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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  fo t norrænni kennslustofnun fyrir to nlistarnemendur 
 

Bakgrunnsupplýsingar 

Ko ro nuveirufaraldurinn hefur reynt mjo g a  þolrifin í  norrænu samstarfi og 
þess vegna er Norðurlandabu um nauðsyn að finna ny ja samstarfsfleti. 
Faraldurinn hefur kennt þeim að ny ta stafrænar lausnir í  rí kara mæli þegar 
þeir leita lags hverjir við aðra. Sama a  við um bo rn og ungmenni en þau 
hafa eins og aðrir so tt rafræna fjarfundi þegar þau hafa orðið að stunda 
heimana m vegna farso ttarinnar. Þessi reynsla gæti komið norrænu 
lo ndunum að go ðu gagni tækju þau upp samstarf um annars konar na m 
fyrir bo rn og ungt fo lk.             
 
Í  Sví þjo ð hefur verið sett a  laggirnar kennslustofnun fyrir efnilega 
to nlistarmenn sem nefnist NCM (Nationellt centrum fo r musiktalanger) en 
þar geta bo rn og ungmenni a  aldrinum 10 til 18 a ra notið to nlistarkennslu 
af y msu tagi. Þau geta bæði stundað staðna m og fjarna m a  netinu og lært að 
leika a  alls konar hljo ðfæri. Þrenns konar na mskeið eru í  boði: Opin 
na mskeið, opið na m og na m fyrir hæfileikarí ka nemendur. Opnu 
na mskeiðin eru fyrir alla sem hafa nokkurra a ra reynslu af hljo ðfæraleik. 
Opna na mið er fyrir umsækjendur sem hljo ta inngo ngu eftir að do mnefnd 
hefur lagt mat a  hljo ðritun fra  þeim. Til að komast að í  na mi fyrir 
hæfileikarí ka nemendur þarf samþykki að loknu umso knarferli. Allar 
þessar na msleiðir eru aðgengilegar a  netinu og því  er unnt að stunda na mið 
heima. Kennslan er o keypis fyrir bo rn og ungmenni. Nu  orðið tengjast 
þessu na mi pro fessorar og leiðbeinendur fyrir alla aldursho pa fra  mo rgum 
lo ndum a  Norðurlo ndum og í  Evro pu.  
 
Þessa kennslustofnun sem Sví ar hafa komið a  fo t í  fyrir to nlistarnemendur 
a  að þro a og stækka svo að langtum fleiri bo rn og ungmenni a  
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Norðurlo ndum geti ny tt se r na msframboðið. Getur það stuðlað að því  að 
bo rn og ungt fo lk na i sambandi hvert við annað um to nlistarflutning þvert 
a  landamæri innan Norðurlanda og þar með styrkt frekar það norræna 
tengslanet sem fyrir hendi er.     
 
Norðurlandara ð ætti að beina tilmælum til Norrænu ra ðherranefndarinnar 
um að hu n komi a  fo t norrænni kennslustofnun fyrir to nlistarnemendur 
sem gerir bo rnum og ungmennum kleift að þroskast. Taka bæri mið af 
hugmyndaþro un Sví a og bjo ða bæði upp a  na m a  netinu og staðna m þar 
sem fo lk hittist í  raunheimi. Skynsamlegt væri að þro a na mið í  samstarfi við 
norræna samstarfsaðila NCM: Musikalisk Grundkursus Aarhus í  Danmo rku, 
Alþjo ðlegu to nlistarakademí una í  Ho rpu a  Í slandi, Valdres Sommersymfoni 
og Barratt Due Musikkinstituut í  Noregi. Væri einnig við hæfi að fa  til 
samstarfs unglingadeild Sibelí usar-akademí unnar í  Finnlandi svo að o ll 
norrænu lo ndin komi að verkefninu.  
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