýsköpun og skörun við aðrar greinar.
Á bakkalárstigi er boðið upp á nám á fimm brautum: Hljóðfæraleik/söng, hljóðfærakennslu,
skapandi tónlistarmiðlun, tónsmíðum og kirkjutónlistarbraut sem rekin er í samstarfi við
Tónskóla þjóðkirkjunnar. Námið er 180 einingar og lýkur á þremur árum, ýmist með BA eða
B.Mus gráðu. Nám við tónlistardeild skiptist í þrjá þætti: Aðalfag (90 ein.), fræði (60 ein.) og
val- og starfsþróunargreinar (30 ein.).
Um þriðjungur náms á bakkalárstigi í tónlistardeildinni er fræði en rík áhersla er lögð á að
nemendur öðlist þekkingu á sígildri vestrænni tónlist og þekki þá arfleifð sem við búum við
í dag.
HLJÓÐFÆRALEIKUR/SÖNGUR
B.Mus nám í hljóðfæraleik/söng er klassískt söng- eða hljóðfæranám með áherslu á flutning
á sígildri- og samtímatónlist. Aðalfagið samanstendur af einkatímum, meðleik og masterklössum. Lögð er rík áhersla á að fá gestakennara, innlenda sem erlenda, til þess að halda
masterklassa.
Fjölbreytt samspil er stór hluti af náminu og er þátttaka nemenda í sinfóníuhljómsveitum og
öðrum stærri samspilshópum hérlendis sem og erlendis metin til eininga. Nemendur koma
fram á tónleikum nokkrum sinnum á önn með einleiks- og kammerverk auk þess að taka
þátt í tónleikum tónsmíðabrautar LHÍ. Lokaverkefni nemenda í B.Mus námi eru opinberir
tónleikar.
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Boðið er upp á námskeið í barokktónlist, nútímatónlist, sviðsframkomu, blaðlestri, spuna
og framburðarkennslu fyrir söngvara sem og námskeið í grunnatriðum hljóðfæra- og söngkennslu. Markmið námsins er að mennta fjölhæfa tónlistarmenn með góða þekkingu, leikni
og hæfni í sínu fagi.
Nemendum í B.Mus námi í söng og hljóðfæraleik sem vilja fara utan áður en formlegu námi
þeirra lýkur býðst að ljúka námi við tónlistardeild LHÍ með diplómaprófi (60–120 ECTS). Það
er þó háð þeim skilyrðum að einkunn á aðalhljóðfæri hafi aldrei farið niður fyrir 8,0 og að
þeir hafi staðfesta skólavist í tónlistarháskóla erlendis.
Innan þessarar brautar er einnig boðið upp á diplómanám, sem er tveggja ára nám til 60
eininga. Námið er ætlað hæfileikaríkum nemendum sem enn stunda almennt nám á framhaldsskólastigi, en standast kröfur skólans um kunnáttu og færni í tónlist. Nemendur ljúka
náminu með diplóma prófi þar sem lokaverkefnið felur í sér opinbera tónleika. Með þessum
fyrirfram loknu háskólaeiningum mun tíminn til bakkalársgráðu styttast sem því nemur.
HLJÓÐFÆRAKENNSLA
B.Mus nám í hljóðfærakennslu er ætlað þeim sem vilja gera hljóðfærakennslu að starfsvettvangi sínum. Námið er náskylt B.Mus námi í hljóðfæraleik og söng, en með meiri áherslu á
miðlun, hagnýta þjálfun og nám á aukahljóðfæri. Að öðru leyti miðast námið fyrst og fremst
við að nemandi fái góða þjálfun í hljóðfæraleik, jafnt á aðalhljóðfæri sem aukahljóðfæri.
Í náminu er lögð áhersla á sértæka kennslufræði, ásamt skyldum námsgreinum sem miða að
því að gera nemandann sem hæfastan til að takast á við hljóðfærakennslu barna og unglinga
í fjölbreyttu samfélagi.
Nemendur á hljóðfærakennarabraut ljúka námi með B.Mus- gráðu og telst námið ákjósanlegur undirbúningur meistaranáms í hljóðfærakennslu.
SKAPANDI TÓNLISTARMIÐLUN
Brautin tekur mið af fjölbreytilegum þörfum samfélagsins og lista- og menningarlífsins. Hún
er hugsuð fyrir fjölhæft og skapandi tónlistarfólk sem vill nýta tónlistarhæfileika sína til að
gefa af sér, virkja tónlistargáfur annarra og vinna að fjölbreytilegri tónsköpun og flutningi.
Boðið er upp á þriggja ára nám sem leiðir til bakkalár gráðu (BA).
Námið byggist á þjálfun í hljóðfæraleik og/eða söng, bæði með hryntónlist og sígilda- og samtímatónlist sem viðfangsefni. Þjálfunin er skipulögð þannig að hún nýtist vel þeim sem hafa
fjölþætta hæfileika, áhuga og reynslu til miðlunar og sköpunar á hvers konar hátt. Einnig eru
dæmi um nemendur á brautinni sem hafa þjálfað sig í tónsmíðum og hljómsveitar- eða kórstjórn. Samleikur, samsöngur, tónsköpun í hóp og skapandi tónlistarsmiðjur sem byggja á
samvinnu við skóla og aðrar stofnanir eru stór þáttur í náminu.
Lögð er áhersla á haldgóða, almenna tónlistarþekkingu með það að markmiði að gera nemandann sem hæfastan að takast á við ýmis konar tónlistariðkun og miðlun í síbreytilegu
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samfélagi sem gerir æ fjölbreytilegri kröfur til listamanna um að virkja ólíka hópa til skapandi
hugsunar; samfélagi sem kallar á nýja kynslóð öflugra tónlistarmanna sem í síauknum mæli
munu starfa jöfnum höndum við tónlistarflutning, sköpun, kennslu og miðlun af ýmsu tagi.
TÓNSMÍÐAR
Í BA-námi í tónsmíðum geta nemendur stundað nám í almennum tónsmíðum eða nýmiðlum, þar sem lögð er áhersla á notkun raf- og tölvutækni við gerð tónlistar. Þá hafa nemendur
möguleika á að blanda þessum tveimur þáttum saman en einnig er boðið upp á valnámskeið
í kvikmyndatónlist og sviðslistatónlist.
Í náminu er lögð áhersla á að nemendur hljóti yfirgripsmikla þekkingu á aðferðafræði tónsköpunar og öðlist færni í að beita henni. Nemendur fá tækifæri til þess að semja fyrir ýmsar
samsetningar hefðbundinna hljóðfæra þ.á.m. fyrir einleikshljóðfæri, kammerhópa og hljómsveit auk kórs skólans. Nemendur læra að beita stafrænum miðlum til tónsköpunar og að
blanda saman hefðbundnum og nýstárlegum tónlistarflutningi. Í nýmiðlum er m.a. lögð
áhersla á grunnnám í hljóðhönnun, hljóðfræði og gagnvirkri tónlist ásamt samþættingu
myndlistar/vídeó og tónlistar.
Tónsmíðanámið fer fram í einkatímum og hóptímum þar sem aðferðafræði tónsmíða er
umfjöllunarefnið auk masterklassa þar sem nemendur kynnast fjölbreyttri flóru starfandi
tónskálda og fræðimanna.
Nemendur hafa möguleika á því að vinna að verkefnum í samvinnu við Kvikmyndaskóla Íslands, sviðslistadeild LHÍ, Sinfóníuhljómsveit unga fólksins, Caput og ýmsa smærri kammerhópa eftir aðstæðum hverju sinni.
KIRKJUTÓNLIST
Markmið kirkjutónlistarbrautar er að mennta fjölhæfa tónlistarmenn með góða þekkingu,
leikni og hæfni í sínu fagi. Námið er kröfuhart, framsækið, krefst sjálfstæðis í vinnubrögðum og er góður grunnur fyrir organista framtíðarinnar en einnig góður undirbúningur fyrir
framhaldsnám til meistaragráðu í kirkjutónlist. Tónlistardeild, í samstarfi við Tónskóla þjóðkirkjunnar býður uppá þriggja ára nám sem leiðir til bakkalár gráðu (BA).
Námið byggist upp af einkatímum í orgelleik, lítúrgískum orgelleik og kórstjórn. Boðið er
uppá önnur námskeið sem gefa góðan grunn fyrir organistastarf í kirkjum svo sem sálmaog helgisiðafræði, orgelfræði, söng, hljómborðsleik ofl. Kammertónlist, samspil og reglulegt
tónleikahald er mikilvægur hluti námsins.
SAMSTARF
Tónlistardeild er í samstarfi við fjölmarga aðila. Meðal samstarfsaðila eru: Sinfóníuhljómsveit
Íslands, Harpa, Íslenska óperan, Listvinafélag Hallgrímskirkju, Sumartónleikar í Skálholti,
Salurinn í Kópavogi, Safnahúsið, Mengi, Tónlistarskóli Ísafjarðar, Voces Thules, Hljómeyki,
Caput, Jaðarber, Stúdíó Sýrland og fleiri.
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Alþjóðasamstarf er mikilvægt í deildinni en nemendum gefst kostur á að fara í skiptinám og/
eða starfsþjálfun erlendis, gestanemendur og kennarar frá erlendum menntastofnunum eru
tíðir gestir í skólastarfinu og deildin er þátttakandi í erlendum samstarfsverkefnum þvert á
lönd og álfur. Tónlistardeild hefur gert tvíhliða samning á vegum Erasmus/Sókrates menntaáætlunarinnar við fjölmarga skóla. Á vefsíðu skólans er að finna lista yfir þessa samstarfsskóla: http://lhi.is/skolinn/althjodlegt-samstarf/samstarfsskolar/
TÓNLEIKAR
Námi í aðalfagi lýkur á hverri önn með tónleikum, leitast er við að staðsetja tónleikana utan
húsnæðis LHÍ og hefur tónlistardeild átt í góðu samstarfi undanfarin ár við Safnahúsið fyrir
tónleika nemenda í hljóðfæraleik/söng og Hörpu fyrir tónleika tónsmíðanema. Tónleikar
nemenda í kirkjutónlist fara fram í Hallgrímskirkju. Útskriftarverkefni nemenda á bakkalárstigi eru opinberir tónleikar og á deildin þar í samstarfi við Salinn í Kópavogi.

Þjónusta
ALÞJÓÐASKRIFSTOFA
Alþjóðaskrifstofa LHÍ leggur áherslu á að aðstoða nemendur við að sækja um sem skiptinemar í erlendum samstarfsskólum. Kynningarfundir eru haldnir reglulega í deildum skólans
um tækifæri til skiptináms og starfsnáms, og möguleika á styrkjum. Ennfremur aðstoðar
alþjóðaskrifstofa starfsfólk skólans við að undirbúa og sækja um styrki til starfsmanna- og
kennaraskipta.
Alþjóðaskrifstofa Listaháskólans er staðsett á aðalskrifstofu skólans í Þverholti 11.
Viðtalstími alþjóðaskrifstofu er mánudaga – fimmtudaga frá kl. 09.00–16.00.
Auk þess hefur alþjóðafulltrúi fasta viðveru í tónlistardeild fyrsta þriðjudag hvers mánaðar
frá kl.09.00–13.00.
BÓKASAFN
Bókasafn og upplýsingaþjónusta Listaháskóla Íslands er sérfræðisafn á sviði þeirra listgreina
sem kenndar eru við skólann og er safnið stærsta listbókasafn landsins.
Meginhlutverk safnsins er að veita nemendum og kennurum, auk annarra sem til skólans
leita, aðgang að fjölbreyttu efni um listir og menningu, s.s. fræðibókum, tímaritum, myndefni, leikhandritum, hljómplötum, diskum og nótnabókum en ekki síður að efla upplýsingalæsi nemenda og kennara með því að leiðbeina um notkun safnsins og aðstoða við leit að
upplýsingum í rafrænum gagnasöfnum og á vefnum.
Bókasafnið er staðsett í Laugarnesi, Sölvhólsgötu og Þverholti. Opnunartímar eru 8.30–16.00
í öllum húsum.
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EFNISKAUP
Nemendur þurfa sjálfir að útvega sér efni vegna náms í tónlistadeild.
AÐSTAÐA
Listaháskóli Íslands starfar í þremur byggingum: Sölvhólsgötu 13 þar sem tónlistadeild er til
húsa auk sviðslistadeildar , við Laugarnesveg 91 þar sem myndlistardeild og listkennsludeild
eru staðsettar og í Þverholti 11 þar sem hönnunar- og arkitektúrdeild er auk aðalskrifstofu
skólans. Skrifstofan á Sölvhólsgötu er opin frá kl. 8 – 15.
Kennsla í tónlistardeild fer fram í einkakennslustofum, tónlistarsölum og hefðbundnum
fræðikennslustofum auk þess hafa nemendur aðgang að æfingaherbergjum. Stuðst er við
einkakennslu og hópkennslu í verklegum tímum og fyrirlestra, málstofur, verklegar kynningar og umræður í fræðum. Dagleg kennsla fer fram milli kl. 08:30–18:00. Stöku sinnum
getur kennsla farið fram um helgar.
Hvert misseri er 15 vikur í kennslu. Kennt er samkvæmt hefðbundinni stundatöflu meginhluta annarinnar en reglulega er námið brotið upp með sérverkefnavikum. Í sérverkefnavikum fellur hefðbundin stundaskrá niður og nemendur taka þátt í stuttum, fjölbreyttum
námskeiðum.
Einu sinni á misseri er verkefnavika þá fellur öll kennsla niður.
Allir nemendur fá úthlutað nemendakorti er gengur sem lykill að skólanum. Húsnæði skólans er opið frá kl. 8 – 16 virka daga, en frá kl. 07–08, 16–01 og um helgar þarf að nota kortið
sem lykil auk númerakóða sem nemendur fá einnig úthlutað. Frá kl. 01–07 er skólinn lokaður.
Allar ferðir fólks um húsið eru rekjanlegar, mikilvægt er að nemendur hvorki láni kortin sín
né kóða. Ef nemandi glatar nemendakortinu sínu þarf hann að greiða 10.000 kr. fyrir nýtt
kort sem fæst ekki endurgreitt þó eldra kortið finnist aftur.
PRENTUN OG LJÓSRITUN
Nemendur fá á hverri önn úthlutað prent- og ljósritunarkvóta. Ef þeir fara umfram hann er
hægt að kaupa viðbótarkvóta á aðalskrifstofu í Þverholti eða hjá þjónustufulltrúa á Sölvhólsgötu. Upplýsingar um verð og staðsetningu prentara má finna á heimasíðu skólans.
NETÞJÓNUSTA
Í Listaháskólanum er þráðlaust net sem stendur öllum nemendum og gestum til boða. Við
bókasafn á Sölvhólsgötu eru einnig nettengdar almenningstölvur.
INNRI VEFUR OG NETFÖNG
Við innritun í LHÍ fá allir nemendur skólans úthlutað netfangi og lykilorði til notkunar á
skólanetinu MySchool. Á MySchool geta nemendur nálgast upplýsingar um námið, ásamt
því að skoða einkunnir sínar og námsferil. Nauðsynlegt er að tileinka sér notkun skólanetsins
og uppfæra allar persónulegar upplýsingar jafnóðum. LHÍ netföng nemenda eru mikilvæg
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boðleið milli skólans og nemenda sem nemendum ber að nota. Einnig má finna ýmsar hagnýtar upplýsingar á heimasíðu skólans þar sem jafnframt eru birtar fréttir af viðburðum og
málefnum líðandi stundar.

Úr skólareglum
Heildarreglur má finna á vefsíðu Listaháskólans.
Endurinnritun, mat á fyrra námi og fyrning eininga:
Fyrrverandi nemandi sem ekki hefur lokið námi getur sótt um að hefja nám við skólann að
nýju og fær metin þau námskeið sem áður var lokið séu minna en fimm ár liðin frá síðustu
innritun.
Ef liðið hafa fleiri en fimm ár frá námi þarf að sækja sérstaklega um mat á fyrra námi og er
þá tekið tillit til gildandi kennsluskrár hverju sinni. Einingar fyrnast séu fleiri en níu ár liðin
frá því nemandi hætti námi.
Nemendur sem óska eftir að fá metnar einingar úr öðrum háskólum skulu sækja um það og
skila inn viðeigandi gögnum strax í upphafi náms. Listaháskólinn getur þannig metið nám á
bakkalárstigi frá öðrum háskólum til allt að 90 eininga. (17.gr.)
Skólaár, kennslumisseri og brautskráning:
Skólaárið telst frá 1. ágúst til 31. júlí. Kennsluár skiptist í tvö kennslumisseri, haustmisseri
og vormisseri. Á kennslumisseri skulu eigi vera færri en 15 kennsluvikur, próf og leyfi koma
þar til viðbótar.
Vorútskrift Listaháskólans fer fram í júní. Útskriftarnemendur þurfa að skrá sig fyrir 15. mars.
Nemendur sem ekki hafa náð tilskildum einingafjölda til að útskrifast að vori geta sótt um
brautskráningu á miðjum vetri. Sækja þarf um vetrarútskrift eigi síðar en 15. desember. (18.gr.)
Einingafjöldi og framvinda náms:
Við skipulag náms við Listaháskólann er miðað við að ein eining (ECTS) jafngildi 25–30
klukkustundum í vinnu fyrir nemandann.
Miðað er við að nemandi ljúki að jafnaði 60 einingum á námsári, eða sem nemur 30 einingum á misseri.
Nemandi er ábyrgur fyrir framvindu eigin náms innan skipulagsramma skólans. (19. gr.)
Fjarvera úr prófi:
Ef nemandi er fjarverandi úr prófi og boðar ekki forföll er litið svo á að hann hafi þreytt prófið.
Nemandi á í því tilfelli ekki kröfu um endurtökupróf. (21. gr.)
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Endurtekning á prófi eða verkefni:
Standist nemandi ekki próf eða fellur í verkefni er honum heimilt að endurtaka það. Nemandi á eingöngu rétt á endurtöku hafi hann uppfyllt mætingarskyldu. Nemandi þarf að sækja
um endurtöku eigi síðar en fimm dögum eftir birtingu einkunna. Verði endurtekningu prófs
ekki komið við getur deildarforseti ákveðið um sambærilegt verkefni. Standist nemandi ekki
endurtökupróf eða fyrirlagt sérverkefni verður hann að þreyta námskeiðið að nýju
Hafi nemandi staðist próf/verkefni getur hann óskað eftir, ef sérstakar ástæður eru fyrir
hendi, að fá að endurtaka prófið/verkefnið. Heimili deildarforseti endurtöku skal hún fara
fram í næsta skipti sem viðkomandi próf er haldið eða verkefni sett fyrir. Seinni einkunnin
skal gilda. (21. gr.)
Sjúkrapróf/verkefni:
Sjúkrapróf /verkefni skulu haldin vegna haustmisseris eigi síðar en 15. janúar og vegna vormisseris eigi síðar en 1. júní.
Færsla einkunna og varðveisla úrlausna:
Náms- og kennsluþjónusta sér um færslu einkunna og varðveislu þeirra, auk þess að birta
nemendum lokaeinkunnir. (21. gr.)
Námsframvinda, skuldbinding nemandans og úrsögn úr námskeiði:
Þegar nemandi er skráður í námskeið er hann jafnframt skráður í próf eða er bundinn skiladögum fyrir verkefni ef námsmatinu er þannig háttað. Með úrsögn úr námskeiði er nemandi
þar með leystur undan þeim kröfum er varða námsmatið. Úrsögn úr námskeiði verður að
tilkynna skriflega til deildarfulltrúa innan frests sem nemur þriðjungi af heildartímalengd
viðkomandi námskeiðs. (22.gr.)
Veikindi:
Nemandi, sem vegna veikinda mætir ekki til prófs eða getur ekki lagt fram tilskilið verkefni
til mats, innan þess frests sem gefinn er, skal tilkynna forföll áður en prófið hefst eða frestur
rennur út. Læknisvottorði skal skilað á skrifstofu skólans til staðfestingar eigi síðar en þremur
dögum eftir að próf var haldið eða skilafrestur rann út, annars telst nemandi hafa þreytt
prófið eða tekið þátt í verkefnaskilum. Með læknisvottorði ávinnur nemandi sér rétt til sjúkraprófs, svo framarlega sem mæting hafi verið fullnægjandi í námskeiðinu. (22.gr.)
Námshlé:
Nemendur geta tekið sér námshlé innan þess ramma sem reglur skólans setja um framvindu náms. Nemendur þurfa að tilkynna um námshlé á þar til gerðum eyðublöðum eigi
síðar en 1. október vegna náms á haustmisseri og fyrir 1. febrúar vegna náms á vormisseri.
Námshlé getur að hámarki verið eitt ár og þarf að rúmast innan þess ramma sem skólinn
setur, sbr. 22. gr.
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Meðferð mála frá nemendum:
Ef nemandi telur sig vera beittan órétti getur hann beint máli sínu í eftirfarandi farveg:
Nemandi snýr sér til viðkomandi kennara, fagstjóra, deildarforseta eða námsráðgjafa sem
taka málið til umfjöllunar og leita lausna á því. Uni nemandi ekki þeirri lausn skal hann
senda skriflegt erindi ásamt rökstuðningi til rektors. Rektor fer yfir málið, tekur ákvörðun
og nemandi fær skriflegt svar þar sem niðurstaða málsins er rökstudd. Ef nemandi sættir sig
ekki við ákvörðun rektors getur hann áfrýjað til úrskurðarnefndar í réttindamálum nemenda.
Úrskurðarnefnd fjallar þó ekki um einkunnir (sjá starfsreglur úrskurðarnefndar). Um ábyrgð
og fyrirkomulag námsmats er vísað í 21. gr. (28. gr.)
Brot á lögum eða reglum skólans:
Hafi nemandi gerst sekur um brot á lögum eða reglum skólans eða að framkoma hans gagnvart starfsmönnum eða öðrum nemendum er álitin ósæmileg eða óhæfileg getur rektor og/
eða viðkomandi deildarforseti veitt honum skriflega áminningu. Sé um að ræða brot sem
talið er alvarlegt og stríðir gegn grundvallarforsendum starfseminnar getur rektor vikið viðkomandi nemanda úr skóla tímabundið

Nemendafélag
Við tónlistardeild sem og í öðrum deildum skólans er starfrækt nemendafélag. Félagið er
hagsmunafélag fyrir nemendur deildarinnar auk þess sem það stendur fyrir ýmsum uppákomum og skemmtunum yfir veturinn.

