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Norræna þekkingar- og menningarnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

að koma á fót norrænni miðstöð fyrir efnilegt tónlistarfólk 

 

Greinargerð 
Kórónuveirufaraldurinn hefur reynt mjög á þolrifin í norrænu samstarfi og þess vegna 
er Norðurlandabúum nauðsyn að finna nýja samstarfsfleti. Faraldurinn hefur kennt 
þeim að nýta stafrænar lausnir í ríkara mæli þegar þeir leita lags hverjir við aðra. 
Sama á við um börn og ungmenni en þau hafa eins og aðrir sótt rafræna fjarfundi 
þegar þau hafa orðið að stunda heimanám vegna farsóttarinnar. Þessi reynsla gæti 
komið norrænu löndunum að góðu gagni tækju þau upp samstarf um annars konar 
nám fyrir börn og ungt fólk.             
 
Í Svíþjóð hefur verið sett á laggirnar kennslustofnun fyrir efnilega tónlistarmenn sem 
nefnist NCM (Nationellt centrum för musiktalanger) en þar geta börn og ungmenni á 
aldrinum 10 til 18 ára notið tónlistarkennslu af ýmsu tagi. Þau geta bæði stundað 
staðnám og fjarnám á netinu og lært að leika á alls konar hljóðfæri. Þrenns konar 
námskeið eru í boði: Opin námskeið, opnar námsbrautir og nám fyrir 
afburðanemendur. Opnu námskeiðin eru fyrir alla sem hafa nokkurra ára reynslu af 
hljóðfæraleik. Opnar námsbrautir eru fyrir umsækjendur sem hljóta inngöngu eftir að 
dómnefnd hefur lagt mat á hljóðritun frá þeim. Til að komast að í námi fyrir 
afburðanemendur þarf samþykki að loknu umsóknarferli. Allar þessar námsleiðir eru 
aðgengilegar á netinu og því er unnt að stunda námið heima. Kennslan er ókeypis 
fyrir börn og ungmenni. Nú orðið tengjast þessu námi kennarar og leiðbeinendur fyrir 
alla aldurshópa frá mörgum löndum á Norðurlöndum og í Evrópu.  
 
Þessa kennslustofnun sem Svíar hafa komið á fót í fyrir tónlistarnemendur á að þróa 
og stækka svo að langtum fleiri börn og ungmenni á Norðurlöndum geti nýtt sér 
námsframboðið. Getur það stuðlað að því að börn og ungt fólk nái sambandi hvert við 
annað um tónlistarflutning þvert á landamæri innan Norðurlanda og þar með styrkt 
frekar það norræna tengslanet sem fyrir hendi er.     
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Markmið 
Í samstarfi við fjölda norræna aðila kemur NCM að því að koma á fót kennslustofnun 
fyrir ungt tónlistarfólk 10-18 ára sem leggur stund á klassísk hljóðfæri, 
tónlistarstjórnun eða tónsmíðar.  

 
Norrænt notagildi 
Ungt tónlistarfólk á Norðurlöndum mætir harðri samkeppni vilji það gera tónlist að 
atvinnu sinni. Til að efnilegt tónlistarfólk geti náð frama og þróað hæfileika sína að 
fullu þegar á ungum aldri, eins og nauðsynlegt er, þarf að nýta kennslu á 
Norðurlöndum sameiginlega og með hagkvæmum hætti. Þetta unga hæfileikafólk 
myndi þá einnig hitta jafnaldra sína sem eru í svipaðri stöðu, á vettvangi þar sem það 
nýtur fulls stuðnings kennara og annarra þátttakenda. Ekki síst á þetta við um 
hæfileikafólk sem leikur á hljóðfæri sem fáir leggja stund á og þar sem slíkir 
stuðningshópar eru of smáir í hverju landi fyrir sig.  
 

Skipulag samstarfsins 
Norræna þekkingar- og menningarnefndin leggur til að sett verði í gang þriggja ára 
tilraunaverkefni sem taki mið af og þrói frekar tveggja ára tilraunaverkefni Nationell 
centrum för musiktalanger (NCM) í Svíþjóð, Musikalisk Grundkursus Aarhus í 
Danmörku, Alþjóðlegu tónlistarakademíunnar í Hörpu á Íslandi, Valdres 
Sommersymfoni og Barratt Due Musikkinstituut í Noregi. Sibelius Akademían í 
Finnlandi hefur einnig óskað eftir þátttöku í verkefninu. Tónlistarstofnun Álandseyja 
og tónlistarskólanum í Færeyjum hefur verið boðin þátttaka og hafa þau sýnt 
verkefninu áhuga. Þessar stofnanir bjóða í dag kennslu bæði á innanlands- og 
alþjóðastigi bæði með fullum námsleiðum og sumarnámskeiðum.  
   
Einnig hefur verið leitað til samstarfsnets listaskóla á Norðurlöndum eftir samstarfi til 
að laða að hæfileikafólk og til að geta í senn unnið á breiðum grunni og starfað að 
fókusverkefnum.  
 

