
Október 
Fréttabréf 

29. tölublað 

Tónlistarskóli Hafnarfjarðar  

Helstu fréttir úr Tónkvísl, hryndeildinni í Gamla Lækjarskóla 

 Samspilin komin af stað og eru 8 talsins. 

 Harmonikusampil nýtt af nálinni. 

 Til stendur að vera með samspil (rafmagnshljómborð) undir stjórn Styrmis Sigurðssonar. 

 Ný stofa í Tónkvísl.  Verið er að ljúka við að skipta stórri stofu á 2. hæð í tvær stofur.  

 Samstarf Tónlistarskólanna í Garðabæ og Hafnarfirði. 

 Aukið samstarf milli Meiriskólans og Tónkvíslar söngnemendur taka þátt í samspilum Tónkvíslar. 

Skrifstofa Tónlistarskóla Hafnarfjarðar er opin frá 9.00 - 12.00 og 13.00 - 17.00 alla virka daga.         Sími 5552704. Heimasíða: www.tonhaf.is 

Ný heimasíða í smíðum 

Verið er að leggja lokahönd á nýja heimasíðu fyrir Tónlistarskólann sem verður kynnt  
um leið og hún er tilbúin. 

Við bendum á : 

 Miðvikudagur 10. október.  Samspilstónfundur í Tónkvísl kl. 19.30. 

 Þriðjudagur 16. október. Tónfundur í Hásölum kl. 17.30 

 Miðvikudagur 31. október.  Tónfundur í Hásölum kl. 17.30 

Næstkomandi  helgi verður 
strengjamót haldið í Grafarvogi. 
Þessi mót hafa verið haldin annað 
hvert ár í ein 10 ár. Tónlistarskóli 
Hafnarfjarðar mun taka þátt í því 
og fara 9 nemendur frá skólanum 
að þessu sinni, en vel á þriðja 
hundrað nemendur eru skráðir á 
mótið. Æft verður frá föstudegi 
til sunnudags og endar 
námskeiðið með tónleikum í 
Eldborgarsal Hörpu. Aðgangur 
að tónleikunum er ókeypis og allir 
hvattir til að koma, en 
tónleikarnir hefjast kl.14.00. 
Myndirnar eru frá síðasta 
strengjamóti sem haldið var í 
Hofi á Akureyri. 

Fleiri myndir:   
www.flickr.com/photos/strengjasveit 

Suzuki - fiðlunám 

Nú á nýju skólaári  hófu tíu 

börn fædd árið 2007 nám á 

fiðlu. Nánar má lesa um 

fyrirkomulag Suzuki-náms á 

slóðinni: 

www.suzukisamband.is 

Vetrarfrí 

Mánudaginn              

22. október                

og þriðjudaginn              

23. október er vetrarfrí 

í Tónlistarskólanum. 

STRENGJAMÓT Í GRAFARVOGI 
5.-7. október 2012 

Tónfræði og hliðargreinar í framhaldsnámi 

Tónfræði, hljómfræði, tónheyrn og tónlistarsaga 
byrjuðu 10. sept. Þeir sem ekki vita enn hvort þeir 
eiga að vera í tónfræði og hafa ekki mætt eru 
vinsamlega beðnir um að hafa samband við skrifstofu 
milli kl. 9-12 og 13-17 og fá uppgefna tónfræðitíma og 
upplýsingar um námsefniskaup.  

Munið eftir að hringja á skrifstofuna eða senda 
tölvupóst á kristjana@tonhaf.is eða hafdisg@tonhaf.is 
til að fá leyfi eða tilkynna veikindi, annars eru skráðar 
fjarvistir og þær draga nemendur niður í einkunn. 

Í miðnámi og framhaldsnáminu hafa fjarvistir áhrif á 
einkunnir og ef mætingu er ábótavant er nemandi 
fallinn á önninni, því er best að vera í sambandi við 
viðkomandi kennara og biðja hann um leyfi. 

Minnum nemendur á að vinna heimavinnuna og taka 
með sér skriffæri í tíma og námsgögn. 

http://www.flickr.com/photos/strengjasveit
http://www.suzukisamband.is
mailto:kristjana@tonhaf.is
mailto:hafdisg@tonhaf.is