Nemendaráð
Nemendaráð er samráðsvettvangur nemendafélaga við skólann og tengiliður nemendafélaganna við stjórnendur skólans. Nemendaráð er skipað formönnum nemendafélaga frá fimm
deildum skólans. Nemendaráð tilnefnir fulltrúa nemenda í nefndir og ráð skólans.
HANDBÓK NEMENDA
Fleiri hagnýtar upplýsingar má finna í handbók nemenda á vef skólans. Þ.á.m. umgengnisreglur, trúnaðar og réttindamál o.fl.
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Starfsfólk og fastráðnir kennarar
Árni Heimir Ingólfsson, gestaprófessor, fræði
arniheimir@lhi.is
Atli Ingólfsson, aðjúnkt, tónsmíðar og tónfræði
atliingolfs@lhi.is
Berglind María Tómasdóttir, aðjúnkt
berglindmaria@lhi.is
Einar Torfi Einarsson, aðjúnkt, tónsmíðar og tónfræði
et@lhi.is
Guðný Guðmundsdóttir, aðjúnkt, strengjahljóðfæri
gudny@lhi.is
Gunnar Benediktsson, aðjúnkt og fagstjóri skapandi tónlistarmiðlun
gunnarben@lhi.is
Gunnsteinn Ólafsson, aðjúnkt, tónsmíðar og tónfræði
gol@lhi.is
Helga Bryndís Magnúsdóttir, aðjúnkt, meðleikur
helgab@lhi.is
Hildigunnur Rúnarsdóttir, aðjúnkt, tónsmíðar og tónheyrn
hildigunnurr@lhi.is
Hróðmar I. Sigurbjörnsson, lektor, tónsmíðar og tónfræði
hrodmari@lhi.is
Kjartan Valdimarsson, aðjúnkt, píanóleikur og meðleikur
kjartanv@lhi.is
Kristinn Sigmundsson, gestaprófessor, söngur,
kristinn@lhi.is
Kristján Karl Bragason, aðjúnkt, meðleikur
kristjanb@lhi.is
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Martial Nardeau, aðjúnkt, flautuleikur
martial@lhi.is
Páll Ragnar Pálsson, aðjúnkt, tónsmíðar og fræði
pallragnar@lhi.is
Peter Maté, aðjúnkt og fagstjóri hljóðfæraleikur og söngur
peter@lhi.is
Richard Simm, aðjúnkt, meðleikur
richard@lhi.is
Ríkharður H. Friðriksson, aðjúnkt, tónsmíðar og tónfræði
rhf@lhi.is
Selma Guðmundsdóttir, aðjúnkt, meðleikur
selmag@lhi.is
Sigurður Halldórsson, aðjúnkt og fagstjóri sköpun, miðlun og frumkvöðlastarf (NAIP)
sigurdurh@lhi.is
Svava Bernharðsdóttir, aðjúnkt, strengjahljóðfæri
svavab@lhi.is
Sveinn Kjartansson, tæknistjóri
skjartansson@lhi.is
Tryggvi M. Baldvinsson, deildarforseti
tmbald@lhi.is
Úlfar Ingi Haraldsson, aðjúnkt, tónsmíðar og tónfræði
ulfar@lhi.is
Þóra Einarsdóttir, aðjúnkt, söngur
thora@lhi.is
Þorbjörg Daphne Hall, lektor, fræði
thorbjorghall@lhi.is
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Stundakennarar
HLJÓÐFÆRI/SÖNGUR:
Aladár Rácz, meðleikur
Auður Hafsteinsdóttir, fiðla
Ármann Helgason, klarinett
Björk Jónsdóttir, klassísk og rytmísk raddbeiting
Björn Steinar Sólbergsson, orgel
Bryndís Halla Gylfadóttir, selló
Edda Erlendsdóttir, píanó
Einar Jóhannesson, klarinett
Eiríkur Örn Pálsson, trompet
Elín Anna Ísaksdóttir, píanó
Emil Friðfinnsson, horn
Eva Þyrí Hilmarsdóttir, blaðlestur píanó
Guðný Einarsdóttir, orgel
Hallfríður Ólafsdóttir, flauta
Hilmar Jensson, rafgítar
Hlín Behrens Pétursdóttir, söngur
Jósep Gíslason, hagnýtur hljómborðsleikur
Kristinn Örn Kristinsson, píanó
Matthías Nardeau, óbó
Ólöf Kolbrún Harðardóttir, söngur
Nimrod Haim Ron, túba
Pétur Jónasson, gítar
Rúnar Óskarsson, bassaklarinett
Sigríður Ella Magnúsdóttir, söngur
Sigrún Eðvaldsdóttir, fiðla
Sigrún Hjálmtýsdóttir, söngur
Sigurður Ingi Snorrason, klarinett
Svanur Vilbergsson, gítar
Þorvaldur Guðmundsson, flamencogítar
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FRÆÐI/TÓNSMÍÐAR:
Andrés Ramon, heimstónlist
Áki Ákason, tónsmíðar
Áskell Másson, tónsmíðar
Bára Grímsdóttir, íslensk þjóðlög
Christopher John Foster, íslensk þjóðlög
Einar Sv. Tryggvason, kvikmyndatónlist
Elín Gunnlaugsdóttir, tónfræði
Guðni Franzson, spuni og hljómsveitarstjórn
Gunnar Kvaran Hrafnsson, jasshljómfræði
Guy Wood, spuni og miðlun
Hafdís Bjarnadóttir, tónsmíðar
Hilmar Örn Hilmarsson, tónsmíðar
Ingibjörg Eyþórsdóttir, íslensk tónlistarsaga
Ingi Garðar Erlendsson, tónsmíðar
Jesper Pedersen, tónsmíðar
Kári Árnason, líkami, list og heilsa
Kjartan Kjartansson,samhæfing hljóðs og myndar
Kristín Björk Kristjánsdóttir, tónsmíðar
Kristjana Stefánsdóttir, spuni
Nils Mikael Lind, tónsmíðar
Njörður Sigurjónsson, gagnrýnin hlustun
Pétur Þór Benediktsson, laga- og textasmíðar
Sigurbjörn Ari Hróðmarsson, tónfræði
Sigrún Sævarsdóttir Griffiths, spuni og miðlun
Stefán Hallur Stefánsson, leiktúlkun í söng
Una Margrét Jónsdóttir, íslensk leikhústónlist
Þórður Helgason, íslenskt hljóðkerfi í söng
Þráinn Hjálmarsson, tónsmíðar
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Námskeið tónlistardeildar 2016–2017
AÐALFAG I – HLJÓÐFÆRAKENNARABRAUT
EIK108T
8 ECTS
Haust
Forkröfur: Engar
Lýsing
Námskeiðið er byggt upp sem hefðbundið klassískt hljóðfæranám. Kennari velur fjölbreytt
verkefni sem hæfa nemanda. Lögð er áhersla á tækniskólun, innsæi og þekkingu á tónlistarstílum, sjálfstæð vinnubrögð og góðan tónlistarflutning. Nemandi þjálfast í að koma fram,
flytja verk fyrir framan hóp og taka tilsögn kennara og ábendingum samnemenda í masterklössum.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa náð góðri tæknilegri undirstöðu og þekkingu á hljóðfærinu,
▸▸ geta túlkað mismunandi tónlistarstíla tónbókmennta viðkomandi hljóðfæris,
▸▸ þekkja mismunandi stílbrigði og tengingar þeirra á milli,
▸▸ hafa innsæi til að nálgast viðfangsefni tónlistar á sjálfstæðan hátt,
▸▸ hafa þróað sjálfstæð vinnubrögð og öðlast færni í flutningi og túlkun,
▸▸ geta verið sjálfsgagnrýnir,
▸▸ geta nýtt sér leiðsögn og unnið úr athugasemdum þannig að það komi að gagni í listrænni vinnu.
Námsmat: Virkni og tónleikar.
Umsjón: Peter Maté.
Kennarar: Svava Bernharðsdóttir.
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AÐALFAG II – HLJÓÐFÆRAKENNARABRAUT
EIK208T
8 ECTS
Vor
Forkröfur: Aðalfag I
Lýsing
Námskeiðið er byggt upp sem hefðbundið klassískt hljóðfæranám. Kennari velur fjölbreytt
verkefni sem hæfa nemanda. Lögð er áhersla á tækniskólun, innsæi og þekkingu á tónlistarstílum, sjálfstæð vinnubrögð og góðan tónlistarflutning. Nemandi þjálfast í að koma fram,
flytja verk fyrir framan hóp og taka tilsögn kennara og ábendingum samnemenda í masterklössum.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa náð góðri tæknilegri undirstöðu og þekkingu á hljóðfærinu,
▸▸ geta túlkað mismunandi tónlistarstíla tónbókmennta viðkomandi hljóðfæris,
▸▸ þekkja mismunandi stílbrigði og tengingar þeirra á milli,
▸▸ hafa innsæi til að nálgast viðfangsefni tónlistar á sjálfstæðan hátt,
▸▸ hafa þróað sjálfstæð vinnubrögð og öðlast færni í flutningi og túlkun,
▸▸ geta verið sjálfsgagnrýnir,
▸▸ geta nýtt sér leiðsögn og unnið úr athugasemdum þannig að það komi að gagni í listrænni vinnu.
Námsmat: Virkni og tónleikar.
Umsjón: Peter Maté.
Kennarar: Svava Bernharðsdóttir.
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AÐALFAG III – HLJÓÐFÆRAKENNARABRAUT
EIK308T
8 ECTS
Vor
Forkröfur: Aðalfag II
Lýsing
Námskeiðið er byggt upp sem hefðbundið klassískt hljóðfæranám. Kennari velur fjölbreytt
verkefni sem hæfa nemanda. Lögð er áhersla á tækniskólun, innsæi og þekkingu á tónlistarstílum, sjálfstæð vinnubrögð og góðan tónlistarflutning. Nemandi þjálfast í að koma fram,
flytja verk fyrir framan hóp og taka tilsögn kennara og ábendingum samnemenda í masterklössum.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa öðlast meiri þekkingu, færni og leikni í faginu og geta unnið flóknari, erfiðari og
lengri verkefni og hafa dýpri túlkunarhæfni en í undanfaranum,
▸▸ hafa náð góðri tæknilegri undirstöðu og þekkingu á hljóðfærinu,
▸▸ geta túlkað mismunandi tónlistarstíla tónbókmennta viðkomandi hljóðfæris,
▸▸ þekkja mismunandi stílbrigði og tengingar þeirra á milli,
▸▸ hafa innsæi til að nálgast viðfangsefni tónlistar á sjálfstæðan hátt,
▸▸ hafa þróað sjálfstæð vinnubrögð og öðlast færni í flutningi og túlkun,
▸▸ geta verið sjálfsgagnrýnir,
▸▸ geta nýtt sér leiðsögn og unnið úr athugasemdum þannig að það komi að gagni í listrænni vinnu,
▸▸ hafa öðlast öryggi í flutningi og framkomu fyrir framan hóp.
Námsmat: Virkni og tónleikar.
Umsjón: Peter Maté.
Kennarar: Guðný Guðmundsdóttir, Kristinn Örn Kristinsson, Martial Nardeau.
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AÐALFAG IV – HLJÓÐFÆRAKENNARABRAUT
EIK408T
8 ECTS
Vor
Forkröfur: Aðalfag III
Lýsing
Námskeiðið er byggt upp sem hefðbundið klassískt hljóðfæranám. Kennari velur fjölbreytt
verkefni sem hæfa nemanda. Lögð er áhersla á tækniskólun, innsæi og þekkingu á tónlistarstílum, sjálfstæð vinnubrögð og góðan tónlistarflutning. Nemandi þjálfast í að koma fram,
flytja verk fyrir framan hóp og taka tilsögn kennara og ábendingum samnemenda í masterklössum.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa öðlast meiri þekkingu, færni og leikni í faginu og geta unnið flóknari, erfiðari og
lengri verkefni og hafa dýpri túlkunarhæfni en í undanfaranum,
▸▸ hafa náð góðri tæknilegri undirstöðu og þekkingu á hljóðfærinu,
▸▸ geta túlkað mismunandi tónlistarstíla tónbókmennta viðkomandi hljóðfæris,
▸▸ þekkja mismunandi stílbrigði og tengingar þeirra á milli,
▸▸ hafa innsæi til að nálgast viðfangsefni tónlistar á sjálfstæðan hátt,
▸▸ hafa þróað sjálfstæð vinnubrögð og öðlast færni í flutningi og túlkun,
▸▸ geta verið sjálfsgagnrýnir,
▸▸ geta nýtt sér leiðsögn og unnið úr athugasemdum þannig að það komi að gagni í listrænni vinnu,
▸▸ hafa öðlast öryggi í flutningi og framkomu fyrir framan hóp.
Námsmat: Virkni og tónleikar.
Umsjón: Peter Maté.
Kennarar: Guðný Guðmundsdóttir, Kristinn Örn Kristinsson, Martial Nardeau.
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AÐALFAG V – HLJÓÐFÆRAKENNARABRAUT
EIK508T
8 ECTS
Haust
Forkröfur: Aðalfag IV
Lýsing
Námskeiðið er byggt upp sem hefðbundið klassískt hljóðfæranám. Kennari velur fjölbreytt
verkefni sem hæfa nemanda. Lögð er áhersla á tækniskólun, innsæi og þekkingu á tónlistarstílum, sjálfstæð vinnubrögð og góðan tónlistarflutning. Nemandi þjálfast í að koma fram,
flytja verk fyrir framan hóp og taka tilsögn kennara og ábendingum samnemenda í masterklössum.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa öðlast meiri þekkingu, færni og leikni í faginu og geta unnið flóknari, erfiðari og
lengri verkefni og hafa dýpri túlkunarhæfni en í undanfaranum,
▸▸ geta túlkað mismunandi tónlistarstíla tónbókmennta viðkomandi hljóðfæris,
▸▸ þekkja mismunandi stílbrigði og tengingar þeirra á milli,
▸▸ hafa innsæi til að nálgast viðfangsefni tónlistar á sjálfstæðan hátt,
▸▸ hafa þróað sjálfstæð vinnubrögð og öðlast færni í flutningi og túlkun,
▸▸ geta verið sjálfsgagnrýnir,
▸▸ geta nýtt sér leiðsögn og unnið úr athugasemdum þannig að það komi að gagni í listrænni vinnu,
▸▸ hafa öðlast yfirgripsmikla þekkingu á tónbókmenntum viðkomandi hljóðfæris og ýmsum
kennsluaðferðum.
Námsmat: Virkni og tónleikar.
Umsjón: Peter Maté.
Kennari: Hallfríður Ólafsdóttir, Nimrod Ron.
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AÐALFAG I- HLJÓÐFÆRI / SÖNGUR
EIH0110T
10 ECTS
Vor
Forkröfur: Engar
Lýsing
Námskeiðið er byggt upp sem hefðbundið klassískt hjóðfæra- eða söngnám. Kennari velur
fjölbreytt verkefni sem hæfir nemanda. Lögð er áhersla á tækniskólun, innsæi og þekkingu á
tónlistarstílum, sjálfstæð vinnubrögð og góðan tónlistarflutning. Nemandi þjálfast í að koma
fram, flytja verk fyrir framan hóp og taka tilsögn kennara og ábendingum samnemenda í
masterklössum.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa náð góðri tæknilegri undirstöðu og þekkingu á hljóðfærinu,
▸▸ geta túlkað mismundandi tónlistarstíla tónbókmennta viðkomandi hljóðfæris,
▸▸ þekkja mismunandi stílbrigði og tengingar þeirra á milli,
▸▸ hafa innsæi til að nálgast viðfangsefni tónlistar á einstaklingsbundinn hátt,
▸▸ hafa þróað sjálfstæð vinnubrögð og öðlast færni í flutningi og túlkun.
▸▸ geta verið sjálfsgagnrýninn,
▸▸ geta nýtt sér leiðsögn og unnið úr athugasemdum þannig að það komi að gagni í listrænni vinnu.
Námsmat: Virkni og tónleikar.
Umsjón: Peter Maté.
Kennarar: Auður Hafsteinsdóttir, Emil Friðfinnsson, Edda Erlendsdóttir, Kristinn Örn Kristinsson, Kristinn Sigmundsson, Ólöf Kolbrún Harðardóttir, Pétur Jónasson, Peter Maté, Þóra
Einarsdóttir.
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AÐALFAG II – HLJÓÐFÆRI / SÖNGUR
EIH0210T
10 ECTS
Vor
Forkröfur: Aðalfag I
Lýsing
Námskeiðið er byggt upp sem hefðbundið klassískt hjóðfæra- eða söngnám. Kennari velur
fjölbreytt verkefni sem hæfir nemanda. Lögð er áhersla á tækniskólun, innsæi og þekkingu á
tónlistarstílum, sjálfstæð vinnubrögð og góðan tónlistarflutning. Nemandi þjálfast í að koma
fram, flytja verk fyrir framan hóp og taka tilsögn kennara og ábendingum samnemenda í
masterklössum.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa meiri þekkingu, færni og leikni í faginu og geta unnið flóknari, erfiðari og lengri
verkefni og hafa dýpri túlkunarhæfni en í undanfaranum,
▸▸ hafa náð góðri tæknilegri undirstöðu og þekkingu á hljóðfærinu,
▸▸ geta túlkað mismundandi tónlistarstíla tónbókmennta viðkomandi hljóðfæris,
▸▸ þekkja mismunandi stílbrigði og tengingar þeirra á milli,
▸▸ hafa innsæi til að nálgast viðfangsefni tónlistar á einstaklingsbundinn hátt,
▸▸ hafa þróað sjálfstæð vinnubrögð og öðlast færni í flutningi og túlkun,
▸▸ geta verið sjálfsgagnrýninn,
▸▸ geta nýtt sér leiðsögn og unnið úr athugasemdum þannig að það komi að gagni í listrænni vinnu.
Námsmat: Virkni og tónleikar.
Umsjón: Péter Maté.
Kennarar: Auður Hafsteinsdóttir, Emil Friðfinnsson, Edda Erlendsdóttir, Kristinn Örn Kristinsson, Kristinn Sigmundsson, Ólöf Kolbrún Harðardóttir, Pétur Jónasson, Peter Maté, Þóra
Einarsdóttir.
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AÐALFAG III – HLJÓÐFÆRI / SÖNGUR
EIH0310T
10 ECTS
Haust
Forkröfur: Aðalfag II
Lýsing
Námskeiðið er byggt upp sem hefðbundið klassískt hljóðfæra- eða söngnám. Kennari velur
fjölbreytt verkefni sem hæfa nemanda. Lögð er áhersla á tækniskólun, innsæi og þekkingu á
tónlistarstílum, sjálfstæð vinnubrögð og góðan tónlistarflutning. Nemandi þjálfast í að koma
fram, flytja verk fyrir framan hóp og taka tilsögn kennara og ábendingum samnemenda í
masterklössum.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa öðlast meiri þekkingu, færni og leikni í faginu og geta unnið flóknari, erfiðari og
lengri verkefni og hafa dýpri túlkunarhæfni en í undanfaranum,
▸▸ hafa náð góðri tæknilegri undirstöðu og þekkingu á hljóðfærinu,
▸▸ geta túlkað mismunandi tónlistarstíla tónbókmennta viðkomandi hljóðfæris,
▸▸ þekkja mismunandi stílbrigði og tengingar þeirra á milli,
▸▸ hafa innsæi til að nálgast viðfangsefni tónlistar á einstaklingsbundinn hátt,
▸▸ hafa þróað sjálfstæð vinnubrögð og öðlast færni í flutningi og túlkun,
▸▸ geta verið sjálfsgagnrýnir,
▸▸ geta nýtt sér leiðsögn og unnið úr athugasemdum þannig að það komi að gagni í listrænni vinnu,
▸▸ hafa öðlast öryggi í flutningi og framkomu fyrir framan hóp.
Námsmat: Virkni og tónleikar.
Umsjón: Péter Maté.
Kennarar: Bryndís Halla Gylfadóttir, Edda Erlendsdóttir, Einar Jóhannesson, Guðný Guðmundsdóttir, Hallfríður Ólafsdóttir, Kristinn Örn Kristinsson, Kristinn Sigmundsson, Ólöf
Kolbrún Harðardóttir, Peter Maté, Pétur Jónasson, Sigrún Eðvaldsdóttir, Svanur Vilbergsson,
Þóra Einarsdóttir, Þórunn Ósk Marinósdóttir.
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AÐALFAG IV – HLJÓÐFÆRI / SÖNGUR
EIH0410T
10 ECTS
Vor
Forkröfur: Aðalfag III
Lýsing
Námskeiðið er byggt upp sem hefðbundið klassískt hljóðfæra- eða söngnám. Kennari velur
fjölbreytt verkefni sem hæfa nemanda. Lögð er áhersla á tækniskólun, innsæi og þekkingu á
tónlistarstílum, sjálfstæð vinnubrögð og góðan tónlistarflutning. Nemandi þjálfast í að koma
fram, flytja verk fyrir framan hóp og taka tilsögn kennara og ábendingum samnemenda í
masterklössum.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa öðlast meiri þekkingu, færni og leikni í faginu og geta unnið flóknari, erfiðari og
lengri verkefni og hafa dýpri túlkunarhæfni en í undanfaranum,
▸▸ hafa náð góðri tæknilegri undirstöðu og þekkingu á hljóðfærinu,
▸▸ geta túlkað mismunandi tónlistarstíla tónbókmennta viðkomandi hljóðfæris,
▸▸ þekkja mismunandi stílbrigði og tengingar þeirra á milli,
▸▸ hafa innsæi til að nálgast viðfangsefni tónlistar á einstaklingsbundinn hátt,
▸▸ hafa þróað sjálfstæð vinnubrögð og öðlast færni í flutningi og túlkun,
▸▸ geta verið sjálfsgagnrýnir,
▸▸ geta nýtt sér leiðsögn og unnið úr athugasemdum þannig að það komi að gagni í listrænni vinnu,
▸▸ hafa öðlast öryggi í flutningi og framkomu fyrir framan hóp.
Námsmat: Virkni og tónleikar.
Umsjón: Péter Maté.
Kennarar: Bryndís Halla Gylfadóttir, Edda Erlendsdóttir, Einar Jóhannesson, Guðný Guðmundsdóttir, Hallfríður Ólafsdóttir, Kristinn Örn Kristinsson, Kristinn Sigmundsson, Ólöf
Kolbrún Harðardóttir, Peter Maté, Pétur Jónasson, Sigrún Eðvaldsdóttir, Svanur Vilbergsson,
Þóra Einarsdóttir, Þórunn Ósk Marinósdóttir.

24

AÐALFAG V – HLJÓÐFÆRI / SÖNGUR
EIH0510T
10 ECTS
Haust
Forkröfur: Aðalfag IV
Lýsing
Námskeiðið er byggt upp sem hefðbundið klassískt hljóðfæra- eða söngnám. Kennari velur
fjölbreytt verkefni sem hæfa nemanda. Lögð er áhersla á tækniskólun, innsæi og þekkingu á
tónlistarstílum, sjálfstæð vinnubrögð og góðan tónlistarflutning. Nemandi þjálfast í að koma
fram, flytja verk fyrir framan hóp og taka tilsögn kennara og ábendingum samnemenda í
masterklössum.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa meiri þekkingu, færni og leikni í faginu og geta unnið flóknari, erfiðari og lengri
verkefni og hafa dýpri túlkunarhæfni en í undanfaranum,
▸▸ hafa náð góðri tæknilegri undirstöðu og þekkingu á hljóðfærinu,
▸▸ geta túlkað mismunandi tónlistarstíla tónbókmennta viðkomandi hljóðfæris,
▸▸ þekkja mismunandi stílbrigði og tengingar þeirra á milli,
▸▸ hafa innsæi til að nálgast viðfangsefni tónlistar á einstaklingsbundinn hátt,
▸▸ hafa þróað sjálfstæð vinnubrögð og öðlast færni í flutningi og túlkun,
▸▸ geta verið sjálfsgagnrýnir,
▸▸ geta nýtt sér leiðsögn og unnið úr athugasemdum þannig að það komi að gagni í listrænni vinnu,
▸▸ hafa öðlast yfirgripsmikla þekkingu á tónbókmenntum viðkomandi hljóðfæris og ýmsum
kennsluaðferðum.
Námsmat: Virkni og tónleikar.
Umsjón: Peter Maté.
Kennarar: Bryndís Halla Gylfadóttir, Edda Erlendsdóttir, Einar Jóhannesson, Guðný Guðmundsdóttir, Hallfríður Ólafsdóttir, Kristinn Örn Kristinsson, Kristinn Sigmundsson, Ólöf
Kolbrún Harðardóttir, Peter Maté, Pétur Jónasson, Sigrún Eðvaldsdóttir, Svanur Vilbergsson,
Þóra Einarsdóttir.
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ART AND IDENTITY
AAI0004S
4 ECTS
Haust og vor
Forkröfur: Engar
Tungumál: Enska
Forkröfur: Fyrir skiptinema
Lýsing
Listir eiga stóran þátt í því að móta menningarlega og þjóðernislega sjálfsmynd. Því hefur
verið haldið fram að listir endurspegli sjálfsmynd einstaklinga jafnt sem samfélaga. Í námskeiðinu verður leitast við að svara hvort það sé í raun satt og hvort listir geti og/eiga að vera
notaðar til að móta eða endurmóta hugmyndina um einstaklinginn, samfélagið eða þjóðina.
Í námskeiðinu verður tvisvar farið á Þjóðminjasafn Íslands og nemendur mæta á fyrirlestra
frá tónlistar-, myndlistar-, leiklistar og dans-, sem og hönnunar og arkitektúrdeild þar sem
tekist verður á við efnið á margbreytilegan hátt. Nemendur mæta einnig á listviðburði að
eigin vali sem þeir byggja verkefni sín á.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa innsýn inn í hvernig listir hafa verið nýttar í mótun menningarlegara og þjóðernislegara sjálfsmyndar Íslendinga,
▸▸ hafa þekkingu á ákveðnum íslenskum listamönnum og hönnuðum,
▸▸ hafa skilning á ákveðnum listviðburðum í menningarlegu og þjóðfélagslegu samhengi,
▸▸ geta tjáð sig skriflega og munnlega um listviðburði,
▸▸ geta greint listviðburði út frá þeim þáttum sem lagðir eru til grundavallar í námskeiðinu.
Námsmat: Málstofur, verkefni og ástundun.
Umsjón: Hönnunar- og arkitektúradeild á haustönn og sviðslistadeild á vorönn.
Kennarar: Ýmsir.
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AUKAHLJÓÐFÆRI/SÖNGUR
AUK0002T
2 ECTS
Haust og vor
Forkröfur: Mismunandi eftir brautum, samkvæmt reglum tónlistardeildar um aukahljóðfæri.
Lýsing
Námskeiðið er byggt upp sem klassískt hjóðfæra- eða söngnám. Áhersla er lögð á tækni,
túlkun og þekkingu ýmsu tónlistarstíla, sjálfstæð vinnubrögð og góðan tónlistarflutning.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðsins eiga nemendur að:
▸▸ hafa náð góðri tæknilegri undirstöðu og þekkingu á hljóðfærinu,
▸▸ geta túlkað mismundandi tónlistarstíla,
▸▸ þróað sjálfstæð vinnubrögð og öðlast færni í flutningi og túlkun.
Námsmat: Próf eða tónleikar.
Umsjón: Peter Máté.
Kennarar: Ármann Helgason, Björk Jónsdóttir, Bryndís Halla Gylfadóttir, Elín Anna Ísaksdóttir, Guðný Einarsdóttir, Guido Bäumer, Hallfríður Ólafsdóttir, Hlín Pétursdóttir Behrens,
Matthías Nardeau, Martial Nardeau, Peter Maté, Rúnar Óskarsson, Sigurður I. Snorrason,
Svava Bernharðsdóttir, Þorvaldur Guðmundsson, Þóra Einarsdóttir.
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BACH
BACH0003T
4 ECTS
Haust
Bundið fræðaval
Forkröfur: Engar
Lýsing
Fjallað verður um ævi og verk J.S. Bachs og nokkur verka hans skoðuð sérstaklega (Jóhannesarpassían, h-moll messan, kirkjukantötur). Saga verkanna verður rakin og þau hljóm- og
formgreind, auk þess sem skoðað verður hvaða trúarlegu, fagurfræðilegu og heimspekilegu
viðhorf liggja að baki tónlist Bachs. Þá verður fjallað um „Bach-endurreisnina“ á 19. og 20.
öld og þátt hennar í að móta hugmyndir síðari tíma um tónskáldið og arfleifð hans.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs á nemandi að:
▸▸ kunna skil á helstu atriðum í lífi og starfi Bachs,
▸▸ þekkja helstu verk hans, og þau form sem hann notar,
▸▸ kunna skil á starfsumhverfi Bachs og hvernig það hafði áhrif á tónsköpun hans,
▸▸ geta sett Bach í samhengi við stefnur og strauma í þýskri tónlist á fyrri hluta 18. aldar,
▸▸ geta rakið helstu breytingar á viðhorfum til Bachs í breyttum tónlistarheimi 19. aldar,
▸▸ kunna skil á helstu straumum og stefnum í rannsóknum á tónlist Bachs nú á dögum.
Námsmat: Mæting og þátttaka í umræðum, fyrirlestur, greining á völdum köflum og lokaritgerð.
Kennari: Árni Heimir Ingólfsson.
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BAROKKDANS
BAD0002T
2 ECTS
Haust
Forkröfur: Engar
Lýsing
Vikulegir tímar þar sem farið er verklega stig af stigi gegnum helstu form í barokkdönsum
með sérfræðingi. Námskeiðinu lýkur með opinni sýningu.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að hafa:
▸▸ grunnþekkingu og færni í helstu barokkdansaformum.
Námsmat: Virkni og ástundun.
Kennari: Ingibjörg Björnsdóttir.

BLAÐLESTUR FYRIR BLÁSTURSHLJÓÐFÆRI I
BLAB102T
2 ECTS
Haust
Forkröfur: Engar
Lýsing
Í námskeiðinu er lögð áhersla á að nemendur þjálfist í að lesa, tónflytja og greina verk fyrir
blásturshljóðfæri, auk þess sem lögð er áhersla á kammerverk. Verkin eru greind samhliða
lestrinum. Hljómsveitarpartar frá mismunandi tímabilum tónlistarsögunnar eru fluttir.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðsins eiga nemendur að:
▸▸ hafa öðlast hæfni í að takast á við blásaratónlist frá mismunandi stíltímabilum tónlistarsögunnar með skömmum fyrirvara, m.a. einleiksverk, kammerverk og hljómsveitarparta,
▸▸ geta tónflutt einföld verk,
▸▸ hafa öðlast reynslu í hraða, nákvæmni og músíkalskt innsæi í blaðlestri.
Námsmat: Verklegt próf, frammistaða, virkni.
Kennari: Martial Nardeau.
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BLAÐLESTUR FYRIR BLÁSTURSHLJÓÐFÆRI II
BLAB202T
2 ECTS
Vor
Forkröfur: Blaðlestur I
Lýsing
Í námskeiðinu er lögð áhersla á að nemendur þjálfist í að lesa, tónflytja og greina verk fyrir
blásturshljóðfæri, auk þess sem lögð er áhersla á kammerverk. Verkin eru greind samhliða
lestrinum. Hljómsveitarpartar frá mismunandi tímabilum tónlistarsögunnar eru fluttir.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðsins eiga nemendur að:
▸▸ hafa öðlast hæfni í að takast á við blásaratónlist frá mismunandi stíltímabilum tónlistarsögunnar með skömmum fyrirvara, m.a. einleiksverk, kammerverk og hljómsveitarparta,
▸▸ geta tónflutt einföld verk,
▸▸ hafa öðlast reynslu í hraða, nákvæmni og músíkalskt innsæi í blaðlestri.
Námsmat: Verklegt próf, frammistaða, virkni.
Kennari: Martial Nardeau.

BLAÐLESTUR FYRIR PÍANÓ I
BLA1102T
2 ECTS
Haust
Forkröfur: Engar
Lýsing
Lestur af blaði fyrir nemendur í klassísku píanónámi. Nemendur fá 12 kennslustundir á önn.
Áhersla er lögð á að þroska hæfileikann til að geta spilað með tónlistarlegum skilningi og
þónokkru flæði við fyrstu sýn. Farið verður yfir atriði sem hjálpa nemandanum að greina
aðalatriði frá aukaatriðum og geta flutt verk á sannfærandi hátt með litlum eða engum undirbúningi. Leikin verða einsleiksverk, kammerverk og sönglög.
Hæfniviðmið
í lok námskeiðs eiga nemendur að:

30

▸▸ hafa öðlast aukið sjálfsöryggi í aðstæðum þar sem lesa þarf af blaði, hvort sem það eru
einleiksverk, kammerverk eða sönglög,
▸▸ vera betur í stakk búnir til að sjá strax uppbyggingu styttri verka/kafla úr verkum svo
flutningurinn verði sannfærandi við fyrsta lestur.
Námsmat: Virkni í tímum og próf.
Kennari: Eva Þyrí Hilmarsdóttir.

BLAÐLESTUR FYRIR PÍANÓ II
BLA1202T
2 ECTS
Vor
Forkröfur: Blaðlestur fyrir píanó I
Lýsing
Lestur af blaði fyrir nemendur í klassísku píanónámi. Nemendur fá 12 kennslustundir á önn.
Áhersla er lögð á að þroska hæfileikann til að geta spilað með tónlistarlegum skilningi og
þónokkru flæði við fyrstu sýn. Farið verður yfir atriði sem hjálpa nemandanum að greina
aðalatriði frá aukaatriðum og geta flutt verk á sannfærandi hátt með litlum eða engum undirbúningi. Leikin verða einsleiksverk, kammerverk og sönglög.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa öðlast aukið sjálfsöryggi í aðstæðum þar sem lesa þarf af blaði, hvort sem það eru
einleiksverk, kammerverk eða sönglög,
▸▸ vera betur í stakk búnir til að sjá strax uppbyggingu styttri verka/kafla úr verkum svo
flutningurinn verði sannfærandi við fyrsta lestur.
Námsmat: Verklegt próf, frammistaða og virkni.
Kennari: Eva Þyrí Hilmarsdóttir.
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BLAÐLESTUR FYRIR SÖNGVARA I
BLS0102T
2 ECTS
Haust
Forkröfur: Engar
Lýsing
Á námskeiðinu er lögð megin áhersla á að syngja brot úr aríum eftir Jóhann Sebastian Bach
á nótnanöfnum án undirleiks. Aríurnar eru flokkaðar eftir því hversu langt er farið í fjarskyldar tóntegundir. Einnig eru sungin tveggja og þriggja radda kórlög eftir tónskáld frá
endurreisnartímanum sem og eftir íslensk tónskáld. Þá eru taktdæmi æfð, bæði einradda
og tveggjaradda.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ geta sungið einfalda aríu beint af blaði,
▸▸ geta sungið tveggja – og þriggjaradda kórlög í hóp beint af blaði,
▸▸ geta lesið létt tveggja radda taktdæmi beint af blaði.
Námsmat: Próf.
Kennari: Gunnsteinn Ólafsson.

