
Dagskrá á Hlöðum 29. ágúst 2015

10 ára afmæli

FÍS á 10 ára afmæli um þessar mundir og heldur veglega ráðstefnu að Hlöðum í Hvalfirði laugardaginn

29. ágúst. Yfirskrift hennar er „Klassíkin rokkar“ og er dagskrá ráðstefnunnar vönduð og glæsileg.

Marta Guðrnún Halldórsdóttir og Örn Magnússon

Marta Guðrún Halldórsdóttir söngkennari og Örn Magnússon píanóleikari munu halda erindi sem ber 

yfirskriftina „Í Hymnalagi“ þar sem þau munu fjalla vítt og breitt um íslenska þjóðlagaarfinn og tónlist 

úr handritum og af gömlu prenti. Þau munu segja frá hljóðfæraslætti og sönghefð á Íslandi fyrr á 

tímum, dæmi verða sýnd af nótnaskrift og hljóðfærum og tóndæmi verða flutt. Þau hafa flutt íslensk 

þjóðlög í útsetningum ýmissa tónskálda og eru ásamt börnum þeirra stofnendur smásveitarinnar 

Spilmanna Ríkínís sem flytur gamla íslenska tónlist á forn hljóðfæri. Marta hefur flutt íslenska tónlist á

tónleikaferðum víðs vegar um heiminn en einnig hefur hún verið atkvæðamikil í flutningi 

barrokktónlistar. Hún hefur verið eftirsóttur raddþjálfari kóra og er stjórnandi kammerkórsins 

Hljómeykis. Örn hefur leikið inn á fjölda hljóðritana af íslenskri tónlist, m.a. píanótónlist Jóns Leifs og 

frumflutt píanótónlist ýmissa samtímatónskálda. Hann starfar sem organisti í Breiðholtskirkju.

Harpa Guðmundsdóttir og Alexandertækni

Harpa Guðmundsdóttir, kennari í Tónlistarskólanum í Garðabæ, mun kynna fyrir okkur 

Alexandertækni í söngkennslu.  Hún lærði kennslufræði í Alexandertækni í Bretlandi ásamt námi í 

fæðingarhjálp.  Harpa Guðmundsdóttir útskrifaðist sem Alexandertæknikennari árið 1999 eftir þriggja

ára nám við North London Teachers Training Course hjá Misha Magidov. 

Hún nam einnig fæðingarhjálp með Alexandertækni, hjá Ilönu Machover í London.  Þessi sértæka 

fæðingarhjálp kallast doula,  sem merkir sú sem styður móður í fæðingu.   Áður hafði hún lært nudd 

og svæðanudd í Naturmedisinsk í Kaupmannahöfn og vann á eigin stofu í tvö ár.  Árið 2001 stofnaði 

Harpa, ásamt þremur öðrum konum, heilsusetrið Heilsuhvol í Reykjavík og kenndi Alexandertækni 

þar. 



Þorsteinn Bachmann leiklistarkennari

Þorsteinn Bachmann, leikari og leiklistarkennari, verður með leiklistarkennslu þar sem hann miðar að 

því að skapa út frá innsæi og að tjáning og túlkun sé innblásin af andagift listamannsins sjálfs og 

sviðsvitund í núinu. Hann mun gefa okkur góð ráð og kenna okkur tilheyrandi æfingar sem 

söngkennarar geta notað til að hjálpa nemendum við að sleppa sér og sigrast á eigin ótta og 

takmörkunum.

Dagrún Hjartardóttir söngkennari

Dagrún Hjartardóttir, söngkennari við Söngskólann í Reykjavík, hefur víðtæka reynslu í söngkennslu, 

kórstjórnun, raddþjálfun kóra og fleira. Hún mun flytja erindi sem ber yfirskriftina „Æi, góða taktu 

pillurnar þínar“ þar sem hún fjallar um kennslu nemenda með frávik. 

Robin D söngkennari

Aðalfyrirlesari ráðstefnunnar, austurríkismaðurinn Robin D., er söngkennari í rythmýskri tónlist og ber

fyrirlestur hans yfirskriftina „pop belcanto“. Hann er meðal fremstu raddþjálfara í heiminum í dag 

ákaflega eftirsóttur hvort sem er fyrir plötufyrirtæki, sjónvarpsþætti, stjórnendur, listamenn og 

framleiðendur og menntar söngvara og söngkennara. Meðal listamanna sem Robin hefur aðstoðað 

má nefna Michael Jackson, Steive Wonder, Beyonce, Cher, Brian Adams og margir fleiri. Hann hefur 

hjálpað allt frá popp-, rokk- og þungarokksöngvurum til söngleikja- og óperusöngvara með aðferðum 

sínum sem hann nefnir „Real Balance Singing“. Hann segir að söngur snúist um jafnvægi. Hægt sé að 

framkalla nánast hvaða ljóð sem er með röddinni án þess að misbjóða röddinni með góðu jafnvægi 

líkama, hugar og sálar.

Upphitun og hagnýt öpp!

Auk þessara erinda munu Alexandra Chernyshova sjá um upphitun með því að kynna fyrir okkur 

þjóðlög frá austur Evrópu. Haldið verður áfram að kynna fyrir ráðstefnugestum hagnýt kennsluforrit 

og munu Viðar Gunnarsson og Ingveldur Ýr Jónsdóttir sjá um það að þessu sinni.

Það er mikill fengur fyrir félagið að fá alla þessa flottu listamenn og er von okkar að félagsmenn 

fjölmenni á afmælisráðstefnuna í Hvalfirði 2015.

Snemmskráning og ráðstefnugjald 

Ráðstefnugjaldið er 16.000 en félagsmenn geta sem fyrr skráð sig í snemmskráningu fyrir 15. júní, 

sem er ódýrara, og borga þá 11.000. Skráning fer fram hjá Bjarney Ingibjörgu, 

bjarneyingibjorg@gmail.com  og Lofti Erlings, loftur@uppsveitir.is .


