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Norræna þekkingar- og menningarnefndin

Þingmannatillaga
um að koma á fót norrænni kennslustofnun fyrir tónlistarnemendur
Tillaga
Flokkahópur miðjumanna leggur til að
Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um
að koma a fot norrænni kennslustofnun fyrir tonlistarnemendur

Bakgrunnsupplýsingar

Koronuveirufaraldurinn hefur reynt mjog a þolrifin í norrænu samstarfi og
þess vegna er Norðurlandabuum nauðsyn að finna nyja samstarfsfleti.
Faraldurinn hefur kennt þeim að nyta stafrænar lausnir í ríkara mæli þegar
þeir leita lags hverjir við aðra. Sama a við um born og ungmenni en þau
hafa eins og aðrir sott rafræna fjarfundi þegar þau hafa orðið að stunda
heimanam vegna farsottarinnar. Þessi reynsla gæti komið norrænu
londunum að goðu gagni tækju þau upp samstarf um annars konar nam
fyrir born og ungt folk.
Í Svíþjoð hefur verið sett a laggirnar kennslustofnun fyrir efnilega
tonlistarmenn sem nefnist NCM (Nationellt centrum for musiktalanger) en
þar geta born og ungmenni a aldrinum 10 til 18 ara notið tonlistarkennslu
af ymsu tagi. Þau geta bæði stundað staðnam og fjarnam a netinu og lært að
leika a alls konar hljoðfæri. Þrenns konar namskeið eru í boði: Opin
namskeið, opið nam og nam fyrir hæfileikaríka nemendur. Opnu
namskeiðin eru fyrir alla sem hafa nokkurra ara reynslu af hljoðfæraleik.
Opna namið er fyrir umsækjendur sem hljota inngongu eftir að domnefnd
hefur lagt mat a hljoðritun fra þeim. Til að komast að í nami fyrir
hæfileikaríka nemendur þarf samþykki að loknu umsoknarferli. Allar
þessar namsleiðir eru aðgengilegar a netinu og því er unnt að stunda namið
heima. Kennslan er okeypis fyrir born og ungmenni. Nu orðið tengjast
þessu nami professorar og leiðbeinendur fyrir alla aldurshopa fra morgum
londum a Norðurlondum og í Evropu.
Þessa kennslustofnun sem Svíar hafa komið a fot í fyrir tonlistarnemendur
a að þroa og stækka svo að langtum fleiri born og ungmenni a
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Norðurlondum geti nytt ser namsframboðið. Getur það stuðlað að því að
born og ungt folk nai sambandi hvert við annað um tonlistarflutning þvert
a landamæri innan Norðurlanda og þar með styrkt frekar það norræna
tengslanet sem fyrir hendi er.
Norðurlandarað ætti að beina tilmælum til Norrænu raðherranefndarinnar
um að hun komi a fot norrænni kennslustofnun fyrir tonlistarnemendur
sem gerir bornum og ungmennum kleift að þroskast. Taka bæri mið af
hugmyndaþroun Svía og bjoða bæði upp a nam a netinu og staðnam þar
sem folk hittist í raunheimi. Skynsamlegt væri að þroa namið í samstarfi við
norræna samstarfsaðila NCM: Musikalisk Grundkursus Aarhus í Danmorku,
Alþjoðlegu tonlistarakademíuna í Horpu a Íslandi, Valdres Sommersymfoni
og Barratt Due Musikkinstituut í Noregi. Væri einnig við hæfi að fa til
samstarfs unglingadeild Sibelíusar-akademíunnar í Finnlandi svo að oll
norrænu londin komi að verkefninu.
Rafrænt hinn 24. juní 2021
Anders Eriksson (ÅF)
Anna Kolbrún Árnadóttir (Mifl)
Arman Teimouri (L)
Bertel Haarder (V)
Edmund Joensen (sb)
Heli Järvinen (grænum)
Joakim Strand (sv)

Jouni Ovaska (cent)
Ketil Kjenseth (V)
Kjell-Arne Ottosson (KD)
Linda Modig (C)
Magnus Ek (C)
Mikko Kinnunen (cent)
Simon Holmström (HI)

2/2