BLAÐLESTUR FYRIR SÖNGVARA II
BLS0202T
2 ECTS
Vor
Forkröfur: Blaðlestur fyrir söngvara I
Lýsing
Námskeiðið er framhald á Blaðlestri fyrir söngvara I og þyngist í samræmi við það. Á námskeiðinu er lögð megin áhersla á að syngja brot úr aríum eftir Jóhann Sebastian Bach á
nótnanöfnum án undirleiks. Aríurnar eru flokkaðar eftir því hversu langt er farið í fjarskyldar tóntegundir. Einnig eru sungin tveggja og þriggja radda kórlög eftir tónskáld frá
endurreisnartímanum sem og eftir íslensk tónskáld. Þá eru taktdæmi æfð, bæði einradda
og tveggjaradda.
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Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa öðlast færni í að geta sungið einfaldar aríur og einsöngslög beint af blaði,
▸▸ hafa öðlast færni í að geta sungið í hóp tveggja – og þriggjaradda kórlög í hóp beint af
blaði,
▸▸ hafa öðlast færni í að geta lesið létt tveggja radda taktdæmi beint af blaði.
Námsmat: Próf.
Kennari: Gunnsteinn Ólafsson.

CAMERATA
CAM0202T
2 ECTS
Haust og vor
Forkröfur: Engar
Lýsing
Nemendur fá fyrirlestur hjá sérfræðingi í barokktúlkun í upphafi og takast svo á við bitastætt
verk, fyrir söngvara og hljóðfærleikara eða efnisskrá byggða á ákveðnu þema, frá barokktímanum undir leiðsögn kennara sem í lokin er flutt á tónleikum. Unnið sem viðauki við Tónbókmenntir II og/eða fyrir þá sem leggja sig sérstaklega eftir barokktónlistarflutningi.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að hafa:
▸▸ kynnst helstu einkennum barokktúlkunar,
▸▸ kynnst a.m.k. einu stóru verki eða ákveðnu þematísku efni frá barokktímanum og unnið
að flutningi þess út frá flutningshefðum barokktímans,
▸▸ náð að þroska sig í samvinnu, samleik og opinberum flutningi.
Námsmat: Ástundun og tónleikar eða hljóðritun.
Kennari: Sigurður Halldórsson.
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FLYTJANDINN/KENNARINN
FLK0002T
2 ECTS
Haust
Forkröfur: Engar
Lýsing
Námskeiðið byggist á fyrirlestrum og samtali í tengslum við þá. Í námskeiðinu verður nemendum veitt nytsöm innsýn í helstu starfsþætti flytjandans og kennarans. Nemendur fá tilsögn í því að koma fram og fræðast um góða líkamsstöðu og líkamsbeitingu. Jafnframt verður hugað að kennslu og samskiptum við nemendur og ólíkar kennsluaðferðir kynntar auk
mismunandi námsmatsaðferða. Loks verður fjallað um streitu og kvíða í starfi og hvernig
hægt er að takast á við hvoru tveggja.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa öðlast skilning og þekkingu á starfi tónlistarflytjandans,
▸▸ hafa öðlast skilning og þekkingu á starfi tónlistarkennarans,
▸▸ hafa öðlast faglega meðvitund um líkamsbeitingu,
▸▸ hafa öðlast þekkingu á mismunandi kennsluaðferðum og námsmatsleiðum.
Námsmat: Virkni í tímum, dagbók, fyrirlestur/greinargerð.
Umsjón: Berglind María Tómasdóttir.
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FRAMBURÐUR OG HLJÓÐKERFI
IPA0202T
2 ECTS
Haust
Forkröfur: Íslenskt hljóðkerfi, (sjá bls. 54)
Lýsing
Nauðsynlegt er að allir þeir sem syngja á erlendum tungumálum geri sér grein fyrir hlutverki og merkingu orðanna og textans. Þegar söngvarar syngja texta á erlendum tungumálum
þurfa þeira að greina í sundur hljóðin sem orðin samanstanda af; röð sérhljóða og samhljóða. Þeir þurfa að gera sér greinfyrir áhersluatriðum, formi, flæði og núönsum í hverri
hendingu, fylgja tónsetningu af nákvæmni, skýrleika, tónlistarlegu innsæi um leið og þeir
miðla innihaldi.
Mikilvægt er að þekkja hið alþjóðlega hljóðritunarkerfi IPA og geta skráð og lesið úr hljóðfræðitáknum.
Fjallað verður ítarlega um notkun alþjóðlegs hljóðkerfis (IPA) í frönsku, þýsku og ítölsku og
hvernig það nýtist við framburð í söng og greiningu hljóða þannig að söngur verði bundinn
(legato) og framburður skýr. Nemendur læra grundvallaratriði við greiningu hljóða framburðarreglur og einkenni þessara tungumálum með það að markmiði að þeir geti hjálpað sér
sjálfir þegar kemur að framburði erlendra tungumála í söng
Hæfniviðmið
Að loknu námskeiði á nemandi að:
▸▸ þekkja alþjóðlegt hljóðritunarkerfi (IPA), með tilliti til framburðar í frönsku, þýsku og
ítölsku,
▸▸ þekkja og geti myndað hljóðin sem einkenna þessi tungumál, frönsku, þýsku og ítölsku,
▸▸ geta gert sér grein fyrir áherslum og núönsum í frönsku, þýsku og ítölsku,
▸▸ geta lesið úr hljóðritun á frönsku, þýsku og ítölsku,
▸▸ þekkja helstu einkenni á vönduðum og óvönduðum framburði í söng
▸▸ geta nýtt sér hljóðkerfi (IPA) til að bera fram texta á frönsku, þýsku og ítölsku í söng og
unnið á sjálfstæðan hátt að réttum og skýrum framburði í söng.
Námsmat: Símat, skrifleg verkefni.
Kennari : N.N.
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GAGNRÝNIN HLUSTUN
GRH0004T
4 ECTS
Vor
Bundið fræðaval
Forkröfur: Engar
Lýsing
Í námskeiðinu er lögð áhersla á að rannsaka hljóðmenningu og tengsl hlustunar, hávaða,
þagnar og valds. Þá skoðum við samspil tónlistar og samfélags en hugmyndir um tónlist sem
spegil félagslegra breytinga, og jafnvel glugga inn í mögulega framtíð, hafa fylgt vestrænni
tónlistarhefð um aldir. Í námskeiðinu munum við einnig skoða hið hlustandi sjálf og hverjir
möguleikar gagnrýninnar hlustunar eru til þróunar róttæks skilnings. Námskeiðið er í formi
leshóps þar sem lesnir verða valdir textar en jafnframt stuðst við mynd- og ítarefni, tónlist og
hávaða. Lögð er áhersla á virka viðveru og gagnrýna hlustun.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ þekkja helstu kenningar um gagnrýna hlustun og hugmyndasögulegt samhengi þeirra,
▸▸ geta rætt á gagnrýninn hátt um hljóðheim samtímans,
▸▸ geta útskýrt álitaefni varðandi sjálfið í tengslum við hlustun,
▸▸ geta skrifað texta um gagnrýna hlustun og kynnt rökstuddar hugmyndir sínar í hóp,
▸▸ geta leitt umræður um tónlist sem samfélagsgreiningu.
Námsmat: Þátttaka í tímum, verkefnavinna, kynning og hlustunardagbók.
Kennari: Njörður Sigurjónsson.
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GAGNVIRK TÓNLIST I
GAT0102T
2 ECTS
Vor
Forkröfur: Engar
Lýsing
Vinnustofa þar sem þróaður er hugbúnaður og/eða vélbúnaður fyrir gagnvirka tónlist og/
eða mynd, annað hvort innsetningar eða lifandi tónleika- eða dansverk. Nemendur vinna
að sjálfstæðum verkefnum með hjálp kennara. Þar þróa þeir hug- eða vélbúnað sem bregst
við ytra áreiti í gegnum hljóðnema, vídeó eða hvers kyns skynjara og svarar með hljóð-, tón-,
mynd- eða vélferlum í samhengi við það sem inn kemur. Námskeiðið er ekki takmarkað við
tónlist og má vel hugsa sér að það eigi erindi við t.d. myndlistar- eða dansnemendur. Hug- og
vélbúnaður er frjáls en algengast er að notast sé við Max/MSP, PD og/eða Arduino.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ geta búið til tónlist í gagnvirku umhverfi til opinbers flutnings þar sem hljóð, mynd og/
eða hreyfingar eru tengd saman á gagnvirkan hátt,
▸▸ hafa grunnfærni í að setja saman og vinna með gagnvirk tónlistar- eða myndferli með
tölvum eða öðrum tækjum og geta nýtt grunnfærnina til að mynda hljóð og/eða stjórna
því í rauntíma,
▸▸ hafa grunnfærni í að vinna með skynjara og hvers kyns stjórntæki.
Námsmat: Ástundun, þátttaka og lokaverkefni.
Kennari: Jesper Pedersen.
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GAGNVIRK TÓNLIST II
GAT0202T
2 ECTS
Haust
Forkröfur: Engar
Lýsing
Vinnustofa þar sem þróaður er hugbúnaður og/eða vélbúnaður fyrir gagnvirka tónlist og/
eða mynd, annaðhvort innsetningar eða lifandi tónleika- eða dansverk. Nemendur vinna að
sjálfstæðum verkefnum með hjálp kennara. Þar þróa þeir hug- eða vélbúnað sem bregst við
ytra áreiti í gegnum hljóðnema, vídeó eða hvers kyns skynjara og svarar með hljóð-, tón-,
mynd- eða vélferlum í samhengi við það sem inn kemur. Námskeiðið er ekki takmarkað við
tónlist og má vel hugsa sér að það eigi erindi við t.d. myndlistar- eða dansnemendur. Hug- og
vélbúnaður er frjáls en algengast er að notast sé við Max/MSP, PD og/eða Arduino.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa góða færni í að setja saman og vinna með gagnvirk tónlistar- eða myndferli, með
tölvum eða öðrum tækjum,
▸▸ hafa góða færni í að mynda hljóð og/eða stjórna því í rauntíma,
▸▸ hafa góða færni í að vinna með skynjara og hvers kyns stjórntæki,
▸▸ geta fullgert fjölþætt tónverk í gagnvirku umhverfi til flutnings á tónleikum eða innsetningum með öðrum miðlum, svo sem danslist, myndlist eða nýjum leiðum í miðlun.
Námsmat: Ástundun, þátttaka og lokaverkefni.
Kennari: Jesper Pedersen.
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GRAFÍSK NÓTNASKRIFT
GNS0004T
4 ECTS
Haust
Forkröfur: Engar
Lýsing
Í áfanganum verður farið yfir grunnhugsunina á bak við grafíska nótnaskrift, útskýrt af hverju
tónskáld fóru frekar að tjá sig í táknum en nótum og hvernig það opnaði nýja möguleika í tónsköpun. Rýnt er í verk frumkvöðulsins John Cage og skoðað hver þróunin hefur verið síðan;
hvernig hún hefur fylgt tækniþróuninni og hvaða leiðir hafa opnast henni samhliða.
Nemendur gera verkefni þar sem þeir nýta sér þá tækni og hugsun sem býr í þessu formi, s.s.
með því að vinna með tónlist á einfaldan hátt í verkum sínum. Einnig má hugsa sér að rjúfa
tengslin við tónlistina og nýta hugmyndafræðina í t. d. gjörninga.
Hæfniviðmið
Í lok áfangans á nemandinn að:
▸▸ hafa kynnst sögu grafískrar nótnaskriftar fram til dagsins í dag,
▸▸ skilja af hverju þessi hugmyndafræði varð til og hvernig hægt er að nýta sér hana í listsköpun,
▸▸ geta gert verk sem styðst við hugmyndafræði grafískrar nótnaskriftar.
Námsmat: Þrjú hópverkefni sem metin eru til lokaeinkunnar.
Kennari: Páll Ragnar Pálsson.
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GREINING-KLASSÍSKA SÓNATAN
GREK000T
2 (3) ECTS, einingar breytilegar
Vor
Forkröfur: Tónfræði II
Lýsing
Í námskeiðinu er farið í klassíska sónötuformið eins og það birtist í verkum Haydn, Mozart og Beethoven með sérstakri áherslu á píanósónötur Mozarts. Kenndar eru mismunandi
tegundir formsins og skoðaðar mismunandi aðferðir sem tónskáld gátu valið úr til byggingar verka sinna. Lögð verður áhersla á að þjálfa nemendur í miðlun eigin greininga með
umræðum og fyrirlestrum.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ kunna skil á helstu einkennum klassíska sónötuformsins,
▸▸ vera færir um að greina á milli mismunandi leiða sem tónskáld gátu valið við byggingu
sónötukafla,
▸▸ kunna skil á og geta greint hendingaskipan s.s. setningar og lotur,
▸▸ kunna skil á mismunandi tegundum sónötuformsins eins og það birtist í verkum Haydn,
Mozarts og Beethoven,
▸▸ vera færir um að miðla eigin greiningum á skilmerkilegan hátt.
Námsmat: Mæting og ástundun, heimaverkefni, lokapróf, (greining sónötukafla).
Kennarar: Hróðmar I. Sigurbjörnsson, Elín Gunnlaugsdóttir, Ari Hróðmarsson.

GREINING-RÓMANTÍSKA SÓNATAN
GRER000T
2 (3) ETCS, einingar breytilegar
Haust
Forkröfur: Greining-Klassíska sónatan
Lýsing
Í námskeiðinu er þróun sónötuformsins fylgt á 19. öld með áherslu á kammertónlist J.
Brahms. Nokkrir sónötukaflar eru skoðaðir lauslega með tilliti til formgerðar og innihalds.
Lögð verður áhersla á að greina birtingu mismunandi sónötugerða í verkum rómantískra
tónskálda þó aðaláherslan verði lögð á algengustu gerð sónötuformsins (Type 3 Sonata, samkvæmt James Hepokoski og Warren Darcy). Nemendur verða þjálfaðir í greiningu hinna mis-
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munandi þátta sónötukafla með það fyrir augum að geta tekið sjálfstæðar ákvarðanir um eðli
og framvindu formsins. Lögð verður áhersla á að þjálfa nemendur í miðlun eigin greininga
með umræðum og fyrirlestrum
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ kunna skil á algengustu gerð sónötuformsins á 19. öld eins og hún birtist í seinni verkum
Beethovens, Schuberts og í verkum J. Brahms,
▸▸ kunna skil á birtingu annarra gerða sónötuformsins á fyrri hluta 19. aldar,
▸▸ geta sett sónötur Brahms í samhengi við birtingu klassíska sónötuformsins hjá Haydn,
Mozart og Beethoven,
▸▸ geta skilgreint smærri einingar í tónmáli J. Brahms, s.s. hendingaskipan, setningar og
lotur og sett í samhengi við tónmál klassíska tímabilsins,
▸▸ geta miðlað eigin greiningum á skilmerkilegan hátt.
Námsmat: Mæting/ástundun, heimaverkefni/vinnubók, lokapróf (greining sónötukafla).
Kennarar: Hróðmar I. Sigurbjörnsson, Einar Torfi Einarsson.

HAGNÝTUR HLJÓMBORÐSLEIKUR
HHL1001T
1 ECTS
Haust og vor
Forkröfur: Engar
Lýsing
Hagnýtur hljómborðsleikur er námskeið fyrir þá sem þurfa að nýta hljómborðsþekkingu á
fjölbreytilegan hátt, t.d. í einkakennslu og hópkennslu, til að spila undir söng eða með nemendum, bæði eftir nótum og bókstafshljómum. Nemendur þjálfast í að spila eftir eyranu,
lesa hljóma og fleira, allt eftir þörfum og getu hvers nemanda. Námið er einstaklingsmiðað,
sniðið eftir mismunandi bakgrunni hvers nemanda. Kennsla fer að fram í hóptímum.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ geta nýtt þekkingu sína á hljómborðinu til að leika eftir eyra,
▸▸ geta útsett einfaldan undirleik og/eða spunnið á hljómborðið.
Námsmat: Frammistaða í tímum og virkni.
Kennari: Jósep Gíslason.
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HLJÓÐFÆRAFRÆÐI I- ALMENN
HFF1104T
4 ECTS
Haust
Forkröfur: Engar
Lýsing
Í námskeiðinu eru kynntir helstu flokkar hljóðfæra sem mynda hina hefðbundnu sinfóníuhljómsveit. Farið er yfir helstu grunnatriði í tengslum við ritun fyrir mismunandi hljóðfæri, uppsetningu raddskráa og frágangs radda fyrir einstök hljóðfæri. Skoðuð verða verk
frá mismunandi tímabilum til að skoða samhengi, spilatækni, útfærslur og notkun á helstu
hljóðfærategundum hljómsveitarinnar. Verklegar æfingar eru unnar með jöfnu millibili yfir
námstímann þar sem reynir á fræðilega þekkingu og getu til að skrifa fyrir einstök hljóðfæri.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ þekkja helstu hljóðfærategundir sinfóníuhljómsveitar og hafa yfirsýn yfir notkun mismunandi hljóðfæra á mismunandi stíltímabilum,
▸▸ hafa fræðilega grunnþekkingu á eðli hljóðfærategundanna,
▸▸ hafa þekkingu á veigamiklum hugtökum og atriðum sem tengjast raddskráruppsetningu,
partagerð og frágangi leiktækni og túlkunaratriða,
▸▸ hafa grunnþekkingu á ritun fyrir einstök hljóðfæri og kunna skil á fjölbreytilegri spilatækni og rithætti fyrir hinar ýmsu hljóðfærategundir,
▸▸ hafa leikni til að gera vel útfærðar og sannfærandi stúdíur/smáverk fyrir einstakar hljóðfæragerðir.
Námsmat: Byggir á 5 einstaklingsverkefnum.
Kennari: Úlfar Ingi Haraldsson.

HLJÓÐFÆRAFRÆÐI II- ÚTSETNINGAR
HFF1204T
4 ECTS
Vor
Forkröfur: Hljóðfærafræði I
Lýsing
Í námskeiðinu er fjallað nánar um notkun og hlutverk helstu flokka hljóðfæra sem mynda
hina hefðbundnu sinfóníuhljómsveit. Farið er yfir helstu tækniatriði og stílbrögð sem tengjast notkun hópanna í hljómsveitarsamhengi. Skoðuð verða verk frá mismunandi tímabilum
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til að skoða samhengi, útfærslur og notkun með tilliti til útsetningarstíls og tækni. Verklegar
æfingar eru unnar með jöfnu millibili yfir námstímann þar sem reynir á fræðilega þekkingu,
getu til að umskrifa tónlist á milli ólíkra hljóðfæra eða hópa, og kunnáttu í að útsetja efni af
mismunandi toga fyrir blandaða hljóðfærahópa.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa yfirsýn yfir hlutverk og notkun á mismunandi hljóðfæraflokkum hljómsveitarinnar
frá 18. – 21. aldar,
▸▸ hafa grunnþekkingu á ritun fyrir hljóðfæraflokka hljómsveitarinnar og kunna skil á
helstu stílbrögðum sem sem tengjast ritun fyrir samstæða hópa t.d. strengi, tréblásara
og málmblásara,
▸▸ hafa þekkingu á veigamiklum hugtökum og tækniatriðum sem tengjast umskriftum og
útsetningum fyrir mismunandi hljóðfærahópa,
▸▸ geta gert vel útfærðar og sannfærandi umskriftir úr hljómborðstónlist,
▸▸ hafa hæfni til að geta útsett fyrir blandaða hljóðfærahópa á kunnáttusamlegan og sannfærandi hátt án þess að hafa miklar hljómrænar upplýsingar eða efni til að styðjast við.
Námsmat: Byggir á 5 einstaklingsverkefnum.
Kennari: Úlfar Ingi Haraldsson.

HLJÓÐFÆRAFRÆÐI III- MÁLMBLÁSARAR
HFF0304T
4 ECTS
Haust
Forkröfur: Hljóðfærafræði I-II, eða sambærilegt
Lýsing
Kennd verða undirstöðuatriði útsetninga fyrir málmblásara, jafnt einleikshljóðfæri sem
stærri samspilshópa. Jafnframt verður saga málmblásara í hljómsveitarsögunni kynnt.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ þekkja eiginleika og tónflutning algengustu málmblásturshljóðfæranna: Horns, trompets, básúnu og túbu ásamt algengustu afbrigðum þeirra,
▸▸ hafa færni til að semja og/eða útsetja tónlist fyrir mismunandi samsetningar málmblásarahópa.
Námsmat: Skrifleg verkefni.
Kennari: Ingi Garðar Erlendsson.
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HLJÓÐFÆRAFRÆÐI IV- SAMIÐ FYRIR SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT
HFF0404T
4 ECTS
Vor
Forkröfur: Hljóðfærafræði I-III, eða sambærilegt
Lýsing
Í fyrirlestrum er fjallað um hljóðfærahópa hefðbundinnar sinfóníuhljómsveitar og samspil og samhljómun þeirra. Hljómsveitartónlist frá ýmsum tímabilum tónlistarsögunnar er
greind og skoðuð með tilliti til ólíkrar notkunar á hljóðfærum og hljóðfærahópum. Lokaverkefni námskeiðsins er flutt af sinfóníuhljómsveit.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs á nemandinn að:
▸▸ hafa skilning og þekkingu á öllum hljóðfærahópum sinfóniuhljómsveitar,
▸▸ hafa leikni til að vinna með sinfóníuhljómsveit á skapandi hátt,
▸▸ hafa færni til þess að semja stutt tónverk fyrir sinfóníuhljómsveit þar sem allir hópar
hljómsveitarinnar (tré-, málmblásarar, slagverk og strengir) eru nýttir,
▸▸ hafa hæfni til þess að útsetja stutt tónverk fyrir sinfóníuhljómsveit þar sem allir hópar
hljómsveitarinnar (tré-, málmblásarar, slagverk og strengir) eru nýttir.
Námsmat: Stutt tónsmíð fyrir sinfóníuhljómsveit og virkni.
Kennari: Páll Ragnar Pálsson.
Hljómsveit: Gunnsteinn Ólafsson.

HLJÓÐFÆRAFRÆÐI V- SLAGVERK
HFF0502T
2 ECTS
Haust
Forkröfur: Hljóðfærafræði IV
Lýsing
Farið verður yfir slagverkshljóðfæri með sérstöku tilliti til þess hvernig er skrifað fyrir þau og
hvernig hljóðfæri þessa stóra flokks hljóðfæra hljóma í ólíkum samsetningum. Grunntækni
hinna ýmsu hljóðfærahópa er kynnt, svo og þróun hljóðfæranna og slegla.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðsins eiga nemendur að:
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▸▸ þekkja slagverkshljóðfæri með tilliti til tegundar og flokka,
▸▸ kunna algengustu nótnaritun fyrir hina margvíslegu flokka slagverkshljóðfæra,
▸▸ geta skrifað fyrir ásláttarhljóðfæri og hafa innsýn í þá möguleika sem þau gefa í tónsmíðum.
Námsmat: Ástundun og verkefni, bæði munnleg og skrifleg.
Kennari: Áskell Másson.

HLJÓÐFÆRAFRÆÐI VI- MANNSRÖDDIN
HFF0602T
2 ECTS
Haust
Forkröfur: Engar
Lýsing
Í námskeiðinu heldur kennari fyrirlestra um eiginleika mannsraddarinnar, ólíkar raddtegundir og margvíslega möguleika þeirra. Fjallað verður um margháttaða möguleika fjölröddunar og ólíkar tegundir kóra. Í námskeiðinu er kennd undirstaða þess að semja tónlist fyrir
raddir og hvað skal helst varast.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að
▸▸ þekkja grundvallaratriði þess að semja tónlist fyrir mannsröddina,
▸▸ þekkja einkenni ólíkra raddtegunda,
▸▸ hafa færni til þess að skrifa fyrir einsöngsrödd,
▸▸ hafa hæfni til þess að útsetja fjölraddaverk.
Námsmat: Skrifleg verkefni og virkni.
Kennari: Hildigunnur Rúnarsdóttir.
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HLJÓÐFÆRI / SÖNGUR I – SKAPANDI TÓNLISTARMIÐLUN
EIS0106T
6 ECTS
Haust
Forkröfur: Engar
Lýsing
Námskeiðið er byggt upp sem nokkuð hefðbundið hljóðfæra- eða söngnám. Nemandi og
kennari móta sér þó stefnu í upphafi hverrar annar og ákveða hvort áhersla er lögð á tækniframfarir, tónleikahald, hagnýta nálgun eða annað.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa náð góðri tæknilegri undirstöðu og þekkingu á hljóðfærinu,
▸▸ þekkja mismunandi stílbrigði og tengingar þeirra á milli,
▸▸ hafa innsæi til að nálgast viðfangsefni tónlistar á einstaklingsbundinn hátt,
▸▸ hafa þróað sjálfstæð vinnubrögð og öðlast færni í flutningi og túlkun,
▸▸ geta verið sjálfsgagnrýnir.
Umsjón: Gunnar Benediktsson.
Kennarar: Ýmsir.

HLJÓÐFÆRI / SÖNGUR II – SKAPANDI TÓNLISTARMIÐLUN
EIS0206T
6 ECTS
Vor
Forkröfur: Hljóðfæri/Söngur I
Lýsing
Námskeiðið er byggt upp sem nokkuð hefðbundið hljóðfæra- eða söngnám. Nemandi og
kennari móta sér þó stefnu í upphafi hverrar annar og ákveða hvort áhersla er lögð á tækniframfarir, tónleikahald, hagnýta nálgun eða annað.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
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▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸

hafa náð góðri tæknilegri undirstöðu og þekkingu á hljóðfærinu,
þekkja mismunandi stílbrigði og tengingar þeirra á milli,
hafa innsæi til að nálgast viðfangsefni tónlistar á einstaklingsbundinn hátt,
hafa þróað sjálfstæð vinnubrögð og öðlast færni í flutningi og túlkun,
geta verið sjálfsgagnrýnir.

Umsjón: Gunnar Benediktsson.
Kennarar: Ýmsir.

HLJÓÐFÆRI / SÖNGUR III – SKAPANDI TÓNLISTARMIÐLUN
EIS0306T
6 ECTS
Haust
Forkröfur: Hljóðfæri/Söngur II
Lýsing
Námskeiðið er byggt upp sem nokkuð hefðbundið hljóðfæra- eða söngnám. Nemandi og
kennari móta sér þó stefnu í upphafi hverrar annar og ákveða hvort áhersla er lögð á tækniframfarir, tónleikahald, hagnýta nálgun eða annað.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa náð góðri tæknilegri undirstöðu og þekkingu á hljóðfærinu,
▸▸ þekkja mismunandi stílbrigði og tengingar þeirra á milli,
▸▸ hafa innsæi til að nálgast viðfangsefni tónlistar á einstaklingsbundinn hátt,
▸▸ hafa þróað sjálfstæð vinnubrögð og öðlast færni í flutningi og túlkun,
▸▸ geta verið sjálfsgagnrýnir.
Umsjón: Gunnar Benediktsson.
Kennarar: Ýmsir.
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HLJÓÐFÆRI / SÖNGUR IV – SKAPANDI TÓNLISTARMIÐLUN
EIS0406T
6 ECTS
Vor
Forkröfur: Hljóðfæri/Söngur III
Lýsing
Námskeiðið er byggt upp sem nokkuð hefðbundið hljóðfæra- eða söngnám. Nemandi og
kennari móta sér þó stefnu í upphafi hverrar annar og ákveða hvort áhersla er lögð á tækniframfarir, tónleikahald, hagnýta nálgun eða annað.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa náð góðri tæknilegri undirstöðu og þekkingu á hljóðfærinu,
▸▸ þekkja mismunandi stílbrigði og tengingar þeirra á milli,
▸▸ hafa innsæi til að nálgast viðfangsefni tónlistar á einstaklingsbundinn hátt,
▸▸ hafa þróað sjálfstæð vinnubrögð og öðlast færni í flutningi og túlkun,
▸▸ geta verið sjálfsgagnrýnir.
Umsjón: Gunnar Benediktsson
Kennarar: Ýmsir.

HLJÓÐFÆRI / SÖNGUR V – SKAPANDI TÓNLISTARMIÐLUN
EIS0506T
6 ECTS
Vor
Forkröfur: Hljóðfæri/Söngur IV
Lýsing
Námskeiðið er byggt upp sem nokkuð hefðbundið hljóðfæra- eða söngnám. Nemandi og
kennari móta sér þó stefnu í upphafi hverrar annar og ákveða hvort áhersla er lögð á tækniframfarir, tónleikahald, hagnýta nálgun eða annað.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa náð góðri tæknilegri undirstöðu og þekkingu á hljóðfærinu,
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▸▸
▸▸
▸▸
▸▸

þekkja mismunandi stílbrigði og tengingar þeirra á milli,
hafa innsæi til að nálgast viðfangsefni tónlistar á einstaklingsbundinn hátt,
hafa þróað sjálfstæð vinnubrögð og öðlast færni í flutningi og túlkun,
geta verið sjálfsgagnrýnir.

Umsjón: Gunnar Benediktsson.
Kennarar: Ýmsir.

HLJÓÐHÖNNUN I
HLH1104T
4 ECTS
Haust
Forkröfur: Engar
Lýsing
Undirstöðuatriði hljóðhönnunar; unnið með raf- og umhverfishljóð í stafrænu umhverfi.
Farið er yfir helstu þætti stafrænnar hljóðmyndunar og hljóðvinnslu og nemendum kynnt
hvernig stafrænt hljóðver er uppbyggt.
Farið er, með fyrirlestrum og sýnikennslu, í grundvallaratriði þeirra fræðigreina sem að gagni
koma við raftónlistargerð. Þar má nefna inngangsfræði stafræns hljóðs, hljóðskynjunarfræði
(Psychoacoustics), hljóðeðlisfræði (Acoustics) og hljóðmyndunar- og meðhöndlunarfræði
(Music Synthesis og Signal Processing). Námið byggist á fyrirlestrum og sýnikennslu, auk
sjálfstæðrar verkefnavinnu nemenda.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ kunna undirstöðuatriði hljóðvinnslu- og hljóðmyndunartækni,
▸▸ hafa færni til þess að vinna í stafrænu hljóðumhverfi,
▸▸ geta unnið í stafrænu hljóðveri,
▸▸ kunna skil á helstu hugtökum og fyrirbærum hljóðs og hvernig maðurinn upplifir það,
▸▸ kunna skil á nokkrum algengustu hljóðmyndunar- og hljóðbreytiaðferðum,
▸▸ vera færir um að afla heimilda á sviði hljóðfræði,
▸▸ vera færir um að tjá sig skriflega og munnlega um hljóðfræði.
Námsmat: Fjögur verkefni, tvær stuttar tónsmíðar í lok námskeiðs og tvær stuttar ritgerðir í
lok námskeiðs, u.þ.b. 5 bls. hvor.
Umsjón: Ríkharður H. Friðriksson.
Kennarar: Ríkharður H. Friðriksson, Jesper Pedersen.
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HLJÓÐHÖNNUN II
HLH1204T
4 ECTS
Vor
Forkröfur: Hljóðhönnun I
Lýsing
Í Hljóðhönnun II, sem er beint framhald af námskeiðinu Hljóðhönnun I, er unnið með með
raf- og umhverfishljóð í stafrænu umhverfi með dýpri aðferðum en áður. Valin forrit og forritunarumhverfi eru kynnt og notuð til hljóðmyndunar og hljóðmeðhöndlunar.
Námið byggir á blöndu af sýnikennslu og verkefnavinnu með áherslu á hagnýta notkun hljóðhönnunartækni. Meðfram því verður haldið áfram umfjöllun um hljóðskynjunar- og hljóðeðlisfræði, auk þess sem kynntar eru fleiri hljóðmyndunar- og -meðhöndlunaraðferðir.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa nokkuð yfirgripsmikla þekkingu á hljóðhönnun,
▸▸ geta fótað sig vel í vinnu með raf- og umhverfishljóð í stafrænu hljóðumhverfi,
▸▸ hafa góða færni í að nota valin forrit til hljóðmyndunar og hljóðmeðhöndlunar.
▸▸ kunna skil á helstu hugtökum og fyrirbærum hljóðs og hvernig maðurinn upplifir það
▸▸ kunna skil á flestum helstu hljóðmyndunar- og hljóðbreytiaðferðum.
Námsmat: Fjögur verkefni, tvær tónsmíðar í lok námskeiðs og tvær stuttar ritgerðir í lok námskeiðs, u.þ.b. 5 bls. hvor.
Umsjón: Ríkharður H. Friðriksson.
Kennarar: Ríkharður H. Friðriksson, Jesper Pedersen.

HLJÓÐUPPTÖKUR II
HUT0102T
2 ECTS
Haust og vor
Forkröfur: Grunnhljóðupptökur
Lýsing
Nemendur kynnast hljóðveri og tækjum þess. Kynntar eru aðferðir við akústískar upptökur
og hljóðvinnslu í tölvu þar sem ProTools-hljóðvinnslukerfið er helsta verkfærið.

50

Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa ágætis þekkingu á hljóðverum,
▸▸ hafa góðan skilning á upptökutækjum,
▸▸ geta gert hljóðupptökur.
Námsmat: Virkni.
Kennari: Sveinn Kjartansson.

HLJÓMSVEITARSTJÓRN I
HLS0102T
2 ECTS
Haust
Bundið aðalfagsval skapandi tónlistarmiðlun
Forkröfur: Engar
Lýsing
Á námskeiðinu er megináhersla lögð á að þjálfa mismunandi taktslag og bregðast við ólíkum
aðstæðum í ólíkum raddskrám. Nemendur læra að greina raddskrár og merkja inn í þær. Þeir
kynnast aðferðum til að læra verk utanbókar og hvernig mismunandi stílbrigði kalla á ólíkar
aðferðir við að stjórna.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ þekkja helstu hljóðfæri hefðbundinnar sinfóníuhljómsveitar,
▸▸ kunna að nota sprota, stjórna í algengustu takttegundum og gera fermötur,
▸▸ kunna að greina hljómsveitarraddskrá,
▸▸ kunna að setja inn merkingar sem auðvelda hljómsveitarstjóra að flytja viðkomandi verk,
▸▸ búa yfir færni til þess að þekkja, læra utan að og vinna með tónlist eftir nótum og hlustun,
▸▸ geta verið jöfnum höndum leiðandi og fylgjandi í hópvinnu,
▸▸ hafa skilning á mismunandi stílum.
Námsmat: Í lok námskeiðs þreyta nemendur próf með því að stjórna hluta af sinfónísku verki
við píanóundirleik.
Kennari: Gunnsteinn Ólafsson.
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INNGANGUR AÐ AKADEMÍSKUM SKRIFUM
IAV002T
2 ECTS
Haust
Forkröfur: Engar
Lýsing
Í námskeiðinu eru kynnt grundvallarvinnubrögð er varða skipulagningu sjálfstæðrar vinnu
í háskólanámi og akademísk vinnubrögð. Farið verður yfir ferlið frá hugmynd til framkvæmdar í ritgerðarsmíðum, þ.e. mótun rannsóknarspurninga, heimildaleit, heimildamat
og úrvinnslu. Sérstök áhersla er lögð á að kynna vinnubrögð við skrif og frágang ritgerða,
verkefna og erinda. Fjallað verður um tengsl fræða og tónlistar og gildi þess að hugsa á gagnrýninn hátt og setja skoðanir sínar skipulega fram.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa öðlast þekkingu og skilning á akademískum vinnubrögðum,
▸▸ geta beitt gagnrýnni hugsun við val og greiningu viðfangsefna,
▸▸ geta rökstutt hugmyndir sínar og sett þær skipulega fram í töluðu og rituðu máli,
▸▸ geta stundað vandaða heimildaleit og úrvinnslu á heimildum,
▸▸ hafa tamið sér góðan frágang ritgerða, verkefna og erinda,
▸▸ hafa öðlast hæfni til að stunda sjálfstæða vinnu og frekara háskólanám.
Námsmat: Verkefni.
Kennari: Berglind María Tómasdóttir.
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INNGANGUR AÐ HINDUSTANI
IND002T
2 ECTS
Haust
Forkröfur: Engar
Lýsing
Í námskeiðinu er farið yfir þær landfræðilegu, sögulegu og menningarlegu forsendur sem
hafa mótað helstu tónlistarstefnur og flutningsmáta í hindustani / norður-indverskri klassískri tónlist, sem og helstu einkenni þeirra. Námskeiðið skiptist í fjóra fyrirlestra og þrjár
vinnustofur. Í fyrislestrunum verður leitast við að bregða ljósi á þær aðstæður sem hafa
mótað helstu einkenni hindustani / norður- indverskrar klassískrar tónlistar og flutningsmáta þeirra. Einnig verður útskýrt í stórum dráttum hvernig Hindustani hefðin er frábrugðin
melakarta –kerfinu sem er að finna í Karnatic tónlistarhefðinni frá Suður Indlandi. Leitast
verður við að kynna helstu lagrænu og ryþmísku þætti hindustani tónlistar, sem og hljóðfæri. Sérstök áhersla verður lögð annars vegar á sargam solfa-kerfi, tíu helstu thaats (kirkjutóntegundir) sem mynda grunninn að uppbyggingu og mótun ragas (lagrænn rammi), og
hins vegar á helstu taal (takttegundir) og notkun þeirra. Nokkur dæmi um ragas verða tekin
fyrir. Annar áhersluþáttur námskeiðisins verður klassíska sönglagahefðin sem tengist við
lagahöfundinn og nóbelsskáldið Rabindranath Tagore (1861–1941), eða Rabindrasangit, sem
hefur skapað sér sérstakan sess í klassísku og neo-klassísku tónlistarhefð Hindustani tónlistar, einkum í Bengal.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ þekkja þær landfræðilegu, sögulegu og menningarlegu forsendur í þróun og flutningi
hindustani / norður-inverskrar klassískrar tónlistar,
▸▸ þekkja og geta skilgreint einkenni helstu stíla og stefnur í hindustani / norður- indverskri
klassískri tónlist. Þekkja helstu hindustani / norður-indversk hljóðfæri og notkun þeirra,
▸▸ þekkja helstu ryþmísku og lagrænu einkenni hindustani / norður-indverskra klassískra
tónlistarstíla, og geta greint á milli þeirra,
▸▸ hafa hæfni til þess að undirbúa og stýra umræðum út frá les- og hlustunarefni,
▸▸ hafa grunngetu og -þekkingu á flutningsmáta helstu stíla hindustani / norður- indverskrar klassískrar tónlistar út frá eigin reynslu.
Námsmat: Próf í hlustun og greiningu þar sem tónheyrn gegnir mikilvægu hlutverki, verkefni, málstofur, vinnustofur og hugsanlega óformlegir tónleikar.
Kennari: Andrés Ramón.
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ÍSLENSKT HLJÓÐKERFI
IPA0002T
2 ECTS
Vor
Forkröfur: Engar
Lýsing
Nauðsynlegt er að allir þeir sem syngja eða flytja texta á íslensku hafi grunnþekkingu á hljóðkerfisreglum íslenskunnar. Sú þekking er forsenda þess að geta sungið eða flutt texta á vönduðu íslensku máli og borið fram erlend tungumál án íslensks hreims. Mikilvægt er að þekkja
hið alþjóðlega kerfi IPA og geta skráð og lesið úr hljóðfræðitáknum.
IPA hljóðritunarkerfið er kynnt, ítarlega fjallað um hljóðkerfi íslenskrar tungu, myndun
hljóða og framburðröddun, brottföll og samlagnir, vandaðan og óvandaðan framburð, oföndun, mállýskur og fleira er tengist framburði.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs á nemandi að:
▸▸ þekkja alþjóðlega hljóðritunarkerfi IPA, geta hljóðritað íslenskan texta samkvæmt því og
lýst myndunarstað og myndunarhætti íslenskra málhljóða,
▸▸ geta lesið úr hljóðritun texta á erlendu tungumáli,
▸▸ geta greint hvar hætta er á að íslenska hljóðkerfið hafi áhrif á framburð í erlendu tungumáli,
▸▸ þekkja reglur um eðlileg brottföll og samlagnir í töluðu máli og geta gert grein fyrir þeim,
▸▸ þekkja helstu einkenni í vönduðum og óvönduðum framburði, áherslur og hljómfall,
▸▸ þekkja mállýskur sem eru til í íslensku og geta gert grein fyrir í hverju framburðarafbrigði
þeirra felast.
Námsmat: Símat, skrifleg verkefni.
Kennari: Þórður Helgason.
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ÍSLENSK TÓNLISTARSAGA 20. ALDAR
TÓS0104T
4 ECTS
Haust
Bundið fræðaval
Forkröfur: Engar
Lýsing
Í námskeiðinu verður farið yfir íslenska tónlistarsögu frá upphafi 20. aldar og fram til nútímans. Elstu verk sem kynnt verða eru frá því um 1920, nýjustu verkin eru samtímaverk.
Fjallað verður um tónskáld og íslenskt tónlistarlíf aldarinnar; erlenda tónlistarmenn sem settust að á Íslandi og þau áhrif sem þeir höfðu á íslenskt tónlistarlíf; tilurð módernisma í íslenskri tónlist; þjóðlega tónlist sem uppsprettu tónsköpunar; tónsköpun á 21. öld, raftónlist
og þróun hennar, „crossover“ síðustu ára o.s.frv.
Í lok námskeiðsins eiga nemendur að:
▸▸ þekkja sögu íslenskrar tónlistar frá upphafi 20. aldar og fram á okkar daga,
▸▸ þekkja helstu tónskáld tímabilsins og helstu tónverk þeirra,
▸▸ þekkja helstu atburði Íslandssögunnar sem höfðu áhrif á tónlistarsöguna,
▸▸ þekkja til þeirra erlendu tónlistarmanna sem hingað fluttust á fyrri hluta 20. aldar og
skilja hvaða áhrif þeir höfðu á íslenskt tónlistarlíf,
▸▸ þekkja tónlistarsögu tímabilsins að öðru leyti, t.d. tilurð og sögu tónlistarskóla, tónlistarfélaga og hljómsveita.
Námsmat: Próf, verkefni og fyrirlestrar.
Kennari: Ingibjörg Eyþórsdóttir.
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ÍSLENSK ÞJÓÐLÖG
ÞJL0102T
2 ECTS
Vor
Bundið fræðaval
Forkröfur: Engar
Lýsing
Í námskeiðinu kynnast nemendur íslenskri þjóðlagahefð á hagnýtan hátt og er hún sett í samhengi við evrópska hefð. Þá verður rætt um og skilgreint hvað séu þjóðlög, hefð og munnleg
og skrifleg geymd. Farið verður yfir heldtu þjóðlagastíla og séreinkenni íslenskrar þjóðlagatónlistar frá upphafi Íslandsbyggðar fram á þennan dag. Fjallað verður um rímur, kvæðalög,
tvísöngslög, vikivaka, sálma, barnagælur og hljóðfæri, t.d. langspil. Nemendur kynnast þjóðlagatónlist frá öðrum Evrópulöndum.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ geta skilgreint hvað eru þjóðlög, hefðir og munnleg og skrifleg geymd,
▸▸ þekkja helstu þjóðlagastíla og séreinkenni íslenskrar þjóðlagatónlistar frá upphafi Íslandsbyggðar fram á þennan dag,
▸▸ hafa hæfni til þess að greina á milli ólíkra tónlistartegunda, t.d. rímnalaga, kvæðalaga,
tvísöngslaga, vikivaka, sálma og barnagæla auk þess að þekkja mismunandi hljóðfæri,
t.d. langspil,
▸▸ hafa hæfni til að flytja þjóðlög á tónleikum,
▸▸ hafa þekkingu til að fjalla um viðfangsefnið í töluðu og rituðu máli,
▸▸ hafa þekkingu og hæfni til þess að skrufa í efnisskrá um þau verk sem fengist er við.
Námsmat: Verkleg og skrifleg verkefni, virkni.
Kennarar: Bára Grímsdóttir og Christopher John Foster.
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JAZZ HLJÓMFRÆÐI
JHL0002T
2 ECTS
Haust
Forkröfur: Engar
Lýsing
Lögð er áhersla á algengustu hugtök jazzhljómfræðinnar; bókstafshljómatákn og heimahljómar í dúr og moll. Nemendur kynnast algengum aukahljómum (aukaforhljómar, framlengdir forhljómar, II-V sambönd). Þá verður einnig fjallað um tengsl hljóma og tónstiga,
spennur og laglínugreiningu.
Þá verður einnig kynnt forhljómar með sérhlutverk, SubV7 hljómar, krómatísk II-V sambönd, endurhljómsetning með „Hybrid“hljómum, hljómfræði „Modal“-jazztónlistar. Hlustað verður á jazztónlist og staldrað við þá þætti flutningsins sem tengjast sem best hljómfræðiatriðum og stílum.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ þekkja helstu grundvallarhugtök jazzhljómfræðinnar,
▸▸ hafa hæfni til þess að hagnýta notkun jazzhljómfræði til spuna,
▸▸ hafa leikni til þess að útfæra helstu skala og hljóma á hljóðfæri,
▸▸ þekkja helstu stefnur í jazztónlist frá upphafi með t.t. hljómfræðiatriða.
Námsmat: Verklegt og skriflegt próf, tímaverkefni.
Kennari: Gunnar Hrafnsson.
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JOHN CAGE OG BANDARÍSK TILRAUNATÓNLIST
USA0003T
3 ECTS
Vor
Bundið fræðaval
Forkröfur: Engar
Lýsing
Á námskeiðinu verður saga bandarískrar tilraunatónlistar á 20. og 21. öld til umfjöllunar.
Í forgrunni verður tónskáldið John Cage sem hvatti til nýrrar nálgunar á tónlist í vestrænu
samfélagi. Tilraunir í tónlist frá miðbiki aldarinnar og fram á okkar daga verða skoðaðar:
Fluxus, minimalismi, óhefðbundar leiðir til skrásetningar á tónlist og fleira kemur við sögu.
Jafnframt munu nemendur spreyta sig á flutningi verka sem skráð eru með óhefðbundnum
hætti og krefjast óhefðbundinna flutningsleiða.
Námskeiðið hentar jafnt flytjendum sem tónskáldum.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa haldgóða þekkingu á sögu bandarískrar tilraunatónlistar á 20. og 21. öld,
▸▸ kunna skil á helstu straumum og stefnum innan bandarískrar tilraunatónlistar,
▸▸ hafa reynslu af því að flytja verk sem skráð er með óhefðbundnum hætti.
Námsmat: Verkefni, umræður, vinnustofur og flutningur á tónlist.
Kennari: Berglind María Tómasdóttir.

KAMMERTÓNLIST
KAM0002T
2 ECTS
Haust og vor
Forkröfur: Engar
Lýsing
Námskeið í kammertónlist felst einkum í að þróa og þjálfa hæfileika nemenda til samleiks og
samvinnu í smærri eða stærri kammerhópum. Þeim eru kynnt ólík viðfangsefni frá ýmsum
tímabilum tónlistarsögunnar þar sem ólíkir stílar og hljóðfærasamsetningar koma við sögu.
Í þessu samhengi gefst nemendum tækifæri til að taka þátt í tónlistarflutningi með fleiri tónlistarmönnum. Hópvinna af þessu tagi krefst ekki einungis leikni á viðkomandi hljóðfæri
heldur og einlægs vilja til samvinnu og samábyrgðar. Mikilvægt er að hópar skipuleggi fasta
æfingatíma strax í upphafi námskeiðs.
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Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa aukið hæfni sína í samspili og samvinnu,
▸▸ hafa öðlast meiri þekkingu á þeim stílbrigðum sem viðkomandi verkefni kalla á,
▸▸ hafa þróað betur með sér hæfni til að skynja blæbrigði, samhljóm, samstillingu og hljóðfall í kammerhópnum,
▸▸ hafa fengið innsýn í og skilning á sérkennum hinna margvíslegu samspilshljóðfæra,
tæknilega og músíkalskt,
▸▸ hafa innsæi í og skilning á mismunandi hlutverkum í samleik og geta verið jöfnum höndum leiðandi og fylgjandi,
▸▸ hafa fengið þjálfun í skapandi, náinni samvinnu við aðra þar sem reynir á virðingu, næmi,
umburðarlyndi, ábyrgð og leiðandi hæfileika,
▸▸ hafa reynslu í að koma fram opinberlega á tónleikum.
Námsmat: Ástundun og tónleikar.
Umsjón: Svava Bernharðsdóttir.
Kennarar: Ýmsir.

KONTRAPUNKTUR- BAROKK
BKP0104T
3 ECTS
Vor
Bundið fræðaval
Forkröfur: Tónfræði I
Lýsing
Á námskeiðinu verða skrifaðar stuttar tveggja radda laglínur með mismunandi yfirbragði
og í ólíkum takttegundum. Skreytitónar, biðtónar og tengitónar meðhöndlaðir. Loks verða
mismunandi form skoðuð, svo sem menúettar, ground, passacaglíur og chaconnur. Æfingar
gerðar í þessum formum.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðsins eiga nemendur að:
▸▸ þekkja helstu grunnþætti í lagrænni og hljómrænni framvindu tveggja radda kontrapunkts í Bach-stíl,
▸▸ kunna ritun frjáls kontrapunkts og eftirlíkinga í sama stíl,
▸▸ geta skrifað stuttan tveggja radda menúett og passacaglíu eða chaconne í Bach-stíl.
Námsmat: Heimaverkefni og lokaverkefni.
Kennari: Gunnsteinn Ólafsson.
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KÓR
KOR1001T
1 ECTS
Haust og vor
Forkröfur: Engar
Lýsing
Kórinn er tilraunastofa (laboratorium) sem miðuð er út frá þörfum og eftirpurn nemendahópsins hverju sinni og er stjórnað af honum. Í honum felast vikulegar æfingar þar sem
unnið er að flutningi fjölbreytilegra kórverka. Auk þess verða sérstakar æfingar tengdar sérverkefnum og opinberir tónleikar. Stefnt er að því að fá sérfræðinga á þessu sviði í heimsókn
reglulega.
Helstu áherslur eru: að vinna að efnisskrá stuttra kórverka af ýmsum toga fyrir annars vegar
stutta hádegistónleika og hins vegar lengri tónleika í lok annar; að taka þátt í einu viðamiklu
verkefni á önn þar sem unnið er með einsöngvurum og/eða sinfóníettu; að vera vettvangur
fyrir þjálfun og þroska nemenda í kórstjórn, raddþjálfun, kórtónsmíðum, verkefnastjórnun
auk kórsöngs.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa öðlast reynslu í samsöng, nótnalestri, textaframburði og að fylgja slagi,
▸▸ vera færir um að blandast öðrum röddum með virkri hlustun,
▸▸ hafa kynnst fjölbreytilegum verkum úr kórtónbókmenntunum frá ýmsum löndum og
tímum tónlistarsögunnar og flutt þau opinberlega.
Námsmat: Byggt á verkefnum, mætingu, frammistöðu í tímum og opinberum tónleikum.
Kennari: Sigurður Halldórsson.

KÓRSTJÓRN I
KÓS0102T
4 ECTS
Haust
Forkröfur: Engar
Lýsing
Farið er í mótun og túlkun kórverka frá mismunandi tímabilum. Áhersla er á yfirferð á kórefni í mismunandi stíltegundum, sem nemendur öðlast æfingu í að stjórna. Farið er í uppbyggingu kóræfinga og raddmótun.
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Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs á nemandi að:
▸▸ geta slegið allar nauðsynlegar takttegundir með skýru taktföstu slagi,
▸▸ hafa vald á fjölbreyttum túlkunarmöguleikum taktslags og á sjálfstæðri notkun handanna
við túlkun kórverka,
▸▸ hafa þekkingu á raddþjálfun í kórstarfi
▸▸ geta stjórnað gregorskum messusöngvum, fjögurra til sex radda mótettum og fjögurra
radda pólýfónískum messuþáttum,
▸▸ hafa þekkingu og færni í góðri skipulagningu og stjórn kóræfinga.
Námsmat: Próf, símat.
Umsjón: Tónskóli þjóðkirkjunnar.
Kennari: Magnús Ragnarsson.

KÓRSTJÓRN II
KÓS0202T
4 ECTS
Vor
Forkröfur: Kórstjórn I
Lýsing
Farið er dýpra í mótun og túlkun kórverka frá mismunandi tímabilum. Áhersla er á yfirferð
á kórefni í mismunandi stíltegundum, sem nemendur öðlast æfingu í að stjórna. Farið er í
uppbyggingu kóræfinga og raddmótun.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs á nemandi að:
▸▸ geta slegið allar nauðsynlegar takttegundir með skýru taktföstu slagi,
▸▸ hafa vald á fjölbreyttum túlkunarmöguleikum taktslags og á sjálfstæðri notkun handanna
við túlkun kórverka,
▸▸ hafa þekkingu á raddþjálfun í kórstarfi,
▸▸ geta stjórnað gregorskum messusöngvum, fjögurra til sex radda mótettum og fjögurra
radda pólýfónískum messuþáttum,
▸▸ hafa þekkingu og færni í góðri skipulagningu og stjórn kóræfinga.
Námsmat: Próf, símat.
Umsjón: Tónskóli þjóðkirkjunnar.
Kennari: Magnús Ragnarsson.
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LAGA OG TEXTASMÍÐI I-V
LOT000T
2 – 6 ECTS, einingar breytilegar
Haust og vor
Forkröfur: Engar
Lýsing
Nemandi fær einkatíma í laga- og textasmíðum þar sem áhersla er lögð á að virkja sköpunarkraft nemanda og vinna að listrænni mótun hans. Að auki verða reglulegir hóptímar þar sem
fjallað verður um textagerð, upptökuvinnu og annað sem gagnlegt þykir.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa kynnst ólíkum nálgunum við laga- og textasmíðar,
▸▸ geta tengt lagasmíðar við innihald texta og öfugt,
▸▸ geta skrásett laga- og textasmíðar sínar.
Námsmat: Laga- og textasmíðar unnar í áfanganum, verkefni, ástundun.
Kennari: Pétur Þór Benediktsson.

LEIÐTOGAFÆRNI I
LEF0102T
2 ECTS
Haust
Forkröfur: Engar
Lýsing
Í námskeiðinu eru kenndar mismunandi leiðir til kennslu og hópstjórnunar. Leiðtogafærni
er þjálfuð, m.a. með tilsögn í raddbeitingu, framsögn og líkamsstöðu, og skoðað er hvaða
eiginleikar einkenna góðan leiðtoga. Lögð er áhersla á að veita nemendum sem hagnýtust
tæki og tól til vinnu með hverskonar hópum, stórum og smáum. Kennsla fer fram í fyrirlestrum og verklegum æfingum.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ geta beitt mismunandi aðferðum til tónsköpunar með hóp,
▸▸ geta útskýrt verkefni og gefið fyrirmæli á skýran og einfaldan hátt,
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▸▸ geta unnið skipulega innan gefins tímaramma,
▸▸ geta útskýrt og rökstutt hvaða eiginleikar einkenna góðan leiðtoga,
▸▸ geta metið eigin frammistöðu á raunsæjan og gagnrýninn hátt, bæði munnlega og skriflega.
Námsmat: Verklegar æfingar, sjálfsmat og frammistaða á vettvangi.
Umsjón: Gunnar Benediktsson.
Kennarar: Björk Jónsdóttir, Gunnar Benediktsson.

LEIÐTOGAFÆRNI II
LEF0202T
2 ECTS
Vor
Forkröfur: Leiðtogafærni I
Lýsing
Í námskeiðinu eru kenndar mismunandi leiðir til kennslu og hópstjórnunar. Leiðtogafærni
er þjálfuð, m.a. með tilsögn í raddbeitingu, framsögn og líkamsstöðu, og skoðað er hvaða
eiginleikar einkenna góðan leiðtoga. Lögð er áhersla á að veita nemendum sem hagnýtust
tæki og tól til vinnu með hverskonar hópum, stórum og smáum. Kennsla fer fram í fyrirlestrum og verklegum æfingum.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ geta beitt mismunandi aðferðum til tónsköpunar með hóp,
▸▸ geta útskýrt verkefni og gefið fyrirmæli á skýran og einfaldan hátt,
▸▸ geta unnið skipulega innan gefins tímaramma,
▸▸ geta útskýrt og rökstutt hvaða eiginleikar einkenna góðan leiðtoga,
▸▸ geta metið eigin frammistöðu á raunsæjan og gagnrýninn hátt, bæði munnlega og skriflega.
Námsmat: Verklegar æfingar, sjálfsmat og frammistaða á vettvangi.
Umsjón: Gunnar Benediktsson.
Kennarar: Björk Jónsdóttir, Gunnar Benediktsson.
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LEIÐTOGAFÆRNI III
LEF0302T
2 ECTS
Haust
Forkröfur: Leiðtogafærni II
Lýsing
Í námskeiðinu eru kenndar mismunandi leiðir til kennslu og hópstjórnunar. Leiðtogafærni
er þjálfuð, m.a. með tilsögn í raddbeitingu, framsögn og líkamsstöðu, og skoðað er hvaða
eiginleikar einkenna góðan leiðtoga. Lögð er áhersla á að veita nemendum sem hagnýtust
tæki og tól til vinnu með hverskonar hópum, stórum og smáum. Kennsla fer fram í fyrirlestrum og verklegum æfingum.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ geta beitt mismunandi aðferðum til tónsköpunar með hóp,
▸▸ geta útskýrt verkefni og gefið fyrirmæli á skýran og einfaldan hátt,
▸▸ geta unnið skipulega innan gefins tímaramma,
▸▸ geta útskýrt og rökstutt hvaða eiginleikar einkenna góðan leiðtoga,
▸▸ geta metið eigin frammistöðu á raunsæjan og gagnrýninn hátt, bæði munnlega og skriflega.
Námsmat: Verklegar æfingar, sjálfsmat og frammistaða á vettvangi.
Umsjón: Gunnar Benediktsson.
Kennarar: Björk Jónsdóttir, Gunnar Benediktsson.
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LEIÐTOGAFÆRNI IV
LEF0402T
2 ECTS
Vor
Forkröfur: Leiðtogafærni III
Lýsing
Í námskeiðinu eru kenndar mismunandi leiðir til kennslu og hópstjórnunar. Leiðtogafærni
er þjálfuð, m.a. með tilsögn í raddbeitingu, framsögn og líkamsstöðu, og skoðað er hvaða
eiginleikar einkenna góðan leiðtoga. Lögð er áhersla á að veita nemendum sem hagnýtust
tæki og tól til vinnu með hverskonar hópum, stórum og smáum. Kennsla fer fram í fyrirlestrum og verklegum æfingum.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ geta beitt mismunandi aðferðum til tónsköpunar með hóp,
▸▸ geta útskýrt verkefni og gefið fyrirmæli á skýran og einfaldan hátt,
▸▸ geta unnið skipulega innan gefins tímaramma,
▸▸ geta útskýrt og rökstutt hvaða eiginleikar einkenna góðan leiðtoga,
▸▸ geta metið eigin frammistöðu á raunsæjan og gagnrýninn hátt, bæði munnlega og skriflega.
Námsmat: Verklegar æfingar, sjálfsmat og frammistaða á vettvangi.
Umsjón: Gunnar Benediktsson.
Kennarar: Björk Jónsdóttir, Gunnar Benediktsson.
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LEIKTÚLKUN I
LEI1102T
2 ECTS
Haust
Forkröfur: Engar
Lýsing
Á þessu námskeiði munu nemendur hlusta á fyrirlestra um tæknileg hugtök sem varða
vinnu í Kerfi Gerðarlegar Greiningar og Kerfi Líkamlegra Gerða. Þessi hugtök öðlast svo líf í
verklegum æfingum. Unnið er útfrá fyrirlestrum og skriflegum heimaverkefnum. Greiningu
leikrita og hugtök eðli þessarra tveggja kerfa sett í samhengi við praktískar útfærslu. Hvorki
er unnið með texta né lög. Hér nota nemendur eigið líf og eigin orð. Mikilvægt er að nemendur nái tökum á hugtökum og fræðilegum grundvelli Kerfisins. Gerðar eru æfingar með
það að markmiði að þjálfa samsömunarhæfni nemandans og vekja nemandann til meðvitundar um óþvingaða sviðstilveru.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa tæknilega færni til þess að leysa úr læðingi skapandi krafta listamannsins,
▸▸ vera meðvitaðaður um eigin sköpunargáfu,
▸▸ hafa óþvingaða nærveru á sviði,
▸▸ geta gert hið meðvitaða ómeðvitað.
▸▸ hafa færni og skilning til þessa að vinna með hið persónulega í listrænu opinberu samhengi.
▸▸ hafa samsömunarhæfni,
▸▸ hafi þekkingu á mikilvægum þáttum í sviðtilverunni svo sem gerðir, ásetning, hindranir
og herbrögð.
Námsmat: Virkni.
Kennari: Stefán Hallur Stefánsson.
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LEIKTÚLKUN II
LEI1202T
2 ECTS
Vor
Forkröfur: Leiktúlkun I
Lýsing
Námskeiðið er verklegt. Unnið er með valda söngtexta, aríur eða samsöng, sem nemendur
vinna að í söngtímum. Þessi verkefni eru greind í kringumstæður og æfðar á gólfi með verkfærum kerfisins. Hér taka nemendur stökkið frá fyrstu vinnustofu, þar sem gengið er útfrá
grundvallarskilningi á hugtökum kerfsins, til túlkunar á texta í listrænu formi.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs á nemandi að:
▸▸ hafa betri tæknilega færni til þess að leysa úr læðingi skapandi krafta listamannsins,
▸▸ vera mjög meðvitaðaður um eigin sköpunargáfu,
▸▸ hafa óþvingaða nærveru á sviði,
▸▸ geta gert hið meðvitaðaða ómeðvitað,
▸▸ hafa færni og skilning til þessa að vinna með hið persónulega í listrænu opinberu samhengi,
▸▸ hafa samsömunarhæfni,
▸▸ hafi þekkingu á mikilvægum þáttum í sviðtilverunni svo sem gerðir, ásetning, hindranir
og herbrögð.
Námsmat: Verkleg kennsla. Nemendur vinna með kennara að túlkun á lagi. Læra að nýta sér
verkfærin. Unnið fram að sviðsetningu í einsöng og tvísöngs.
Kennari: Stefán Hallur Stefánsson.
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LEIKTÚLKUN III
LEI0302T
2 ECTS
Haust
Forkröfur: Leiktúlkun II
Lýsing
Námskeiðið er verklegt. Unnið er með valda söngtexta, aríur eða samsöng, sem nemendur
vinna að í söngtímum. Þessi verkefni eru greind í kringumstæður og æfðar á gólfi með verkfærum kerfisins. Hér taka nemendur stökkið frá fyrstu vinnustofu, þar sem gengið er útfrá
grundvallarskilningi á hugtökum kerfsins, til túlkunar á texta í listrænu formi.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs á nemandi að:
▸▸ hafa betri tæknilega færni til þess að leysa úr læðingi skapandi krafta listamannsins,
▸▸ vera mjög meðvitaðaður um eigin sköpunargáfu,
▸▸ hafa óþvingaða nærveru á sviði,
▸▸ geta gert hið meðvitaðaða ómeðvitað,
▸▸ hafa færni og skilning til þessa að vinna með hið persónulega í listrænu opinberu samhengi,
▸▸ hafa samsömunarhæfni,
▸▸ hafi þekkingu á mikilvægum þáttum í sviðtilverunni svo sem gerðir, ásetning, hindranir
og herbrögð.
Námsmat: Verkleg kennsla. Nemendur vinna með kennara að túlkun á lagi. Læra að nýta sér
verkfærin. Unnið fram að sviðsetningu í einsöng og tvísöngs.
Kennari: Stefán Hallur Stefánsson.

LEIKTÚLKUN IV
LEI0402T
2 ECTS
Vor
Forkröfur: Leiktúlkun III
Lýsing
Námskeiðið er verklegt. Unnið er með valda söngtexta, aríur eða samsöng, sem nemendur
vinna að í söngtímum. Þessi verkefni eru greind í kringumstæður og æfðar á gólfi með verkfærum kerfisins. Hér taka nemendur stökkið frá fyrstu vinnustofu, þar sem gengið er útfrá
grundvallarskilningi á hugtökum kerfsins, til túlkunar á texta í listrænu formi.
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Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs á nemandi að:
▸▸ hafa betri tæknilega færni til þess að leysa úr læðingi skapandi krafta listamannsins,
▸▸ vera mjög meðvitaðaður um eigin sköpunargáfu,
▸▸ hafa óþvingaða nærveru á sviði,
▸▸ geta gert hið meðvitaðaða ómeðvitað,
▸▸ hafa færni og skilning til þessa að vinna með hið persónulega í listrænu opinberu samhengi,
▸▸ hafa samsömunarhæfni,
▸▸ hafi þekkingu á mikilvægum þáttum í sviðtilverunni svo sem gerðir, ásetning, hindranir
og herbrögð.
Námsmat: Verkleg kennsla. Nemendur vinna með kennara að túlkun á lagi. Læra að nýta sér
verkfærin. Unnið fram að sviðsetningu í einsöng og tvísöngs.
Kennari: Stefán Hallur Stefánsson.

LITÚRGÍSKUR ORGELLEIKUR I
LTO0104T
4 ECTS
Haust
Forkröfur: Engar
Lýsing
Í námskeiðinu er farið yfir orgelleik við kirkjulegar athafnir og guðsþjónustur. Nemendur
öðlast þekkingu á messuforminu og kirkjuárinu og þjálfast í að leika undir og leiða almennan
safnaðarsöng. Einnig er lögð áhersla á að nemendur geti samið eða leikið af fingrum fram
stutt sálmaforspil og að þeir þjálfist í tónflutningi.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ geta leikið sálmalög íslensku sálmabókarinnar af öryggi á mismunandi hátt, m.a. á tvö
hljómborð og fótspil,
▸▸ hafa færni í hljómsetningu sálmalaga og geta spunnið stutt og einföld sálmaforspil,
▸▸ hafa þekkingu á messuforminu og sálamavali með tilliti til kirkjuársins,
▸▸ geta útbúið sálmaforspil.
Námsmat: Próf, símat.
Umsjón: Tónskóli þjóðkirkjunnar.
Kennari: Björn Steinar Sólbergsson.
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LITÚRGÍSKUR ORGELLEIKUR II
LTO0204T
4 ECTS
Vor
Forkröfur: Litúrgískur orgelleikur I
Lýsing
Í námskeiðinu er farið yfir orgelleik við kirrkjulegar athafnir og guðsþjónustur. Nemendur
öðlast þekkingu á messuforminu og kirkjuárinu og þjálfast í að leika undir og leiða almennan
safnaðarsöng. Einnig er lögð áhersla á að nemendur geti samið eða leikið af fingrum fram
stutt sálmaforspil og að þeir þjálfist í tónflutningi.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ geta leikið sálmalög íslensku sálmabókarinnar af öryggi á mismunandi hátt, m.a. á tvö
hljómborð og fótspil,
▸▸ hafa færni í hljómsetningu sálmalaga og geta spunnið stutt og einföld sálmaforspil,
▸▸ hafa þekkingu á messuforminu og sálamavali með tilliti til kirkjuársins,
▸▸ geta útbúið sálmaforspil.
Námsmat: Próf, símat.
Umsjón: Tónskóli þjóðkirkjunnar.
Kennari: Björn Steinar Sólbergsson.

LÍKAMI, LIST OG HEILSA I
LLH0101T
1 ECTS
Haust
Forkröfur: Engar
Lýsing
Á námskeiðinu munu nemendur læra um mikilvægi góðrar heilsu og það mikla líkamlega og
andlega álag sem fylgir starfi tónlistarfólks. Námskeiðinu verður skipt upp í bóklegan og verklegan hluta. Í bóklega hlutanum verður meðal annars fjallað um stoðkerfi líkamans og hlutverk
þess í hljóðfæraleik og söng, birtingamyndir helstu álagseinkenna sem tónlistarfólk glímir við
og um notkun einfaldra aðferða sem spornað geta gegn þróun álagseinkenna og dregið úr alvarleika þeirra. Í verklega hlutanum verður lögð áhersla á að nemendur bæti líkamsvitund sína,
læri rétta líkamsbeitingu við hljóðfæraleik og ýmsar styrkjandi og liðkandi æfingar sem sérstaklega eru gagnlegar fyrir tónlistarfólk. Einnig verða kenndar almennar þrek- og styrktaræfingar.
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Hæfniviðmið
Í lok námskeiðsins á nemandinn að:
▸▸ vera meðvitaður um mikilvægi góðrar heilsu og það mikla líkamlega og andlega álag sem
fylgir starfi tónlistarfólks,
▸▸ þekkja helstu birtingarmyndir álagseinkenna og geta brugðist við þeim á viðeigandi hátt,
▸▸ þekkja kosti þess að stunda reglulega hreyfingu,
▸▸ vera meðvitaður um mikilvægi forvarna gegn þróun álagseinkenna hjá tónlistarfólki.
Námsmat: Virkni, verkefni.
Kennari: Kári Árnason.

LÍKAMI, LIST OG HEILSA II
LLH0201T
1 ECTS
Vor
Forkröfur: Líkami, list og heilsa I
Lýsing
Á námskeiðinu munu nemendur læra um mikilvægi góðrar heilsu og það mikla líkamlega
og andlega álag sem fylgir starfi tónlistarfólks. Námskeiðinu verður skipt upp í bóklegan og
verklegan hluta. Í bóklega hlutanum verður meðal annars fjallað um stoðkerfi líkamans og
hlutverk þess í hljóðfæraleik og söng, birtingamyndir helstu álagseinkenna sem tónlistarfólk glímir við og um notkun einfaldra aðferða sem spornað geta gegn þróun álagseinkenna
og dregið úr alvarleika þeirra. Í verklega hlutanum verður lögð áhersla á að nemendur bæti
líkamsvitund sína, læri rétta líkamsbeitingu við hljóðfæraleik og ýmsar styrkjandi og liðkandi
æfingar sem sérstaklega eru gagnlegar fyrir tónlistarfólk. Einnig verða kenndar almennar
þrek- og styrktaræfingar.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðsins á nemandinn að:
▸▸ vera meðvitaður um mikilvægi góðrar heilsu og það mikla líkamlega og andlega álag sem
fylgir starfi tónlistarfólks,
▸▸ þekkja helstu birtingarmyndir álagseinkenna og geta brugðist við þeim á viðeigandi hátt,
▸▸ þekkja kosti þess að stunda reglulega hreyfingu,
▸▸ vera meðvitaður um mikilvægi forvarna gegn þróun álagseinkenna hjá tónlistarfólki.
Námsmat: Virkni, verkefni.
Kennari: Kári Árnason.
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LOKARITGERÐ
LOK0006T
6 ECTS
Haust og vor
Forkröfur: Tónbókmenntir 20. aldar
Lýsing
Í lokaritgerð fjalla nemendur á fræðilegan hátt um afmarkað viðfangsefni innan tónlistar og
setja það í samhengi við tónlistar/tónfræðilega, fagurfræðilega, listfræðilega, samfélagslega,
sögulega, menningarlega eða heimspekilega þætti.
Nemendi velur sér viðfangsefni sjálfur og hefur um það samráð við fagstjóra fræðigreina.
Eftir að hafa valið sér efni fær nemandi úthlutað leiðbeinanda sem hefur sérþekkingu á því
sviði sem nemandi hefur valið sér eða hæfni og forsendur til að setja sig inn í viðfangsefnið.
Leiðbeinandinn er faglegur ráðgjafi nemanda við ritun lokaritgerðar. Hlutverk leiðbeinanda
er að aðstoða nemandann við efnisafmörkun og efnistök, og stuðla að því að nemandinn
beiti eðlilegum vinnubrögðum við ritun ritgerðarinnar. Leiðbeinandi er einnig ráðgefandi
varðandi val á heimildum og notkun á fræðikenningum. Leiðbeinandinn veitir nemanda ráð
um formlegan frágang og uppbyggingu ritgerðar, s.s. efnisyfirlit, kaflaskiptingu og þess háttar. Meðan á ritgerðarvinnunni stendur ber nemendum að hitta leiðbeinanda sinn reglulega
samkvæmt tímaáætlun sem fagstjóri setur upp. Ætli nemandinn að fá þá ráðgjöf sem hann
á rétt á þarf hann að skila leiðbeinanda tveimur uppköstum að ritgerðinni og viðhalda þeirri
tímaáætlun sem lagt er upp með.
Áhersla er lögð á að nemendur séu sjálfstæðir í hugsun, sýni frumkvæði og séu gagnrýnir í
afstöðu sinni á það viðfangsefni sem þeir hafa valið sér. Gengið skal frá ritgerðinni þannig að
hún uppfylli fræðilegar kröfur um tilvitnanir, neðanmálsgreinar og heimildaskrá.
Lokaritgerð er ekki nauðsynlegur undanfari að lokaverki nemanda.
Hæfniviðmið
Þegar vinnu við lokaritgerð er lokið eiga nemendur að:
▸▸ geta tekið sjálfstæða og persónulega afstöðu til einstakra þátta í tónlist og geta rökstutt
skoðanir sínar,
▸▸ vera færir um að beita kenningum og fræðilegum hugtökum til að fjalla um viðfangsefni
tónlistar,
▸▸ vera færir um að fjalla um viðfangsefni tónlistar á gagnrýninn hátt og setja áður þekkta
vitneskju í nýtt samhengi,
▸▸ geta nýtt sér heimildir á markvissan hátt og geta vísað til þeirra með því að beita viðurkenndu heimildaskráningakerfi,
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▸▸ hafa aflað sér sérhæfðrar þekkingar á afmörkuðu viðfangsefni tónlistar, geta sett það í
fræðilegt samhengi og vera færir um að miðla vitneskju sinni og túlkun með markvissum
hætti í rituðu máli.
Námsmat: Ritgerð (6000 orð).
Umsjón: Þorbjörg Daphne Hall.

LOKAVERKEFNI HLJÓÐFÆRAKENNARABRAUT
LOK0018T
18 ECTS
Vor
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ búa yfir færni í hljóðfærakennslu byrjenda,
▸▸ búa yfir færni í flutningi tónlistar,
▸▸ þekkja og geta kennt mismunandi tónlistarstíla,
▸▸ hafa innsæi til að nálgast hljóðfærakennslu á einstaklingsbundinn hátt,
▸▸ geta nýtt sér ímyndurnarafl og innsæi og verið sjálfsgagnrýninn,
▸▸ geta sett sér markmið, gert verkáætlanir og fylgt þeim.
Lýsing
Lokaverkefnið er endapunktur B.Mus náms á kennarabraut og er það tvískipt: opinberir tónleikar og kennslufræðilegt verkefni.
Námsmat: Verkefni og tónleikar.
Umsjón: Peter Maté.
Kennarar: Ýmsir.
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LOKAVERKEFNI – HLJÓÐFÆRI/SÖNGUR
LOKF018T
18 ECTS
Vor
Lýsing
Lokaverkefnið er endapunktur B.Mus.-náms í aðalfagi. Kennari velur fjölbreytileg verkefni til
lokaprófs en efnisskrá tónleikanna á að vera í fullri lengd (70 mín. flutningur), og sýna alhliða
hæfni tónlistarmanns. Á lokaönn einbeitir nemandinn sér að undirbúningi lokatónleikanna.
Einnig skal hann vinna að gerð efnisskrár lokatónleikanna.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa öðlast færni í opinberum flutningi tónlistar,
▸▸ geta samhæft tækni, tjáningu og sköpun í listflutningi,
▸▸ geta nýtt þekkingu sína og skilning til listsköpunar,
▸▸ geta túlkað mismunandi tónlistarstíla tónbókmennta viðkomandi hljóðfæris,
▸▸ þekkja mismunandi stílbrigði og tengingar þeirra á milli,
▸▸ hafa innsæi til að nálgast viðfangsefni tónlistar á einstaklingsbundinn hátt,
▸▸ geta nýtt sér ímyndurnarafl og innsæi og verið sjálfsgagnrýnir,
▸▸ geta sett sér markmið, gert verkáætlanir og fylgt þeim.
Námsmat: Tónleikar.
Umsjónarkennari: Peter Máté
Kennarar: Ýmsir
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LOKAVERKEFNI KIRKJUTÓNLISTARBRAUT
LOK0018T
18 ECTS
Vor
Lýsing
Lokaverkefnið er endapunktur BA náms í kirkjutónlist.
Aðalfagskennarar í orgelleik og kórstjórn velja fjölbreytileg verkefni til lokaprófs en efnisskrá
tónleikanna á að vera í fullri lengd (70 mín, flutningur) sem sýnir alhliða hæfni tónlistarmanns.
Leyfilegt er að flytja orgel- og kórtónleikana á mismunandi tíma.
Einnig skal nemandinn vinna að gerð efnisskrár lokatókanna.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa öðlast færni í opinberum flutningi tónlistar,
▸▸ geta samhæft tækni, tjáningu og sköpun í listflutningi,
▸▸ geta nýtt þekkingu sína og skilning til listsköpunar,
▸▸ geta túlkað mismunandi tónlistarstíla orgelbókmennta og kórtónlistar,
▸▸ þekkja mismunandi stílbrigði og tengingar þeirra á milli,
▸▸ hafa innsæi til að nálgast viðfangsefni tónlistar á einstaklingsbundinn hátt,
▸▸ geta nýtt sér ímyndiunarafl og onnsæi og verið sjálfsgagnrýnir,
▸▸ geta sett sér markmið, gert verkáætlanir og fylgt þeim.
Námsmat: Lokatónleikar.
Umsjón: Tónskóli þjóðkirkjunnar.
Kennarar: Ýmsir.
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LOKAVERKEFNI – SKAPANDI TÓNLISTARMIÐLUN
LOKS118T
18 ECTS
Vor
Lýsing
Hugmyndir um lokaverkefni nemenda grundvallast á samtali við umsjónarkennara eða fagstjóra, og hugmyndavinnu og þekkingaröflun nemenda frá upphafi námstímans. Lokaverkefnið getur verið tónlistarflutningur/sköpun og/eða fyrirlestur sem unnið er i samráði við
umsjónarkennara og/eða leiðbeinanda. Undirbúningur og umsjón með verkefninu í heild er
alfarið í höndum nemanda.
Forsenda fyrir því að nemandi ljúki námi í Skapandi tónlistarmiðlun er að hann hafi sýnt
sjálfstæði og ótvíræða leiðtogahæfni.
Lokaverkefnið skal endurspegla eftirfarandi þætti sem eru forsendur mats prófdómara:
▸▸ að framsetning og öll umgjörð sé skýr og fagleg,
▸▸ að verkefnið sé frumlegt,
▸▸ að verkefnið hafi listrænt gildi,
▸▸ að verkefnið sé unnið út frá samfélagslegri meðvitund,
▸▸ að nemandinn nái að tengjast áhorfendum.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ geta komið tónlistargáfum sínum til skila á sannfærandi hátt og hafa öðlast hæfni í
miðlun tónlistar og samskiptum,
▸▸ vinna með öðrum í sameiginlegum verkefnum eða viðburðum, skipulagi og umleitunum,
▸▸ geta átt samskipti við einstaklinga og/eða hópa í mismunandi menningarlegum aðstæðum,
▸▸ geta sett fram efni á aðgengilegan hátt,
▸▸ geta miðlað, í rituðu og mæltu máli, viðfangsefnum tónlistarinnar á almennum og
faglegum vettvangi,
▸▸ geta beitt helstu upplýsingatækni (IT).
Námsmat: Lokaverkefni flutt opinberlega.
Umsjón: Gunnar Benediktsson.
Kennarar: Ýmsir.
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LOKAVERKEFNI TÓNSMÍÐAR
LOKT018T
18 ECTS
Vor
Lýsing
Nemandi vinnur að lokaverkefni sínu sem er tónsmíð í stóru formi undir leiðsögn einkakennara. Nemandi velur flytjendur, skipuleggur æfingaferli og mótar umgjörð á flutningi
verksins. Nemandi semur greinargerð um verkið og flytur stutta kynningu á því í málstofu
tónsmíðanemenda. Auk þessa tekur nemandi saman ferilmöppu með þeim verkum sem
hann hefur samið á námstímanum.
Í málstofum og fyrirlestrum tónsmíða munu starfandi listamenn kynna sérsvið sitt í tengslum
við áherslur tónsmíðanámsins. Að auki koma nemendur með verkefni sín til umfjöllunar.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ geta samið viðamikið tónverk fyrir kammerhóp og/eða verk sem byggir á raftækni,
▸▸ geta skipulagt og leitt til lykta æfingar og flutning viðamikils tónverks,
▸▸ geta lýst listrænum hugmyndum sínum á skilmerkilegan hátt í ræðu og riti,
▸▸ geta tekið þátt í umræðum á gagnrýninn hátt um eigin hugmyndir sem annarra.
Námsmat: Tónverk, greinargerð, ferilmappa og skipulag og framkvæmd æfingaferlis auk
mætingar í málstofur og fyrirlestra tónsmíða.
Umsjón: Hróðmar I. Sigurbjörnsson.
Kennarar: Atli Ingólfsson, Hafdís Bjarnadóttir, Hilmar Örn Hilmarsson, Hróðmar I. Sigurbjörnsson, Jesper Pedersen, Páll Ragnar Pálsson, Ríkharður H. Friðriksson, Úlfar Ingi
Haraldsson.
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MIÐLUN
MID1104T
4 ECTS
Haust
Forkröfur: Engar
Lýsing
Unnið er með snarstefjun, tónsmíðar í hópi, samspil og framkomu á sviði. Farið er í heimsóknir, t.d. grunn- eða tónlistarskóla, þar sem nemendur fá tækifæri til að vinna og skapa
tónlist með börnum og ungu fólki. Í námskeiðinu felst ýmis konar tónleikahald með verkum
sem samin eru eða útsett í áfanganum. Í námskeiðinu miðla 1., 2. og 3. árs nemar þekkingu
og reynslu sín á milli.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa þjálfað hryn- og lagvitund,
▸▸ búa yfir færni í miðlun og samskiptum,
▸▸ geta unnið í hópvinnu, skipulagi og umleitunum,
▸▸ geta sett efni fram á aðgengilegan hátt.
Námsmat: Verkefni, frammistaða í tímum og vettvangsnámi, frumkvæði og samvinna,
sjálfsmat.
Kennari: Gunnar Benediktsson.

MIÐLUN II
MID1204T
4 ECTS
Vor
Forkröfur: Miðlun I
Lýsing
Unnið er með snarstefjun, tónsmíðar í hópi, samspil og framkomu á sviði. Farið er í heimsóknir, t.d. grunn- eða tónlistarskóla, þar sem nemendur fá tækifæri til að vinna og skapa
tónlist með börnum og ungu fólki. Í námskeiðinu felst ýmis konar tónleikahald með verkum
sem samin eru eða útsett í áfanganum. Í námskeiðinu miðla 1., 2. og 3. árs nemar þekkingu
og reynslu sín á milli.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
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▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸

búa yfir færni í miðlun og samskiptum,
hafa hæfni í að vinna sameiginlega að verkefnum og viðburðum,
geta unnið í hópvinnu, skipulagi og umleitunum,
geta sett efni fram á aðgengilegan hátt,
geta leitt verkefni í tónsmiðjum í skólum eða við aðrar aðstæður,
hafa innsæi og skilning á mismunandi hlutverkum í tónsmiðjum og geta verið jöfnum
höndum leiðandi og fylgjandi.

Námsmat: Verkefni, frammistaða í tímum og vettvangsnámi, frumkvæði og samvinna,
sjálfsmat.
Kennari: Gunnar Benediktsson.

MIÐLUN III
MID1304T
4 ECTS
Haust
Forkröfur: Miðlun II
Lýsing
Unnið er með snarstefjun, tónsmíðar í hópi, samspil og framkomu á sviði. Farið er í heimsóknir, t.d. grunn- eða tónlistarskóla, þar sem nemendur fá tækifæri til að vinna og skapa
tónlist með börnum og ungu fólki. Í námskeiðinu felst ýmis konar tónleikahald með verkum
sem samin eru eða útsett í áfanganum. Í námskeiðinu miðla 1., 2. og 3. árs nemar þekkingu
og reynslu sín á milli.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ búa yfir færni í miðlun og samskiptum,
▸▸ hafa hæfni í að vinna sameiginlega að verkefnum og viðburðum,
▸▸ geta unnið í hópvinnu, skipulagi og umleitunum,
▸▸ geta átt samskipti við einstaklinga og hópa við mismunandi menningarlegar og þjóðfélagslegar aðstæður,
▸▸ geta sett efni fram á aðgengilegan hátt,
▸▸ geta stjórnað afmörkuðum hluta tónsmiðju í skólum eða við aðrar aðstæður,
▸▸ hafa innsæi og skilning á mismunandi hlutverkum í tónsmiðjum og geta verið jöfnum
höndum leiðandi og fylgjandi.
Námsmat: Verkefni, frammistaða í tímum og vettvangsnámi, frumkvæði og samvinna,
sjálfsmat.
Kennari: Gunnar Benediktsson.
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MIÐLUN IV
MID1404T
4 ECTS
Vor
Forkröfur: Miðlun III
Lýsing
Unnið er með snarstefjun, tónsmíðar í hópi, samspil og framkomu á sviði. Farið er í heimsóknir, t.d. grunn- eða tónlistarskóla, þar sem nemendur fá tækifæri til að vinna og skapa
tónlist með börnum og ungu fólki. Í námskeiðinu felst ýmis konar tónleikahald með verkum
sem samin eru eða útsett í áfanganum. Í námskeiðinu miðla 1., 2. og 3. árs nemar þekkingu
og reynslu sín á milli.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ búa yfir færni í miðlun og samskiptum,
▸▸ hafa hæfni í að vinna sameiginlega að verkefnum og viðburðum,
▸▸ geta unnið í hópvinnu, skipulagi og umleitunum,
▸▸ geta átt samskipti við einstaklinga og hópa við mismunandi menningarlegar og þjóðfélagslegar aðstæður,
▸▸ geta sett efni fram á aðgengilegan hátt,
▸▸ geta stjórnað tónsmiðjum í skólum eða við aðrar aðstæður,
▸▸ hafa innsæi og skilning á mismunandi hlutverkum í tónsmiðjum og geta verið jöfnum
höndum leiðandi og fylgjandi,
▸▸ geta miðlað viðfangsefnum tónlistarinnar á almennum og faglegum vettvangi.
Námsmat: Verkefni, frammistaða í tímum og vettvangsnámi, frumkvæði og samvinna,
sjálfsmat.
Kennari: Gunnar Benediktsson.
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MIÐLUN V
MID1504T
4 ECTS
Haust
Forkröfur: Miðlun IV
Lýsing
Unnið er með snarstefjun, tónsmíðar í hópi, samspil og framkomu á sviði. Farið er í heimsóknir, t.d. grunn- eða tónlistarskóla, þar sem nemendur fá tækifæri til að vinna og skapa
tónlist með börnum og ungu fólki. Í námskeiðinu felst ýmis konar tónleikahald með verkum
sem samin eru eða útsett í áfanganum. Í námskeiðinu miðla 1., 2. og 3. árs nemar þekkingu
og reynslu sín á milli.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ búa yfir færni í miðlun og samskiptum,
▸▸ hafa hæfni í að vinna sameiginlega að verkefnum og viðburðum,
▸▸ geta unnið í hópvinnu, skipulagi og umleitunum,
▸▸ geta átt samskipti við einstaklinga og hópa við mismunandi menningarlegar og þjóðfélagslegar aðstæður,
▸▸ geta sett efni fram á aðgengilegan hátt,
▸▸ geta stjórnað tónsmiðjum við óhefðbundnar aðstæður,
▸▸ hafa innsæi og skilning á mismunandi hlutverkum í tónsmiðjum og geta verið jöfnum
höndum leiðandi og fylgjandi,
▸▸ geta miðlað viðfangsefnum tónlistarinnar á almennum og faglegum vettvangi.
Námsmat: Verkefni, frammistaða í tímum og vettvangsnámi, frumkvæði og samvinna,
sjálfsmat.
Kennari: Gunnar Benediktsson.
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NÝNEMAVIKA
NNV0001T
1 ECTS
Haust
Forkröfur: Engar
Lýsing
Námskeiðið er tvíþætt þar sem annar hluti þess felst í kynningarnámskeiði í upptökutækni
og hinn í spunavinnu með öllum nýnemum tónlistardeildar. Á upptökunámskeiðinu er farið
í undirstöðuatriði í tónlistarupptökum með verklegri kennslu. Spunanámskeiðið snýst fyrst
og fremst um virka þátttöku allra nemenda í spunaleik, þ.e. að kynnast hljóðfæri sínu (í
mjög víðri merkingu) frá nýju sjónarhorni með leik (eða söng) af fingrum fram. Ætlunin er
að rannsaka margvíslega nálgun að viðfangsefninu með tilliti til misjafnlega mikils frelsis í
gjörningnum og notkunar á leiðbeiningum, t.d. nótnaritun eða öðrum táknum, til að móta
og skapa ákveðinn farveg fyrir spunaverk.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs skulu nemendur:
▸▸ hafa öðlast undirstöðuþekkingu á möguleikum tölvunnar sem tæki til sköpunar, ritunar
og upptöku á tónlist,
▸▸ hafa kynnst undirstöðuatriðum tónlistarupptöku,
▸▸ hafa innsæi og skilning á mismunandi hlutverkum í spunasamleik og geta verið bæði
leiðandi og fylgjandi í slíkum samleik,
▸▸ geta spunnið af öryggi og brugðist við aðstæðum og samhengi á þann hátt sem hæfir
hverju sinni,
▸▸ hafa getu til að skrá niður og útfæra leiðbeiningar fyrir spunahóp til að nota við flutning.
Námsmat: Verkefni og ástundun.
Umsjón: Gunnar Benediktsson.
Kennarar: Sveinn Kjartansson og Gunnar Benediktsson.
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PÍANÓ I KIRKJUTÓNLISTARBARAUT
PNO0101
1 ECTS
Haust
Forkröfur: Engar
Lýsing
Námskeiðið er byggt upp sem klassískt hjóðfæra- eða söngnám. Áhersla er lögð á tækni,
túlkun og þekkingu ýmsu tónlistarstíla, sjálfstæð vinnubrögð og góðan tónlistarflutning.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa náð góðri tæknilegri undirstöðu og þekkingu á hljóðfærinu,
▸▸ geta túlkað mismundandi tónlistarstíla,
▸▸ þróað sjálfstæð vinnubrögð og öðlast færni í flutningi og túlkun.
Námsmat: Próf eða tónleikar.
Umsjón: Peter Máté.

PÍANÓ II KIRKJUTÓNLISTARBRAUT
PNO0201T
1 ECTS
Vor
Forkröfur: Píanó I
Lýsing
Námskeiðið er byggt upp sem klassískt hjóðfæra- eða söngnám. Áhersla er lögð á tækni,
túlkun og þekkingu ýmsu tónlistarstíla, sjálfstæð vinnubrögð og góðan tónlistarflutning.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðsins eiga nemendur að:
▸▸ hafa náð góðri tæknilegri undirstöðu og þekkingu á hljóðfærinu,
▸▸ geta túlkað mismundandi tónlistarstíla,
▸▸ þróað sjálfstæð vinnubrögð og öðlast færni í flutningi og túlkun.
Námsmat: Próf eða tónleikar.
Umsjón: Peter Máté.
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ORGEL I KIRKJUTÓNLISTARBRAUT
ORG0104T
4 ECTS
Vor
Forkröfur: Engar
Lýsing
Námskeiðið er byggt upp sem hefðbundið, klassískt hljóðfæranám. Lögð er áhersla á tækniskólun, innsæi og þekkingu á tónlistarstílum, sjálfstæð vinnubrögð og góðan tónlistarflutning. Kennari velur fjölbreytt verkefni sem hæfa nemanda.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa náð góðri tæknilegri undirstöðu og þekkingu á hljóðfærinu,
▸▸ geta túlkað mismunandi tónlistarstíla tónbókmennta viðkomandi hljóðfæris,
▸▸ þekkja mismunandi stílbrigði og tengingar þeirra á milli,
▸▸ hafa innsæi til að nálgast viðfangsefni tónlistar á sjálfstæðan hátt,
▸▸ hafa þróað sjálfstæð vinnubrögð og öðlast færni í flutningi og túlkun,
▸▸ geta verð sjálfsgagnrýnir,
▸▸ geta nýtt sér leiðsögn og unnið úr athugasemdum þannig að það komi að gagni í listrænni vinnu.
Námsmat: Virkni og tónleikar.
Kennari: Björn Steinar Sólbergsson.

ORGEL II KIRKJUTÓNLISTARBRAUT
ORG0204T
4 ECTS
Vor
Forkröfur: Orgel I
Lýsing
Námskeiðið er byggt upp sem hefðbundið, klassískt hljóðfæranám. Lögð er áhersla á tækniskólun, innsæi og þekkingu á tónlistarstílum, sjálfstæð vinnubrögð og góðan tónlistarflutning. Kennari velur fjölbreytt verkefni sem hæfa nemanda.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
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▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸

hafa náð góðri tæknilegri undirstöðu og þekkingu á hljóðfærinu,
geta túlkað mismunandi tónlistarstíla tónbókmennta viðkomandi hljóðfæris,
þekkja mismunandi stílbrigði og tengingar þeirra á milli,
hafa innsæi til að nálgast viðfangsefni tónlistar á sjálfstæðan hátt,
hafa þróað sjálfstæð vinnubrögð og öðlast færni í flutningi og túlkun,
geta verð sjálfsgagnrýnir,
geta nýtt sér leiðsögn og unnið úr athugasemdum þannig að það komi að gagni í listrænni vinnu.

Námsmat: Virkni og tónleikar.
Kennari: Björn Steinar Sólbergsson.

RAFLOSTI
RAFL002T
2 ECTS
Vor
Forkröfur: Engar
Lýsing
Nemendum verður skipt upp í hópa og unnið allan daginn í nokkra daga að gagnvirku og/eða
margmiðlunarverki sem verður sýnt við lok námskeiðsins. Kennarar ganga á milli hópa og
veita leiðbeiningar. Meðfram verða haldnir fyrirlestrar listamanna úr ólíkum geirum og sóttir
viðburðir á Raflost raflistahátíðinni. Að lokum er skilað inn „dokúmentasjón“ af verkinu.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að hafa:
▸▸ unnið gagnvirkt margmiðlunarverk (multi-media) í samvinnu við nemendur úr öðrum
listgreinum,
▸▸ þjálfað hæfni sína til að vinna í blönduðum miðlum út fyrir sitt sérsvið,
▸▸ fengið reynslu af vinnu með öðrum listamönnum úr öðrum listgreinum,
▸▸ fengið reynslu af að „dokumentera“ margmiðlunarverk.
Námsmat: Verkefni í lok námskeiðs 70%. Mæting 20%, smáverkefni í upphafi námskeiðs
10%.
Umsjón: Áki Ásgeirsson.
Kennarar: Jesper Pedersen, Ríkharður H. Friðriksson.
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RAFTÓNLISTARSAGA
RFS0102T
2 ECTS
Vor
Bundið fræðaval
Forkröfur: Engar
Lýsing
Rakin verður saga raf- og tölvutónlistar þar sem kynntar verða helstu stefnur og straumar á
því sviði og helstu tónskáld og tónverk sem þar koma við sögu. Í Raftónlistarsögu II verður
farið yfir tímabilið eftir tilkomu tölvunnar, þ.e. frá u.þ.b. 1970. Ekki verður farið djúpt í tónfræði- eða tækniatriði þannig að þetta námskeið getur vel nýst nemendum úr öðrum deildum
en tónlistardeild.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ kunna skil á sögu raf- og tölvutónlistar síðari ára, þ.e. frá u.þ.b. 1970,
▸▸ þekkja helstu tónskáld, tónverk, strauma, stefnur og aðferðafræði,
▸▸ geta gert úttekt í rituðu máli á helstu þáttum raftónlistar m.t.t. tækni, tímabila og helstu
▸▸ áhrifavalda.
Námsmat: Ritgerð og virkni.
Kennari: Ríkharður H. Friðriksson.

SAGA ÍSLENSKRAR LEIKHÚSTÓNLISTAR
LEI0004T
3 ECTS
Haust
Bundið fræðaval
Forkröfur: Engar
Lýsing
Farið verður yfir sögu íslenskrar leikhústónlistar frá 18. öld til okkar tíma og leikin hljóðdæmi. Meðal tónskálda sem koma við sögu eru Magnús Einarsson, Páll Ísólfsson, Jón Múli
Árnason og Jón Ásgeirsson.
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Hæfniviðmið
Við lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ þekkja sögu íslenskrar leikhústónlistar frá 18. öld til okkar tíma og nöfn helstu tónskáldanna,
▸▸ kannast við merkustu tónsmíðarnar og geta sett þær í samhengi við tíðarandann hverju
sinni.
Námsmat: Mæting og ástundun, ritgerð (2500 orð).
Umsjón: Una Margrét Jónsdóttir.

SAMHÆFING
SYN0102T
2 ECTS
Haust
Forkröfur: Engar
Lýsing
Á námskeiðinu eru kenndar tæknilegar undirstöður vinnu með leikstjóra að kvikmyndum
og sjónvarpsefni svo að skapa megi viðeigandi áhrif í dramatískri frásögn. Einnig er farið yfir
skapandi notkun hljóðheims og fjallað um veigamestu forrit sem eru í boði er koma að því að
samræma mynd og tónlist/hljóð.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa öðlast þekkingu og skilning á því hvernig samhæfa skal tónlist við lifandi mynd,
▸▸ hafa færni í að stilla tónlist við mynd á þann hátt að leikstjóri myndarinnar geti metið
hvort verkefnið sé tilbúið í lokahljóðblöndun,
▸▸ hafa færni til að nýta veigamestu forrit, sem eru í boði á verklegan hátt.
Námsmat: Símat.
Kennari: Kjartan Kjartansson.
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SAMTAL
SAT000-02S
2 ECTS
Vor
Forkröfur: Engar
Lýsing
Sameiginlegt námskeið allra deilda Listaháskóla Íslands þar sem nemendur starfa í blönduðum hópum innan sama ramma. Á tímabilinu vinna hóparnir að samsetningu verka eða
uppákoma þar sem samþætting ólíkra hugmynda og aðferða er höfð að leiðarljósi. Fram
fara umræður og haldnir eru fyrirlestrar sem tengjast námsefninu og leiðbeinendur leggja
línurnar við úrvinnslu og framsetningu verkefna. Leitast er við að kanna hverjir möguleikar
hinna mismunandi listgreina eru þegar samtal verður á milli þeirra út frá einu sameiginlegu
þema/verkefni.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ vera meðvitaðir um snertifleti á milli ólíkra listforma og geta nýtt sér hana með skapandi
hætti,
▸▸ geta miðlað af eigin þekkingu og reynslu til samstarfsfólks úr öðrum greinum,
▸▸ kunna að beita viðeigandi aðferðum í samsköpunarferli,
▸▸ hafa þróað með sér víðsýni í vinnu og samstarfi,
▸▸ hafa öðlast færni til þess að nýta sér sameiginlega reynslu nemenda við listrænar útfærslur.
Námsmat: Símat og verkefni.
Umsjón: Ýmsir.

SINFÓNÍETTA
SIN0002T
2 ECTS
Vor
Forkröfur: Engar
Lýsing
Nemendur takast á við bitastætt verk eða efnisskrá byggða á ákveðnu þema frá samtímanum
eða 20. öld, fyrir söngvara og/eða hljóðfærleikara, undir leiðsögn kennara, sem í lokin er flutt
á tónleikum eða kynningu.
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Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að hafa:
▸▸ kynnst túlkun 20. aldar og samtímatónlistar af eigin raun,
▸▸ kynnst a.m.k. einu stóru verki eða ákveðnu þematísku efni frá 20. eða 21. öld, æft það
undir leiðsögn sérfræðinga og flutt á tónleikum,
▸▸ náð að þroska sig í samvinnu, samleik og opinberum flutningi og hlotið þjálfun í og
skilning á vinnulagi og æfingaferli sinfóníettu.
Námsmat: Ástundun og tónleikar.
Kennarar: Guðni Kjartan Franzson, Sigurður Halldórsson.

SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT/ KAMMERSVEIT
HLJ0002T
2 ECTS
Haust og vor
Forkröfur: Engar
Lýsing
Á námskeiðunum eru nemendur þjálfaðir í að spila í sinfóníuhljómsveit og kammersveit.
Nemendur taka þátt í starfi sinfóníuhljómsveita/kammersveita að eigin frumkvæði, innanlands og/eða erlendis, samtals 6 verkefni á námsferli. Nemandi fær samþykki fagstjóra fyrir
vali á hljómsveitarverkefni (t.d. Ungsveit Sinfóníuhljómsveitar Íslands, Orkester Norden,
SNOA: Swedish National Orchestra Academy í Gautaborg, Ungfónía, Sinfóníuhljómsveit
Norðurlands, HTR: Hljómsveit Tónlistarskólans í Reykjavík og Sinfóníuhljómsveit áhugamanna).
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ kunna vel sína hljómsveitarparta,
▸▸ þekkja verkin vel og sína rödd innan þeirra,
▸▸ vera meðvitaðir um sinn hljóðfærahóp og falla vel inn í hann,
▸▸ fylgja vel slagi hljómsveitarstjóra og þar sem við á leiðara síns hljóðfærahóps,
▸▸ sýna leiðtogafærni þar sem við á,
▸▸ sýna færni í að merkja og tileinka sér leiðbeiningar leiðara og hljómsveitarstjóra og koma
þeim áfram,
▸▸ hafa flutt verkin á tónleikum.
Námsmat: Virkni.
Umsjón: Ýmsir.
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SKORHITTINGUR: TÓL OG TÆKI
SKO0002T
2 ECTS
Vor
Bundið fræðaval
Forkröfur: Engar
Lýsing
Kafað verður í hugmyndir og vinnuferli tónskálda á síðari hluta 20.aldar og á 21. öldinni,
tímabilið má segja að einkennist af tónskáldum með persónulegar nálganir í þeirra listsköpun. Áhersla er lögð á þekkingu á vinnu/sköpunarferlum tónskáldanna og verða ólíkar nálganir tónskáldanna greindar í senn tæknilega sem og settar í sögulegt samhengi, tekið verður
mið af textum höfunda og speglaðir við verkin og útkomuna sjálfa.
Áfanganum er ætlað að styðja undir læsi á tónlist og að nemendur öðlist skilning á mismunandi lestri tónsmíða og tónskálda og hvernig óefnislegar hugmyndir þeirra og viðhorf verða
að listrænu verki. Þ.e.a.s. reynt er að fylgja eftir ferlinu frá hugmynd til verks.
Jafnframt er áhersla á að nemendur smíði sér sínar eigin kenningar og viðhorf í nálgun á
verkum annarra tónskálda sem og sinna eigin starfa. Um er að ræða hópsamræðutíma með
innlögnum kennara.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að hafa:
▸▸ kynnst mismunandi nálgunum í tónsmíða vinnu,
▸▸ fengið reynslu af því að nálgast hlutina á skapandi hátt,
▸▸ kynnst hugtakanotkun og viðhorfum tónskálda í samtímanum og fengið að beita þeiiri
hugsun,
▸▸ kynnst verkum nokkurra helstu tónskálda samtímans.
Námsmat: Virkni, greinargerð/ritgerð og úrvinnsla hugmynda nemanda gerð skil í verkefnum undir heitinu „Verkfærakassinn“ I og II.
Kennari: Þráinn Hjálmarsson.
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SKÓLALÚÐRASVEITIN
SKL0202T
2 ECTS
Vor
Forkröfur: Hljómsveitarstjórn I
Lýsing
Námskeiðið fer fram innan veggja skólalúðrasveita þar sem nemandinn verður virkur þátttakandi og kynnist starfi mismunandi skólahljómsveita með fjölbreytilegum hætti.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa góða þekkingu á innra starfi skólalúðrasveita,
▸▸ hafa fengið nokkra þjálfun í hljómsveitarstjórn,
▸▸ hafa komið að skipulagningu og undirbúningi viðburða hjá skólalúðrasveit,
▸▸ hafa skipulagt og stýrt æfingu hjá skólalúðrasveit.
Námsmat: Ástundun og verkefni.
Umsjón: Berglind María Tómasdóttir.

SKÓLASTRENGJASVEITIN
SKST 0002T
2 ECTS
Vor
Forkröfur: Hljómsveitarstjórn I
Lýsing
Námskeiðið fer fram innan veggja skólastrengjasveita þar sem nemandinn verður virkur þátttakandi og kynnist starfi mismunandi skólahljómsveita með fjölbreytilegum hætti.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ ▸ hafa góða þekkingu á innra starfi skólastrengjasveita,
▸▸ ▸ hafa fengið nokkra þjálfun í hljómsveitarstjórn,
▸▸ ▸ hafa komið að skipulagningu og undirbúningi viðburða hjá skólastrengjasveit,
▸▸ ▸ hafa skipulagt og stýrt æfingu hjá skólastrengjasveit.
Námsmat: Ástundun og verkefni.
Umsjón: Berglind María Tómasdóttir.
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SAMSPIL- SKAPANDI TÓNLISTARMIÐLUN
SAS0001T
1 ECTS
Haust og vor
Forkröfur: Engar
Lýsing
Nemendur mynda mismunandi samspilshópa með ólíkar áherslur og æfa upp tónleikadagskrá.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa innsæi og skilning á mismunandi hlutverkum í samleik og geta verið jöfnum höndum leiðandi og fylgjandi,
▸▸ búa yfir virkri hlustun og hafa tilfinningu fyrir jafnvægi í styrk og inntónun og geta greint
vægi hverrar raddar á hverjum tíma,
▸▸ geta átt samræður um grundvallaratriði er tengjast formi og framkvæmd flutnings, og
geta gagnrýnt af kunnáttu og á uppbyggilegan hátt mismunandi nálganir í spuna og hvers
konar samspili.
Námsmat: Tónleikar, verkefnavinna.
Kennarar: Sigurður Halldórsson, Úlfar Ingi Haraldsson.
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SPUNI
SPU0001T
1 ECTS
Haust
Forkröfur: Engar
Lýsing
Spuninn snýst fyrst og fremst um virka þátttöku allra nemenda í spunaleik, þ.e. að kynnast
hljóðfæri sínu (í mjög víðri merkingu) frá nýju sjónarhorni með leik (eða söng) af fingrum
fram. Markmiðið er að rannsaka margvíslega nálgun að viðfangsefninu með tilliti til misjafnlega mikils frelsis í gjörningnum og notkunar á leiðbeiningum, t.d. nótnaritun eða öðrum
táknum, til að móta og skapa ákveðinn farveg fyrir spunaverk. Skoðuð verða þekkt verk sem
byggjast misjafnlega mikið á spuna og þau notuð sem innblástur fyrir eigin sköpun og til
umræðu.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa innsæi og skilning á mismunandi hlutverkum í samleik og geta verið jöfnum höndum leiðandi og fylgjandi,
▸▸ geta spunnið af öryggi og brugðist við aðstæðum og samhengi á þann hátt sem hæfir
hverju sinni,
▸▸ búa yfir virkri hlustun og hafa tilfinningu fyrir jafnvægi í styrk og intónun og geta greint
vægi hverrar raddar á hverjum tíma,
▸▸ hafa yfirsýn yfir ýmiss konar spunastíla ásamt því að hafa kynnst verkum sem byggjast
á spuna,
▸▸ geta spunnið af öryggi og brugðist við aðstæðum og samhengi á þann hátt sem hæfir
hverju sinni,
▸▸ hafa getu til að skrá niður og útfæra leiðbeiningar fyrir spunahóp til að nota við flutning.
Námsmat: Tónleikar, verkefnavinna og hlustunarpróf.
Umsjón: Gunnar Benediktsson.
Kennari: Kristjana Stefánsdóttir.
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SPUNI
SPU0001T
1 ECTS
Vor
Forkröfur: Engar
Lýsing
Spuninn snýst fyrst og fremst um virka þátttöku allra nemenda í spunaleik, þ.e. að kynnast
hljóðfæri sínu (í mjög víðri merkingu) frá nýju sjónarhorni með leik (eða söng) af fingrum
fram. Markmiðið er að rannsaka margvíslega nálgun að viðfangsefninu með tilliti til misjafnlega mikils frelsis í gjörningnum og notkunar á leiðbeiningum, t.d. nótnaritun eða öðrum
táknum, til að móta og skapa ákveðinn farveg fyrir spunaverk. Skoðuð verða þekkt verk sem
byggjast misjafnlega mikið á spuna og þau notuð sem innblástur fyrir eigin sköpun og til
umræðu.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa innsæi og skilning á mismunandi hlutverkum í samleik og geta verið jöfnum höndum leiðandi og fylgjandi,
▸▸ geta spunnið af öryggi og brugðist við aðstæðum og samhengi á þann hátt sem hæfir
hverju sinni,
▸▸ búa yfir virkri hlustun og hafa tilfinningu fyrir jafnvægi í styrk og intónun og geta greint
vægi hverrar raddar á hverjum tíma,
▸▸ hafa yfirsýn yfir ýmiss konar spunastíla ásamt því að hafa kynnst verkum sem byggjast
á spuna,
▸▸ geta spunnið af öryggi og brugðist við aðstæðum og samhengi á þann hátt sem hæfir
hverju sinni,
▸▸ hafa getu til að skrá niður og útfæra leiðbeiningar fyrir spunahóp til að nota við flutning.
Námsmat: Verkefnavinna og tónleikar.
Umsjón: Gunnar Benediktsson.
Kennari: Guðni Franzson.

94

STARFSUMHVERFI TÓNLISTAR I
STU0102T
1 ECTS
Haust
Forkröfur: Engar
Lýsing
Nemendur kynnast starfsumhverfi tónlistarmannsins og fá innsýn inn í áskoranir og tækifæri sem slíkt starf ber með sér. Nemendur kynnast grunnatriðum í teymisvinnu og einyrkjarekstri og fá þjálfun í framsögn. Gestafyrirlesarar segja frá eigin verkefnum og aðferðum við
mótun hugmynda út frá hinum ýsmu sjónarhornum. Hagaðilar tónlistarlífs kynna starfsemi
sína.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ þekkja starfsumhverfi tónlistarmanna,
▸▸ hafa öðlast innsæi og skilning til þess að nálgast miðlun tónlistar á einstaklingsbundinn
hátt,
▸▸ geta mótað hugmyndir út frá listrænum, hagrænum, samfélagslegum og einstaklingsmiðuðum forsendum,
▸▸ geta kynnt og rökstutt hugmyndir sínar út frá fræðilegum og listrænum forsendum.
Námsmat: Skrifleg og munnleg verkefni.
Umsjón: Berglind María Tómasdóttir.
Kennarar: Ýmsir.
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STARFSUMHVERFI TÓNLISTAR II
STU0204T
1 ECTS
Haust
Forkröfur: Engar
Lýsing
Nemendur kynnast grunnatriðum í verkefnastjórnun og fá þjálfun í textagerð, fjármögnun
og gerð umsókna og kostnaðaráætlana. Nemendur þróa eigin verkefnahugmynd, læra að nýta
helstu verkefnastjórnunartól og fá innsýn í markaðs- og kynningaráætlanagerð. Hagaðilar
tónlistarlífs kynna starfsemi sína.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ búa yfir hæfni til þess að skipuleggja og vinna að sameiginlegum verkefnum,
▸▸ þekkja starfsumhverfi tónlistarmanna, þ.m.t. réttindi höfunda og flytjenda,
▸▸ geta sett fram listræna hugmynd, geta þróað hana og skilað af sér bæði í rituðu máli og
framkvæmd.
Námsmat: Skrifleg verkefni og verkleg framkvæmd.
Umsjón: Berglind María Tómasdóttir.
Kennarar: Ýmsir.
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STRENGJASVEITARNÁMSKEIÐ
STR0002T
2 ECTS
Vor
Vinnustofur
Forkröfur: Engar
Lýsing
Námskeiðið þjálfar strengjanemendur í samspili í krefjandi verkefnum frá ýmsum tímabilum, í þessu samhengi gefst nemendum tækifæri til að taka þátt í tónlistarflutningi með fleiri
tónlistarmönnum. Hópvinna af þessu tagi krefst ekki einungis leikni á viðkomandi hljóðfæri heldur og einlægs vilja til samvinnu og samábyrgðar. Námskeiðinu mun ljúka með tónleikum.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa aukið hæfni sína í samspili og samvinnu,
▸▸ hafa öðlast meiri þekkingu á þeim stílbrigðum sem viðkomandi verkefni kalla á,
▸▸ hafa þróað betur með sér hæfni til að skynja blæbrigði og samhljóm
▸▸ hafa innsæi í og skilning á mismunandi hlutverkum í samleik og geta verið jöfnum höndum leiðandi og fylgjandi,
▸▸ hafa fengið þjálfun í skapandi, náinni samvinnu við aðra þar sem reynir á virðingu,
næmi, umburðarlyndi,
▸▸ ábyrgð og leiðandi hæfileika,
▸▸ hafa reynslu í að koma fram opinberlega á tónleikum.
Námsmat: Ástundun og tónleikar.
Kennari: Guðný Guðmundsóttir.
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TÓNBÓKMENNTIR 17. OG 18. ALDAR
TNB0103T
3 ECTS
Haust
Forkröfur: Engar
Lýsing
Í námskeiðinu eru tekin fyrir mikilvæg afmörkuð viðfangsefni er tengjast tónbókmenntum
17. og 18. aldar. (Viðfangsefni geta verið breytileg á milli ára). Kennsla fer að mestu fram í
fyrirlestrum þar sem leitast verður við að bregða ljósi á sögulegt umhverfi, fagurfræði, formfræði og tónsmíðaaðferðir í tengslum við áherslur námskeiðs hverju sinni.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ þekkja þau verk sem liggja til grundvallar í námskeiðinu og geta sett þau í menningarsögulegt samhengi,
▸▸ þekkja og geta skilgreint hugtök sem tengjast þeim viðfangsefnum og áherslum sem eru
til umfjöllunar í námskeiðinu,
▸▸ hafa hæfni til þess að fjalla um skýrt afmörkuð svið í umfjöllunarefni námskeiðs munnlega eða skriflega,
▸▸ hafa getu til að fjalla á greinargóðan hátt um fræðileg viðfangsefni námskeiðs á munnlegan og skriflegan máta.
Námsmat: Próf, verkefni, ástundun.
Umsjón: Þorbjörg Daphne Hall.
Kennari: Árni Heimir Ingólfsson.
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TÓNBÓKMENNTIR 19. ALDAR
TNB0203T
3 ECTS
Vor
Forkröfur: Engar
Lýsing
Í námskeiðinu eru tekin fyrir mikilvæg afmörkuð viðfangsefni er tengjast tónbókmenntum
19. aldar. (Viðfangsefni geta verið breytileg á milli ára). Kennsla fer að mestu fram í fyrirlestrum þar sem leitast verður við að bregða ljósi á sögulegt umhverfi, fagurfræði, formfræði
og tónsmíðaaðferðir í tengslum við áherslur námskeiðs hverju sinni.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ þekkja þau verk sem liggja til grundvallar í námskeiðinu og geta sett þau í menningarsögulegt samhengi.
▸▸ þekkja og geta skilgreint hugtök sem tengjast þeim viðfangsefnum og áherslum sem eru
til umfjöllunar í námskeiðinu,
▸▸ hafa hæfni til þess að fjalla um/ræða skýrt afmörkuð svið í umfjöllunarefni námskeiðs
munnlega eða skriflega,
▸▸ hafa hæfni til þess að undirbúa og stýra umræðum útfrá les- og hlustunarefni,
▸▸ hafa getu til að fjalla á greinargóðan hátt um fræðileg viðfangsefni námskeiðs á munnlegan og skriflegan máta.
Námsmat: Próf, verkefni, ástundun.
Umsjón: Þorbjörg Daphne Hall.
Kennari: Gunnsteinn Ólafsson.
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TÓNBÓKMENNTIR 20. ALDAR
TNB0303T
3 ECTS
Vor
Forkröfur: Engar
Lýsing
Í námskeiðinu eru tekin fyrir mikilvæg afmörkuð viðfangsefni er tengjast tónbókmenntum
20. aldar. (Viðfangsefni geta verið breytileg á milli ára). Kennsla fer að mestu fram í fyrirlestrum þar sem leitast verður við að bregða ljósi á sögulegt umhverfi, fagurfræði, formfræði
og tónsmíðaaðferðir í tengslum við áherslur námskeiðs hverju sinni.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ þekkja þau verk sem liggja til grundvallar í námskeiðinu og geta sett þau í menningarsögulegt samhengi.
▸▸ þekkja og geta skilgreint hugtök sem tengjast þeim viðfangsefnum og áherslum sem eru
til umfjöllunar í námskeiðinu,
▸▸ hafa þekkingu til þess að gera skriflega greinargerð eða stærri ritgerð fjallar um skýrt
afmörkuð svið í umfjöllunarefni námskeiðs,
▸▸ hafa getu til að fjalla á greinargóðan hátt um fræðileg viðfangsefni námskeiðs á munnlegan og skriflegan máta.
Námsmat: Próf, skrifleg verkefni, ástundun.
Umsjón: Þorbjörg Daphne Hall
Kennari: Úlfar Ingi Haraldsson.
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TÓNFRÆÐI I
TNF1105T
5 ECTS
Haust
Forkröfur: Hljómfræði II samkvæmt námskrá framhaldsstigs í tónlist
Lýsing
Kennd er hljómfræði barokktímabilsins eins og hún birtist í verkum J. S. Bach. Einnig eru
kennd atriði varðandi hendingaskipan og niðurlög ásamt meðferð hljómframandi tóna.
Greindar eru hljómsetningar á sálmalögum J. S. Bach og kenndar eru undirstöður raddsetningar sálmalaga.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa tæknilega leikni í hljómfræði barokktimabilsins,
▸▸ geta greint og útskýrt sálmalög í anda J.S.Bach,
▸▸ kunna undirstöðuatriði raddsetningar sálmalaga.
Námsmat: Mæting/ástundun, heimaverkefni/vinnubók, miðannar- og lokapróf.
Umsjón: Hróðmar I. Sigurbjörnsson.
Kennarar: Ari Hróðmarsson, Elín Gunnlaugsdóttir, Hróðmar I. Sigurbjörnsson.
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TÓNFRÆÐI II
TNF0203T
3 ECTS
Vor
Forkröfur: Tónfræði I
Lýsing
Í tónfræði II er kennd raddsetning sálmalaga í stíl J.S.Bachs. Kennd eru grunnatriði í hljómfræði klassíska tímabilsins með sérstakri áherslu á notkun stækkuðu sexundarhljómana og
tóntegundaskipti upp og niður tvö, þrjú og fjögur formerki. Hljómfræðileg atriði í verkum
helstu tónskálda tímabilsins eru greind og skoðuð.
Hæfniviðmið
Í lok námskeið eiga nemendur að:
▸▸ geta raddsett eða samið sálmalag í stíl J.S. Bachs,
▸▸ kunna skil á grundvallaratriðum klassískrar hljómfræði,
▸▸ geta beitt stækkuðu sexundarhljómunum í samræmi við hefðir klassíska tímabilsins,
▸▸ kunna skil á hljómfræðilegum atriðum í tónmáli helstu tónskálda klassíska tímabilsins.
Námsmat: Mæting og ástundun, heimaverkefni, miðannarpróf , lokapróf.
Umsjón: Hróðmar I. Sigurbjörnsson.
Kennarar: Ari Hróðmarsson, Elín Gunnlaugsdóttir, Hróðmar I. Sigurbjörnsson.

TÓNFRÆÐI III
TNF0303T
3 ECTS
Haust
Forkröfur: Tónfræði II
Lýsing
Í tónfræði III er lögð áhersla á hljómfræði rómantíska tímabilsins þar sem megináhersla
er lögð á krómatík, tóntegundaskipti milli mismunandi hljómsvæða, áframhaldandi notkun
stk. sexundarhljómanna o.fl. Hljómfræðileg atriði í verkum helstu tónskálda tímabilsins eru
greind og skoðuð.
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Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ kunna skil á krómatískri hljómfræði síðrómantíkur,
▸▸ geta samið og útsett stutt kórverk í stíl tímabilsins,
▸▸ kunna skil á hljómfræðilegum atriðum í tónmáli helstu tónskálda rómantíska tímabilsins.
Námsmat: Mæting/ástundun, heimaverkefni/vinnubók, miðannar- og lokapróf.
Kennarar: Einar Torfi Einarsson, Hróðmar I. Sigurbjörnsson.

TÓNFRÆÐI IV -HLJÓÐFÆRALEIKARAR
TNF1403T
3 ECTS
Vor
Bundið fræðaval
Forkröfur: Tónfræði III
Lýsing
Í tónfræði IV-hljóðfæraleikarar er lögð áhersla á að skoða notkun þjóðlagaarfs í verkum tónskálda 20. aldar s.s. Debussy, Bartoks, Stravinskys, Þorkels Sigurbjörnssonar, Veljo Tormis,
Berio Ligetis, Pärt o.fl. Skoðuð er notkun kirkjutóntegunda og annarra breyttra tónstiga í tónlist tónskáldanna auk mismunandi aðferða við byggingu verka þeirra. Kennd er pitch-class
set theory bæði við greiningu tónverka tímabilsins og við að semja stutt tónverk. Nemendur
spreyta sig á samningu stuttra verka með þeim aðferðum sem til skoðunar verða.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ vera kunnugir aðferðum sem mynduðust til hliðar við dúr-moll kerfið í byrjun 20. aldar,
einkum eins og þær birtast í verkum Debussy, Bartoks og Stravinskys,
▸▸ kunna skil á aðferðum nokkurra tónskálda 20. aldar við meðhöndlun þjóðlaga,
▸▸ hafa kunnáttu til að nota pitch-class set theory til að semja og greina tónverk,
▸▸ hafa tileinkað sér tækni og aðferðir tónskálda við að semja stutt tónverk byggð á þjóðlagaarfinum.
Námsmat: Heimaverkefni/vinnubók, lokapróf.
Kennarar: Hróðmar I. Sigurbjörnsson, Páll Ragnar Pálsson.
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TÓNFRÆÐI IV- TÓNSMÍÐANEMENDUR
TNF1405T
5 ECTS
Vor
Forkröfur: Tónfræði III
Lýsing
Í tónfræði IV – tónskáld eru vandlega skoðaðir helstu viðkomustaðir tónlistarinnar frá upphafi 20. aldar til 9. áratugarins og nokkrar tónsmíðaaðferðir æfðar. Leitast er við að varpa
sögulegu, fagurfræðilegu og tæknilegu ljósi á hverja stefnu sem til umfjöllunar er. Litið er
á aðferðir Bartóks og Stravinskys áður en 12-tóna tæknin er krufin nákvæmlega. Einnig eru
krufin dæmi um ólíkt yfirborð og ólíka afstöðu tónskálda til hugmyndarinnar um tónefni.
Segja má að leiðarstefið sé hugleiðingin um afdrif efnisins, hvernig þróaðist það? Tónskáldin
sem eru til umfjöllunar eru: Stockhausen, Boulez, Berio, Donatoni, Ligeti, Xenakis og Grisey,
en auk þeirra koma Scelsi, Sciarrino, Ferneyhough, Lachenmann, Reich og fleiri við sögu.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ vera kunnugir aðferðum sem mynduðust til hliðar við dúr-moll kerfið í byrjun 20. aldar,
einkum eins og þær birtast í verkum Debussy, Bartóks, Stravinskys og Messiaen,
▸▸ hafa góð verkleg og fræðileg tök á 12-tóna tækni eins og hún birtist í verkum Schönbergs,
Bergs og Weberns,
▸▸ hafa kunnáttu til að nota pitch-class set theory til að semja og greina tónverk,
▸▸ hafa góða yfirsýn yfir þróun hugmyndarinnar um tónefni á 20. öld og tæknilegt vald á
helstu aðferðum sem notaðar voru á síðari hluta aldarinnar,
▸▸ hafa skilning á nokkrum helstu hugtökum sem nota má um yfirborð og tækni tónverka
á síðari hluta 20. aldar.
Námsmat: Tónfræði: heimaverkefni/vinnubók, miðannar- og lokapróf.
Umsjón: Hróðmar I. Sigurbjörnsson.
Kennarar: Atli Ingólfsson, Páll Ragnar Pálsson.
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TÓNHEYRN UNDIRSTÖÐUR I
TNHU102T
2 ECTS
Haust
Forkröfur: Engar
Lýsing
Námskeiðið er seinna námskeið af tveimur til undirbúnings fyrir Tónheyrn I. Í námskeiðinu
er lögð aukin áhersla á þjálfun tóneyra, bæði undirbúinn lestur og blaðlestur ásamt því að
greina og skrifa niður laglínur, hljómastöðu og hryn.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að geta:
▸▸ lesið einfaldan hryn í einföldum og samsettum takttegundum,
▸▸ lesið laglínur í öllum tóntegundum,
▸▸ skrifað niður einradda laglínur innan tóntegundar,
▸▸ skrifað niður hryndæmi í samsettum og einföldum takttegundum,
▸▸ greint eftir heyrn dúr- og mollhljóma í öllum hljómhvörfum.
Námsmat: Tvö próf í hverjum tíma, munnleg og skrifleg.
Kennari: Hildigunnur Rúnarsdóttir.
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TÓNHEYRN UNDIRSTÖÐUR II
TNHU202T
2 ECTS
Haust
Forkröfur: Tónheyrn Undirstöður I eða annað sambærilegt nám
Lýsing
Námskeiðið er seinna námskeið af tveimur til undirbúnings fyrir Tónheyrn I. Í námskeiðinu
er lögð aukin áhersla á þjálfun tóneyra, bæði undirbúinn lestur og blaðlestur ásamt því að
greina og skrifa niður laglínur, hljómastöðu og hryn.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að geta:
▸▸ lesið einfaldan hryn í einföldum og samsettum takttegundum,
▸▸ lesið laglínur í öllum tóntegundum,
▸▸ skrifað niður einradda laglínur innan tóntegundar,
▸▸ skrifað niður hryndæmi í samsettum og einföldum takttegundum,
▸▸ greint eftir heyrn dúr- og mollhljóma í öllum hljómhvörfum.
Námsmat: Tvö próf í hverjum tíma, munnleg og skrifleg.
Kennari: Hildigunnur Rúnarsdóttir.

TÓNHEYRN I
TNH1102T
2 ECTS
Haust
Forkröfur: Tónheyrn Undirstöður II eða sambærilegt nám
Lýsing
Í námskeiðinu er lögð aðaláhersla á þjálfun tóneyra, bæði undirbúinn lestur og blaðlestur
ásamt því að greina og skrifa niður laglínur, hljóma, hljómaraðir og hryn.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að geta:
▸▸ lesið hryn í einföldum og samsettum takttegundum,
▸▸ lesið laglínur utan tóntegunda og í kirkjutóntegundum,
▸▸ skrifað niður einradda laglínur utan og innan tóntegunda,
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▸▸
▸▸
▸▸
▸▸

skrifað niður hryn með tríólum, synkópum og yfirbindingum,
gefið hljóma frá tónkvísl, dúr og moll frá öllum tónum,
greint eftir heyrn dúr og moll, stækkaða og minnkaða hljóma í öllum hljómhvörfum,
greint sæti í einföldum hljómaröðum.

Námsmat: Tvö próf í hverjum tíma, munnleg og skrifleg, eitt verkefni.
Kennari: Hildigunnur Rúnarsdóttir.

TÓNHEYRN II
TNH1202T
2 ECTS
Vor
Forkröfur: Tónheyrn I
Lýsing
Námskeiðið er framhald af Tónheyrn I. Í námskeiðinu er lögð aðaláhersla á frekari þjálfun
tóneyra, bæði undirbúinn lestur og blaðlestur ásamt aukinni áherslu á þjálfun nemandans til
þess að greina og skrifa niður laglínur, hljóma, hljómaraðir og hryn.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að geta:
▸▸ lesið hryn í einföldum og samsettum takttegundum ásamt taktskiptum,
▸▸ lesið tveggja radda hryndæmi og laglínur,
▸▸ lesið flóknar laglínur utan tóntegunda og í kirkjutóntegundum,
▸▸ slegið ýmis pólýrytmísk form,
▸▸ skrifað niður tveggja radda laglínur utan og innan tóntegunda,
▸▸ skrifað niður hryn í öllum takttegundum með margs konar „ólum“, synkópum og yfirbindingum,
▸▸ gefið hljóma frá tónkvísl, og stækkaðan og minnkaðan hljóm frá öllum tónum,
▸▸ greint hljómastöðu, sjöundahljóma í dúr og moll í öllum hljómhvörfum,
▸▸ greint sæti í flóknari hljómaröðum.
Námsmat: Tvö próf í hverjum tíma, munnleg og skrifleg, eitt verkefni.
Kennari: Hildigunnur Rúnarsdóttir.

107

TÓNHEYRN III
TNH1302T
2 ECTS
Haust
Forkröfur: Tónheyrn II
Lýsing
Á námskeiðinu er lögð megináhersla á að þjálfa innri heyrn nemenda og taktskyn, bæði
með lestri og skrift. Einnig er lögð áhersla á að sungið sé hreint, bæði a-tónal og tónal í mismunandi c-lyklum.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa öðlast færni til þess að vinna með tónlist eftir hlustun,
▸▸ hafa öðlast tæknilega færni í tónheyrn,
▸▸ geta sungið og skrifað niður atónal laglínur,
▸▸ geta greint hefðbundið hljómaferli og greint fimmtóna a-tónal hljóma,
▸▸ geta sungið og skrifað taktdæmi með tríólum og ferólum,
▸▸ geta sungið laglínur í sópran-, alt- og tenórlykli.
Námsmat: Nemendur skila heimavinnu í hverjum tíma og þreyta próf í lok annar.
Kennari: Gunnsteinn Ólafsson.

TÓNHEYRN IV
TNH1402T
2 ECTS
Vor
Forkröfur: Tónheyrn III
Lýsing
Haldið er áfram með sams konar efni og í Tónheyrn III. Á námskeiðinu er lögð megináhersla
á að þjálfa innri heyrn nemenda og taktskyn, bæði með lestri og skrift. Einnig er lögð áhersla
á að sungið sé hreint, bæði a-tónal og tónal í mismunandi c-lyklum.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa góða færni í að vinna með tónlist eftir hlustun,
▸▸ hafa öðlast tæknilega færni í tónheyrn og geta nýtt sér hana á sínu sérsviði,
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▸▸ geta greint, sungið og skrifað niður a-tónal laglínur og hljómaferli,
▸▸ geta skrifað af öryggi flókin taktdæmi,
▸▸ geta sungið í c-lyklum.
Námsmat: Nemendur skila heimavinnu í hverjum tíma og þreyta próf í lok annar.
Kennari: Gunnsteinn Ólafsson.

TÓNLISTARLÍF
TÓL0102T
2 ECTS
Haust
Forkröfur: Engar
Lýsing
Vikulangt námskeið ætlað fyrir 1. árs nema. Kennt er utan Reykjavíkur í fimm daga námskeiðsferð. Á námskeiðinu er farið í undirstöðuatriði í tónlistarupptökum með verklegri
kennslu. Almennur hluti er ætlaður sem kynning á náminu. Þjálfuð grunntækni í skapandi
samvinnu og sveigjanlegum flutningi. Unnið er með þætti svo sem snarstefjun, samspil og
framkomu á svið, auk söngs og rythma í formi leikja eða annarra æfinga. Gert í þeim tilgangi
að virkja allan líkamann við iðkun tónlistar. Áfanganum líkur með heimsókn í skóla eða aðra
stofnun nálægt þeim stað þar sem grunnvinnan fer fram. Þar munu nemendur aðstoða við
stjórnun skapandi tónlistarnámskeiðs og flytja tónlist sem samin hefur verið yfir vikuna.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa hlotið reynslu í skapandi vinnu með tónlist,
▸▸ geta unnið með öðrum í sameiginlegum verkefnum eða viðburðum,
▸▸ geta unnið í hópavinnu, skipulagi og umleitunum,
▸▸ hafa hlotið grunnreynslu í miðlun samskiptum.
Námsmat: Verkefni og ástundun.
Umsjón: Gunnar Benediktsson.
Kennarar: Gunnar Benediktsson, Sigurður Halldórsson.
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TÓNLISTARSAGA- ALMENN
ALT0003
3 ECTS
Haust
Forkröfur: Engar
Lýsing
Tónlistarsagan frá miðöldum til samtímans er skoðuð með það fyrir augum að fá yfirsýn yfir
helstu strauma og stefnur í vestrænni tónlistarsögu. Hlustað er á verk sem þykja einkennandi fyrir þróun og stíl á hverju timabili. Saga tónlistarinnar er skoðuð í samhengi við þróun
í öðrum listgreinum og mannkynssögunni almennt. Leitað er svara við spurningum er lúta
að forsendum þróunar og stílrænna breytinga
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að hafa:
▸▸ fengið yfirsýn yfir helstu strauma og stefnur í vestrænni tónlist frá miðöldum til samtímans,
▸▸ getu til að þekkja helstu stíleinkenni er tengjast ólíkum tímabilum tónlistarsögunnar,
▸▸ þekkingu á mikilvægum tónverkum er þykja dæmigerð fyrir mismunandi stíl,
▸▸ færni til að svara spurningum er lúta að forsendum þróunar og stílrænna breytinga.
Námsmat: Skriflegt lokapróf og stutt tímaverkefni.
Kennari: Úlfar Ingi Haraldsson.
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TÓNLISTARFORRITUN
TLF0104T
4 ECTS
Haust
Forkröfur: Engar
Lýsing
Farið er yfir nokkrar leiðir til þess að nota tölvu sem hjálpartæki, bæði við greiningu á tónlist
og til þess að búa til tónlist. Varðandi greiningu er t.d. litið á 12-tóna „matrixa“ og „set-teoríu“
greiningu. Varðandi tónsmíðar er farið yfir ýmsar leiðir til myndunar eða umbreytinga á
nótum eða öðrum tónlistarferlum. Námskeiðið byggist á sýnikennslu og verkefnavinnu.
Kynnt verða grundvallaratriði í rauntíma tónlistarforritun og „live-coding“. Til þess verða
notuð forritunarmálin Max, SuperCollider og ixi lang.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa öðlast færni í að nota tölvu sem hjálpartæki við tónsmíðar og tónlistargreiningu,
▸▸ kunna helstu aðferðir við að láta tölvu semja tónlist og nokkrar leiðir til að láta tölvu
hjálpa til við greiningu tónlistar, t.d. 12-tóna „matrixa“ og „set-teoríu“ greiningu,
▸▸ hafa öðlast færni í tónsmíðum með forritum.
▸▸ hafa öðlast grunnþekkingu á tónlistarforritunarmálunum AC Toolbox, Max, SuperCollider og „live-coding“ umhverfinu ixi lang,
▸▸ vera færir um að útfæra einföld tónverk AC Toolbox, Max, SuperCollider og ixi lang.
Námsmat: Stutt verkefni í lok annars hvers tíma og þrjár stuttar tónsmíðar í lok námskeiðs.
Kennari: Ríkharður H. Friðriksson.
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TÓNSMÍÐAR I
TONS0106T
6 ECTS
Haust
Forkröfur: Engar
Lýsing
Nemandi fær einkatíma í tónsmíðum þar sem áhersla er lögð á að virkja sköpunarkraft nemanda og vinna að listrænni mótun hans. Í hóptímum verður efniviður tónsmíða kannaður út
frá fimm grunnflokkum sem skiptast í hryn/form, laglínur/lárétt hugsun, samhljóm/lóðrétt
hugsun, tónblæ, áferð/samsetning. Námskeiðið verður skipulagt samkvæmt þessu í fimm
lotur þar sem nemandinn fær breiða sýn á þróun efniviðar í tónlist. Í málstofum og fyrirlestrum tónsmíða munu starfandi listamenn kynna sérsvið sitt í tengslum við áherslur tónsmíðanámsins. Að auki koma nemendur með verkefni sín til umfjöllunar.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ geta samið 3-5 mínútna tónverk fyrir hljóðfæri eða með aðstoð tölvutækni,
▸▸ geta beitt sjálfstæðum vinnubrögðum, sýna fram á hæfni til að taka ákvarðanir og hafa
þekkingu á tónsmíðum sem notast við sérstaka tjáningu á hrynjanda, laglínu, hljómi,
tónblæ og áferð,
▸▸ hafa getu til að byggja upp og leiða til lykta listrænt verkefni.
Námsmat: Tónsmíðar og virkni í einkatímum, heimaverkefni og lokaverkefni hópnámskeiða
og mæting í málstofur/fyrirlestra.
Umsjón: Hróðmar I. Sigurbjörnsson.
Kennarar: Atli Ingólfsson, Einar T. Einarsson, Hafdís Bjarnadóttir, Hildigunnur Rúnarsdóttir,
Hróðmar I. Sigurbjörnsson, Jesper Pedersen, Páll Ragnar Pálsson, Ríkharður H. Friðriksson,
Úlfar Ingi Haraldsson.
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TÓNSMÍÐAR II
TONS0207T
7 ECTS
Vor
Forkröfur: Tónsmíðar I
Lýsing
Nemandi fær einkatíma í tónsmíðum þar sem áhersla er lögð á að virkja sköpunarkraft
nemanda og vinna að listrænni mótun hans. Í öðrum þætti námskeiðsins eru kenndar tónsmíðaaðferðir í hóptímum þar sem þjálfuð er aðferðafræði 20. aldar tónsköpunar með því að
skoða ýmsar tónsmíðaaðferðir, hlusta á tónlist og leysa verkefni. Farið verður í undirstöður
hljómgreiningar út frá litum og spennu, fjölradda uppbyggingu tóneininga og umbreytingu
tónhugmynda. Laglínugerð út frá lagrænum gildum tónbila.
Í málstofum og fyrirlestrum tónsmíða munu starfandi listamenn kynna sérsvið sitt í tengslum
við áherslur tónsmíðanámsins. Að auki koma nemendur með verkefni sín til umfjöllunar.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ geta samið 4-6 mín. fjölradda tónverk, fyrir hljóðfæri eða með notkun stafrænnar tækni,
▸▸ vera færir um að nýta aðferðafræði 20. aldar tónsmíða til sjálfstæðrar sköpunar,
▸▸ hafa getu til að byggja upp og leiða til lykta listrænt verkefni.
Námsmat: Ná þarf lágmarkseinkunn í öllum þáttum námskeiðsins: 4-6 mínútur af tónlist
(1-2 tónverk) og virkni: 40%; Heimaverkefni og lokaverkefni tónsmíðaaðferða: 60% og a.m.k.
80% mæting í málstofur/fyrirlestra.
Umsjón: Hróðmar I. Sigurbjörnsson.
Kennarar: Atli Ingólfsson, Einar T. Einarsson, Hafdís Bjarnadóttir, Hildigunnur Rúnarsdóttir,
Hróðmar I. Sigurbjörnsson, Jesper Pedersen, Páll Ragnar Pálsson, Ríkharður H. Friðriksson,
Úlfar Ingi Haraldsson.
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TÓNSMÍÐAR III
TONS0307T
7 ECTS
Haust
Forkröfur: Tónsmíðar II
Lýsing
Nemandi fær einkatíma í tónsmíðum þar sem áhersla er lögð á að virkja sköpunarkraft nemanda og vinna að listrænni mótun hans. Annar hluti námskeiðsins fer fram í hóptímum þar
sem veitt er kennsla og þjálfun í tólftóna raðtækni. Skoðuð eru verk tólftóna tónskálda, gerðar
æfingar og loks samin verk í ströngum tólftóna stíl. Jafnframt verður þróun þessa stíls á 20.
öldinni könnuð. Í málstofum og fyrirlestrum tónsmíða munu starfandi listamenn kynna sérsvið sitt í tengslum við áherslur tónsmíðanámsins. Að auki koma nemendur með verkefni
sín til umfjöllunar.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ geta samið 6-8 mín. fjölradda tónverk fyrir hljóðfæri eða með notkun raftækni,
▸▸ hafa leikni til að nýta þekkingu sína og skilning til listsköpunar,
▸▸ hafa staðgóða þekkingu á 12 tóna raðtækni og beitingu hennar til tónsmíða.
Námsmat: Tónsmíðar og virkni í einkatímum, heimaverkefni og lokaverkefni hóptíma og
mæting í málstofur/fyrirlestra.
Umsjón: Hróðmar I. Sigurbjörnsson.
Kennarar: Atli Ingólfsson, Einar Torfi Einarsson, Hildigunnur Rúnarsdóttir, Hilmar Örn
Hilmarsson, Hróðmar I. Sigurbjörnsson, Jesper Pedersen, Páll Ragnar Pálsson, Ríkharður
H. Friðriksson, Úlfar Ingi Haraldsson.
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TÓNSMÍÐAR IV
TONS0409T
9 ECTS
Vor
Forkröfur: Tónsmíðar III
Lýsing
Nemandi fær einkatíma í tónsmíðum þar sem áhersla er lögð á að virkja sköpunarkraft nemanda og vinna að listrænni mótun hans. Í öðrum hluta námskeiðsins vinnur nemandi sjálfstætt tónsmíðaverkefni þar sem megináherslan er á samstarf við utanaðkomandi aðila/leiðbeinanda. Um getur verið að ræða tónlist við leiksýningu, tónleikhús, stuttmynd, dansverk,
vídeóverk, sérverkefni tengt sértækri aðferðafræði tónsmíða eða sérverkefni tengt sérstakri
samsetningu hljóðfæra. Í málstofum og fyrirlestrum tónsmíða munu starfandi listamenn
kynna sérsvið sitt í tengslum við áherslur tónsmíðanámsins. Að auki koma nemendur með
verkefni sín til umfjöllunar.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ hafa samið 8-10 mínútur af tónlist fyrir kammerhóp og/eða verk fyrir kór/einsöng eða
með notkun rafrænnar tækni,
▸▸ hafa unnið sérverkefni tónsmíða í samvinnu við nemendur eða listamenn úr öðrum listgreinum,
▸▸ geta kynnt hugmyndir sínar á skilmerkilegan hátt,
▸▸ hafa tileinkað sér gagnrýna sýn á eigin verk og annarra.
Námsmat: Tónsmíðar og virkni í einkatímum, sérverkefni tónsmíða, mæting í málstofur/
fyrirlestra og kór skólans.
Umsjón: Hróðmar I. Sigurbjörnsson.
Kennarar: Atli Ingólfsson, Einar T. Einarsson, Hildigunnur Rúnarsdóttir, Hilmar Örn Hilmarsson, Hróðmar I. Sigurbjörnsson, Jesper Pedersen, Páll Ragnar Pálsson, Ríkharður H. Friðriksson, Úlfar Ingi Haraldsson.
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TÓNSMÍÐAR V
TONS05087
8 ECTS
Haust
Forkröfur: Tónsmíðar IV
Lýsing
Nemandi fær klukkutíma einkatíma á viku og er gert að vinna að lokaverkefni fyrir kammersveit og/eða kór eða með notkun tölvu. Samtals tímalengd 14–20 mínútur. Nemandi skilar einnig af sér sjálfstæðri tónsmíð og/eða þverfaglegu listaverki sem er flutt opinberlega.
Í masterklössum og fyrirlestrum tónsmíða munu starfandi listamenn kynna sérsvið sitt í
tengslum við áherslur tónsmíðanámsins. Að auki koma nemendur með verkefni sín til umfjöllunar.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að:
▸▸ geta samið verk fyrir sex eða fleiri flytjendur og/eða með notkun tölvu,
▸▸ geta unnið sjálfstætt,
▸▸ þekkja og geta beitt helstu tónsmíðaaðferðum tónlistarsögunnar og/eða beitt helstu
aðferðum tölvutækni til tónsköpunar,
▸▸ hafa getu til að byggja upp og leiða til lykta listrænt verkefni,
▸▸ hafa tileinkað sér gagnrýna sýn á eigin verk og annarra og tekið þátt í umræðum þar að
lútandi,
▸▸ geta kynnt hugmyndir sýnar á skilmerkilegan hátt og tekið þátt í umræðum um þær.
Námsmat: Ástundun og virkni, mæting í málstofur/fyrirlestra.
Umsjón: Hróðmar I. Sigurbjörnsson.
Kennarar: Atli Ingólfsson, Hafdís Bjarnadóttir, Hilmar Örn Hilmarsson, Hróðmar I. Sigurbjörnsson, Kristín Björk Kristjánsdóttir, Jesper Pedersen, Páll Ragnar Pálsson, Úlfar Ingi
Haraldsson.
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ÚTSETNINGAR Í SKÓLASTARFI I
ÚSK0102T
2 ECTS
Haust
Forkröfur: Grunnþekking í notkun nótnaskriftarforrita
Lýsing
Á námskeiðinu verða kenndar aðferðir til að búa til einfaldar útsetningar sem henta blönduðum hljóðfærahópum ungra nemenda. Nemendur skrifa útsetningar sem henta hljóðfærasamsetningu bekkjarins hverju sinni og flytja verkefni sín sjálf.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs á nemandinn að:
▸▸ hafa öðlast færni í að útsetja tónlist fyrir smærri blandaða hljóðfærahópa á grunn og miðstigi,
▸▸ þekkja þær tónsviðs-, tóntegunda- og hryntakmarkanir sem settar eru á hvoru stigi,
▸▸ hafa tileinkað sér góðan frágang á raddskrám og hljóðfæraröddum.
Námsmat: Verkefni.
Kennari: N.N.

ÚTSETNINGAR Í SKÓLASTARFI II
ÚSK0202T
2 ECTS
Vor
Forkröfur: Útetningar í skólastarfi I
Lýsing
Á námskeiðinu verða kenndar aðferðir til að búa til einfaldar útsetningar sem henta skólalúðrasveitum.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs á nemandinn að:
▸▸ hafa öðlast færni í að útsetja tónlist fyrir skólalúðrasveit á grunn og miðstigi.
Námsmat: Stutt útsetning fyrir fullskipaða skólalúðrasveit og önnur smærri heimaverkefni
Kennari: N.N.

117

VOCES THULES- MIÐALDATÓNLIST
EVT0104T
4 ECTS
Vor
Forkröfur: Engar
Lýsing
Nemendur hlýða á fyrirlestra þar sem ýmis tónlist miðalda er kynnt, grunnkennslu í lestri
á miðaldanótnaskrift og flutningsmáta. Þeir vinna með sönghópnum Voces Thules með
áherslu á gregoríanska söngva, aðra miðaldatónlist og/eða þjóðlegan söngarf. Nemendur
læra aðferðir við flutning og útsetningar auk þess að snarstefja í miðaldastíl með notkun
radda og miðaldahljóðfæra. Námskeiðinu lýkur á opinberum tónleikum.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs eiga nemendur að hafa:
▸▸ kynnst tónlistarlífi miðalda á Íslandi,
▸▸ yfirsýn yfir og geta greint helstu stíla og aðferðir í miðaldartónlist,
▸▸ tileinkað sér og flutt opinberlega fjölbreytileg tónverk frá tímabilinu, bæði eftir rituðum
og munnlegum heimildum auk spuna,
▸▸ grunngetu í að nota röddina við túlkun miðaldartónlistar auk þess að hafa kynnst miðaldarhljóðfærum,
▸▸ reynslu af að vinna með atvinnutónlistarhópi.
Námsmat: Ástundun virkni og opinberir tónleikar.
Umsjón: Sigurður Halldórsson.
Kennarar: Ýmsir.
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ÆFINGAKENNSLA I
ÆFK0102T
2 ECTS
Vor
Forkröfur: Engar
Lýsing
Á námskeiðinu fylgjast nemendur með kennslu reynds hljóðfærakennara á fyrstu stigum
hljóðfæranáms. Nemendur halda dagbók um það sem fram fer og skilar greinargerð.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs á nemandinn að hafa :
▸▸ kynnst hagnýtum vinnubrögðum við kennslu byrjenda,
▸▸ fengið innsýn í tónlistarval og skipulag hljóðfærakennslu byrjenda.
Námsmat: Ástundun, dagbók og greinargerð.
Umsjón: Peter Maté.
Kennarar: Ýmsir.
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ÆFINGAKENNSLA II
ÆFK0202T
2 ECTS
Haust
Forkröfur: Æfingakennsla I
Lýsing
Á námskeiðinu er æfinganemendum kennt undir handleiðslu umsjónarkennara. Nemandi
heldur dagbók um eigin kennsluáætlun og kennslutengda þætti og hugmyndir. Hagnýt
vinnubrögð og hugtök við hljóðfærakennslu byrjenda lærð og æfð.
Hæfniviðmið
Í lok námskeiðs á nemandinn að:
▸▸ geta kennt hljóðfæraleik á byrjendastigum,
▸▸ kunna vel hagnýt handbrögð og hugtök og geta beitt þeim af færni og innsæi,
▸▸ geta nýtt viðurkenndar æfingaaðferðir,
▸▸ vera meðvituð um tónlistarval og skipulag hljóðfærakennslu byrjenda,
▸▸ vera vel að sér í aðalnámskrá tónlistarskólanna og hafa þekkingu til þess að semja próf og
undirbúa nemendur fyrir grunnpróf.
Námsmat: Verkleg kennsla, virkni.
Kennari: Ýmsir.
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Reglur um aukahljóðfæri
Eitt meginhlutverk Tónlistardeildar Listaháskóla Íslands er að mennta tónlistarfólk til starfa
á breiðum grundvelli. Að gefa nemendum kost á að læra á fleiri en eitt hljóðfæri er ein leið
til þess að sinna þessu hlutverki. Nám á aukahljóðfæri er skylda á sumum brautum tónlistardeildar, en öðrum ekki. Eftirfarandi reglur eru settar hér á blað til þess að hægt sé að tryggja
gæði náms og hagvæmni í rekstri deildarinnar.
▸▸ Allir nemendur sem lokið hafa miðprófi á eitthvert hljóðfæri eða í söng geta sótt um
áframhaldandi nám á aukahljóðfæri / söng. Reiknað er með 30 mín. kennslustund á
viku. Hvorki er boðið upp á meðleik, né gert ráð fyrir framkomu á tónleikum í námi á
aukahljóðfæri.
▸▸ Ekki er boðið upp á byrjendakennslu á hljóðfæri, nema að kennsluskrá kveði svo um.
▸▸ Nemendur geta sótt um byrjendakennslu í söng ef sýnt er að söngurinn nýtist nemanda
í námi og /eða starfi.
▸▸ Ekki er gert ráð fyrir að nemendur hafi fleiri en eitt aukahljóðfæri/söng*
▸▸ Með umsókn þarf að fylgja samþykki frá aðalkennara.
▸▸ Umsóknarfrestur er fyrir 15. apríl ár hvert og eru allar umsóknir afgreiddar á deildarráðsfundi á vordögum.
▸▸ Nemendur í B.Mus námi í söng og hljóðfæraleik geta sótt um byrjendanám í klassískum
píanóleik á 5. og 6. önn. (3. og 4. önn í diplómanámi).
Um allar undantekningar frá þessum reglum þarf að sækja til deildarforseta tónlistardeildar.
*gildir ekki um hljóðfærakennarabraut

Reglur um sérverkefni
▸▸ Nemendur tónlistardeildar geta sótt um að fá sérverkefni metin til eininga. Undir sérverkefni fellur tónlistarflutningur, námskeið og verkefni sem nýtast með beinum hætti
í náminu.
▸▸ Ekki eru veittar fleiri en 2 ECTS á önn nema í undantekningartilfellum.
▸▸ Umsóknir um sérverkefni verða að berast fyrir lok þeirrar annar sem verkefnin eru unnin.
▸▸ Ekki er unnt að meta sérvekefni á milli almanaksára.
▸▸ Hafa ber í huga að á bak við hverja einingu liggur um 25-30 stunda vinna.
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Braut: Hljóðfæri/söngur – 180 ECTS
1. önn
AÐALHLJÓÐFÆRI/SÖNGUR – 81 ECTS

ECTS

Aðalfag hljóðfæri/söngur – 50 ECTS

EIH0108T

10

Kammertónlist – 12 ECTS

KAM0002T*
(ekki í söng)

2

Spuni – 1 ECTS
Lokaverkefni – 18 ECTS
FRÆÐI – 46 ECTS

Tónfræði – 9 ECTS

TNF0105T

3

Tónbókmenntir – 9 ECTS

TNB1105T

3

Inngangur að akadem.vinnu 2

IAV

2

Tónheyrn – 8 ECTS

TNH1102T

2

Lokaritgerð – 6 ECTS
*Íslensk tónlistarsaga – 4 ECTS
*Bundið tón-/fræðaval – 8 ECTS
HAGNÝT FAGÞEKKING 21 ECTS

Sértæk kennslufræði – 6 ECTS
Nýnemavika – 1 ECTS

NNV0001T

1

Tónlistarlíf – 2 ECTS

TÓL0102T

2

Flytjandinn/ kennarinn – 2 ECTS

FLY0002T

2

Líkami, list og heilsa – 2 ECTS

LLH001T

1

Starfsumhverfi tónlistar – 2 ECTS
Samtal – 2 ECTS

SKYLDA FYRIR SÖNGVARA – 34 ECTS

Leiktúlkun – 8 ECTS

LEI1102T

2

Blaðlestur fyrir söngvara 4 ECTS

BLS0102T

2

Framburður 2 ECTS
FRJÁLST VAL – 22 ECTS
SKYLDA FYRIR PÍANÓ – 32 ECTS

0
Blaðlestur píanó 4 ECTS

BLA1102T

2

Greining & miðlun – 4 ECTS
Hagnýtur hljómborðsleikur – 2 ECTS
FRJÁLST VAL – 24 ECTS
SKYLDA FYRIR STRENGI – 32 ECTS

0
Sinfóníuhljómsveit/Kammersveit – 6 ECTS
Greining & miðlun – 4 ECTS
Hljómsveitarleikur 4 ECTS

HLS0102T

FRJÁLST VAL – 20 ECTS
SKYLDA FYRIR GÍTAR – 32 ECTS

2
0

Rafgítar – 2 ECTS
Blaðlestur fyrir gítar 4 ECTS

BLAG102T

2

Greining & miðlun – 4 ECTS
Sinfóníetta/barokk – 4 ECTS
FRJÁLST VAL – 20 ECTS
SKYLDA FYRIR BLÁSARA – 32 ECTS

0
Sinfóníuhljómsveit/Kammersveit – 6 ECTS
Greining & miðlun – 4 ECTS
Blaðlestur fyrir blásturshljóðfæri 4 ECTS

FRJÁLST VAL – 20 ECTS
*Hægt er að velja þessi námskeið á stjörnumerktum önnum
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BLAB102T

2
0

2. önn

ECTS

3. önn

ECTS

4. önn

ECTS

5. önn

ECTS

EIH0208T

10

EIH0308T

10

EIH0408T

10

EIH0508T

10

KAM0002T

2

KAM0002T

2

KAM0002T

2

KAM0002T

2

SPU0001T

1

TNF0205T

3

TFB0305T

3

TNB1205T

3

TNB1305T

3

TNH1202T

2

TNH1302T

2

TNH1402T

*BFV

*
*

LLH0001T

1

LEI1202T

2

BLS0202T

2

IPA0002T

2

BLA1202T

2

GREK000T

2

*
2

*BFV

4

SÉK0103T

3

SÉK0203T

3

STU0102T

1
SAT000-02S

2

LEI1202T

2

2

2

2
GRER000T

*BFV

2

STU0202T

1

5

HLJ0002T

2

HLJ0002T

*

GREK000T

2

GRER000T

2

HLS0202T

2

7

2

GREK000T

2

SIN0002T

2

HLJ0002T

2

GRER000T

2

*TÓS0104T

4

*BFV

*

6

2

2

HLJ0002T

5

*

6
HLJ0002T

11

2

4

2

2
SIN0002T

2

HLJ0002T

2

2

HLJ0002T

2

HLJ0002T

*

GREK000T

2

GRER000T

2

BLAB202T

2
2

18

9

RAF0002T
BLAG202T

LOKF018T

2
2

2

2

11

HHL0002T
4

KAM0002T

6

*

*BFV

LEI1102T

ECTS

2
BAT0006T

*

6. önn

1

5

5

9
HLJ0002T

*

11

6
HLJ0002T

2

4
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Braut: Hljóðfærakennsla – 180 ECTS								
1. önn
AÐALHLJÓÐFÆRI - 81 ECTS

Hljóðfæraleikur - 40 ECTS

ECTS

EIK0006T

8

KAM0002T

2

TNF0105T

3

Tónbókmenntir - 9 ECTS

TNB0105T

3

Inngangur að akadem.vinnu 2

IAV

2

Tónheyrn - 8 ECTS

TNH0102T

2

Flytjandinn/Kennarinn - 2 ECTS

FLY0002T

2

Hagnýtur hljómborðsleikur - 5 ECTS

HHL1001T

1

Líkami. List og heilsa - 2 ECTS

LLH001T

1

MID0004T

4

TÓL0102T

2

NNV0001T

1

Aukahljóðfæri - 10 ECTS
Kammertónlist - 12 ECTS
Lokaverk - 18 ECTS
Spuni - 1 ECTS
FRÆÐI - 48 ECTS

Tónfræði - 9 ECTS
Greining og miðlun - 4 ECTS

Lokaritgerð - 6 ECTS
*Íslensk tónlistarsaga - 4 ECTS
*Bundið tón-/fræðaval - 8 ECTS
HAGNÝT FAGÞEKKING - 34 ECTS

Sértæk kennslufræði - 6 ECTS
Miðlun - 4 ECTS
Æfingakennsla - 4 ECTS
Tónlistarlíf - 2 ECTS
Starfsumhverfi tónlistar - 2 ECTS
Nýnemavika 1 ECTS
Samtal - 2 ECTS
SKYLDA FYRIR BLÁSARA - 17 ECTS

Hljómsveitarstjórnun - 2 ECTS
Útsetningar í skólastarfi - 4 ECTS
Skólalúðrasveitin - 2 ECTS

FRJÁLST VAL - 11 ECTS

Frjálst val 13 ECTS

SKYLDA FYRIR PÍANÓ

Útsetningar í skólastarfi - 2 ECTS

VAL F. PÍANÓ - 19 ECTS

Frjálst val - 21 ECTS

SKYLDA FYRIR STRENGI - 17 ECTS

Skólastrengjasveitin - 2 ECTS

0
0

Útsetningar í skólastarfi - 2 ECTS
Hljómsveitarstjórnun 2 ECTS
FRJÁLST VAL - 15 ECTS

Frjálst val - 17 ECTS

SKYLDA FYRIR GÍTAR

Útsetningar í skólastarfi - 2 ECTS

VAL F. GÍTAR - 17 ECTS

Frjálst val - 21 ECTS

0
0
31
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S								
2. önn

ECTS

3. önn

ECTS

4. önn

ECTS

5. önn

ECTS

6. önn

ECTS

EIK0006T

8

EIK0006T

8

EIK0006T

8

EIK0006T

8

AUK0002T

2

AUK0002T

2

AUK0002T

2

AUK0002T

2

AUK0002T

KAM0002T

2

KAM0002T

2

KAM0002T

2

KAM0002T

2

KAM0002T

2

LOK0018T

18

*TÓS0104T

4

SPU0001T

1

TNF0205T

3

TFB0305T

GREK0002

2

GRER000T

2

TNB0205T

3

TNB0305T

3

TNH0202T

2

TNH0302T

2

3

TNH0402T

2
BAT0106T

*

*

*

6

*

*BFV

*

*BFV

*

*BFV

4

*BFV

4

HHL1001T

1

HHL1001T

1

HHL1001T

1

HHL1001T

1

LLH001T

1
SÉK0102T

3

SÉK0202T

3

ÆFK0102T

2
STU0102T

HLS0102T

2

1
SAT000-02S

2

SKL0202T

2

STU0204T

1

ÚÍS

2

ÚÍS

2

4

3

2

ÚÍS

2

8

0
2

2
ÚÍS

2

ÆFK0202T

7

6
SKST0402T

HLS0102T

*BFV

2

0

2

2

2

2
0

4

7

2

4
2

2

6

7

2

29

30

30

30

30

Aukahljóðfæri II 1ECTS val á 5. 6. önn
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Braut: BA Tónsmíðar – 180 ECTS
1.önn
AÐALFAG – 62 ECTS

ECTS

Tónsmíðar – 36 ECTS

TONS0106T

6

Hljóðfærafræði – 4 ECTS

HFF1104T

4

Hljóðhönnun I – 4 ECTS

HLH0104T

4
3

Lokaverkefni – 18 ECTS
FRÆÐI – 54 ECTS

Tónfræði – 15 ECTS

TNF0103T

Tónfræði aðfararnám – 2 ECTS

TNFTSM

2

Tónbókmenntir – 12 ECTS

TNB0105T

3

Inng. akadem. vinnubr. – 2 ECTS

IAV

2

Tónheyrn – 8 ECTS

TNH0102T

2

*Íslensk tón.saga – 4 ECTS
*Bundið tón-/fræðaval – 8 ECTS
Lokaritgerð – 6 ECTS
HAGNÝT FAGÞEKKING – 13 ECTS

Nýnemavika – 1 ECTS

NNV0001T

1

Tónlistarlíf – 2 ECTS

TÓL0102T

2

Kór – 4 ECTS

KOR1001T

1

Starfsumhverfi tónlistar – 2 ECTS
Samtal – 2 ECTS
SKYLDA F. ALMENNAR TÓNSMÍÐAR

Hljóðfærafræði – 14 ECTS
Greining og miðlun – 6 ECTS
Bundið tón-/fræðaval – 4 ECTS

FRJÁLST VAL – 28 ECTS
SKYLDA FYRIR NÝMIÐLA

0
Hljóðhönnun II – 4 ECTS
Tónlistarforritun – 4 ECTS
**Hljómur sem efniviður – 4 ECTS
**Hljóð og mynd – 4 ECTS
*Raflosti – 2 ECTS
Gagnvirk tónlist – 4 ECTS

FRJÁLST VAL – 27 ECTS
*Hægt er að velja þessi námskeið á stjörnumerktum önnum
** Þessi námskeið eru kennd annað hvert ár á stjörnumerktum önnum:
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0
30

2.önn

ECTS

3.önn

ECTS

4.önn

ECTS

TONS0207T

7

TONS0307T

7

TONS0409T

9

TNF0203T

3

TFB0303T

3

TNF0405T

5

TNB0205T

3

TNB0305T

3

TNH0202T

2

TNH0302T

2

TNH0402T

2

4

*BFV

*

*
*BFV

KOR1001T

*

1

*BFV

KOR1001T

1

STU0102T

1

KOR1001T

1

SAT000-02S

2

HFF1204T

4

HFF0304T

4

HFF0404T

4

GREK000T

2

GRER000T

2

GRET000T

2

4

*BFV

*

*BFV

*BFV

4
HLH0204T

3

*

5.önn
TONS0508T

ECTS

TÓS0104T

4

*BFV

4

BAT0106T

6

STU0202T

1

HFF0502T

2

*BFV

5

6.önn

ECTS

8

*

LOK0018T

18

*BFV

*

*BFV

7

*
12

4
TLF0104T

4

**

**

HSE0004T

4

**

**

HOM0104T

4

*

*

RAFL002T

2

GAT0102T

2

GAT0202T

2

10

3

11

7

2

30

30

30

30

30
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Braut: BA Skapandi tónlistarmiðlun – 180 ECTS
1.önn
AÐALFAG – 88 ECTS

ECTS

Miðlun – 20 ECTS

MID1104T

4

Leiðtogafærni – 8 ECTS

LEF0102T

2

Spuni - 5 ECTS

SPU0001

1

Samspil – 5 ECTS

SAS0001T

1

Hljóðfæri/Söngur – 30 ECTS

EIS0104T

6

TNF0105T

3

Tónbókmenntir – 9 ECTS

TNB0105T

3

Inngangur að Akademíu – 2 ECTS

IAV

2

Tónheyrn – 8 ECTS

TNH0102T

2

TÓL0102T

2

NNV0001T

1

Lokaverkefni – 18 ECTS
**Bundið aðalfagsval – 2 ECTS
FRÆÐI – 48 ECTS

Tónfræði – 9 ECTS
Greining & miðlun – 2 ECTS

*Íslensk tón.saga – 4 ECTS
Bundið tón-/fræðaval 8 ECTS
Lokaritgerð – 6ECTS
HAGNÝT FAGÞEKKING – 21 ECTS

Tónlistarlíf – 2 ECTS
Starfsumhverfi tónlistar – 2 ECTS
Hagnýtur hljómborðsleikur – 4 ECTS
Nýnemavika – 1ECTS
Samtal – 2 ECTS

FRJÁLST VAL – 23

Kór – 4 ECTS

KOR1001T

1

Flytjandinn/Kennarinn – 2 ECTS

FLY0002T

2

Frjálst val – 25 ECTS

*Hægt er að velja þessi námskeið á stjörnumerktum önnum
** Bundið aðalfagsval, annað hvort:
Barnakórinn – 2 ECTS
Hljómsveitarstjórn – 2 ECTS
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30

2.önn

ECTS

3.önn

ECTS

MID1204T

4

MID1304T

4

LEF0202T

2

LEF0302T

SPU0001

1

SPU0001

SAS0001T

1

EIS0204T

6

ECTS
4

2

LEF0402T

2

1

SPU0001

SAS0001T

1

SAS0001T

EIS0304T

6

EIS0404T

**

2

TFB0305T

3

TNF0205T

3

GREK000T

2

TNB0205T

3

TNB0305T

3

TNH0202T

2

TNH0302T

2

*

4.önn
MID1404T

*
BFV

ECTS
4

1

SPU0001

1

1

SAS0001T

1

6

EIS0504T

6

6.önn

ECTS

LOK0018T

18

TÓS0104T

4

BFV

*

**

TNH0402T

2

*
*

5.önn
MID1504T

BFV*

*
4

STU0102T

1

HHL1001T

1

HHL1001T

1

HHL1001T

1

SAT000-02S

2

KOR1001T

1

KOR1001T

1

KOR1001T

1

BFV*

4

BAT0106T

6

STU0204T

1

HHL1001T

1

4

2

6

3

8

30

29

30

27

30
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Braut: Kirkjutónlist – 180 ECTS
1. önn
AÐALFAG – 81 ECTS

ECTS

Orgel – 20 ECTS

ORG0104T

4

*Litúrgískur orgelleikur – 17 ECTS

LTO0104T

4

*Kórstjórn – 16 ECTS

KÓS0104T

4

TNF0105T

5

TNB0105T

3

TNH0102T

2

Flytjandinn/Kennarinn – 2 ECTS

FLY0002T

2

Tónlistarlíf – 2 ECTS

TÓL0102T

2

Nýnemavika – 1 ECTS

NNV0001T

1

Tölusettur bassi – 2 ECTS
*Söngur – 8 ECTS
Lokaverkefni – 18 ECTS
FRÆÐI – 67 ECTS

Tónfræði – 11 ECTS
Greining & Miðlun – 4 ECTS
Tónbókmenntir – 20 ECTS
*Sálma og helgisiðafræði – 12 ECTS
*Orgelfræði – 6 ECTS
Tónheyrn – 8 ECTS
Íslensk tón.saga – 4 ECTS
Lokaritgerð – 6 ECTS

HAGNÝT FAGÞEKKING – 25 ECTS

Barnakór – 4 ECTS
Píanó – 2 ECTS
* kennt í Tónskóla Þjóðkirkjunnar
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PNO0101T

1
2

2. önn

ECTS

3. önn

ECTS

4. önn

ECTS

5. önn

ECTS

ORG0204T

4

ORG0304T

4

ORG0404T

4

ORG0504T

4

LTO0204T

4

LTO0304T

4

LTO0404T

4

LTO0501T

1

KÓS0204T

4

KÓS0304T

4

KÓS0404T

4

SÖN0102T

2

SÖN0202T

2

SÖN0302T

2

TNF0205T

3

TFB0305T

GREK000T

2

GRER000T

2

TNB0205T

3

TNB0305T

3

SHF0104T

4

TNH0202T

PNO0202T

2

TNH0302T

TSB0101T

1

SÖN0402T

2

6. önn

ECTS

TSB0201T

1

LOK0018T

18

OFR0202T

2

TÓS0104T

4

BAK0104T

4

3

2

SHF0204T
TNH0402T

4

SHF0304T

4

OFR0104T

4

BAT0106T

6

2

1
5

2

10

10

1
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