Starfsemin og þróun hennar 
Á grundvelli líkans NCM verður komið á vettvangi fyrir tónlistarkennslu í staðnámi og 
í gegnum netið. Vettvangurinn tengir saman fyrirliggjandi starfsemi á Norðurlöndum 
og eigin starfsemi miðstöðvarinnar í opnu námsleiðakerfi einu sinni í mánuði árið um 
kring. Starfsemin er aðgengileg á öllum Norðurlöndum fyrir hæfileikafólk en einnig 
fyrir ungt áhugasamt fólk sem hefur ekki komið jafn langt á leið. Þá er verkefnið 
ætlað sem endurmenntun fyrir tónlistarkennara.  
 
Kennsla fer fram á fjórum stigum: opin námskeið fyrir alla sem lagt hafa stund á 
hljóðfæraleik í ár eða lengur; opin námsbraut með einföldu inntökuferli; námskeið 
fyrir afburðanemendur með inntökuprófi og einleikaranámskeið fyrir fremstu yngri 
einleikara á Norðurlöndum. Sérstakleg verður unnið að hljóðfærahópum sem fáir 
leggja stund á, sér í lagi blásturshljóðfæri.  

 
Námskeiðin verða undir leiðsögn fremstu tónlistarkennara Norðurlanda sem hafa 
reynslu af kennslu til yngri nemenda og nemenda sem skara framúr. Í teyminu verða 
m.a. kennarar frá fremstu skólum Evrópu.  
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Eitt mikilvægt verkefni er að miðla tónlist Norðurlanda bæði til nemenda og til 
tónleikagesta. 
      

Væntanlegur ávinningur  
Miðstöðin veitir aðgang að fremstu kennurum Norðurlanda og víðar á sameiginlegum 
vettvangi með einföldum og hagkvæmum hætti sem löndin geta ekki náð fram hvert 
fyrir sig. 
  
Ungir hljóðfæraleikarar, tónsmiðir og stjórnendur fá aðgang að nýjum vettvangi sem 
er nægilega stór til að geta vakið áhuga og aukið hæfni þeirra.      
Jafnvel hljóðfæraleikarar sem leika á hljóðfæri sem fáir leggja stund á fá aðgang að 
stærri vettvangi sem hvetur fleiri til að leggja stund á slík hljóðfæri. 
   
Með sameiginlegum norrænum vettvangi getur kunnátta nemenda þróast hraðar en 
hún gerir í dag. Þeir geta orðið fyrirmyndir heimafyrir og hafa mun betri forsendur til 
að leggja stund á tónlistarnám á æðra stigi. 
 
Kennarar fá möguleika á að þróa hæfni sína án þess að þurfa að greiða fyrir það 
sértaklega. Nemendur á einangruðum svæðum geta notið góðs af þökk sé fjarnáminu 
og þeir fá aðgang að auknum námsmöguleikum. 
 
Ný og yngri áhorfendahópur verður til, bæði fyrir klassíska tónlist og fyrir norræna 
tónsmiði. 
 
Orkester Norden fá í gegnum samstarfið aðgang að hópum hæfileikafólks sem þau 
geta fengið til starfa hjá sér.  
 

Um fjárhagsáætlun: 
Kostnaðarliðir í SEK 2023 2024 2025 

Tæknibúnaður 200.000 250.000 300.000 

Námskeiðskostnaður 500.000 500.000 500.000 

Markaðssetning 200.000 150.000 100.000 

Samtals 900.000 900.000 900.000 

 

Sjónarmið nefndarinnar 

Meirihluti nefndarinnar styður tillögu flokkahóps miðjumanna um að leggja til við 

Norrænu ráðherranefndina að koma á norrænni kennslustofnun fyrir efnilegt 

tónlistarfólk. Samkvæmt meirihluta nefndarinnar ætti að vera mögulegt að setja 

Nationellt center för musiktalanger í Vänersborg fyrir þriggja ára verkefni um 

norræna miðstöð fyrir efnilegt tónlistarfólk. Nefndin hefur óskað eftir að norrænir 

tónlistar- og menningarskólar taki þátt í verkefninu. Nefndin hefur því hlustað á 

sjónarmið samtaka norrænna tónlistarskóla (NMKU). Samtökin hafa lýst því yfir að 

tillagan sé áhugaverð og að nauðsynlegt sé að styðja betur við efnilegt tónlistarfólk á 

Norðurlöndum. NMKU vill taka þátt í þessu samtali og koma að þróun verkefnisins. 

Þá er það skoðun samtakanna að ef verkefnið eigi að vera sjálfbært sé mikilvægt að 

norræn miðstöð komi á samstarfi við samtök tónlistarskóla í hverju landi.  Þá er það 
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skoðun NMKU að mikilvægt sé að starfsvið slíkrar miðstöðvar verði ekki of þröngt, 

t.d. bara klassísk tónlist, og að til lengri tími litið skuli samstarfið ná til fleiri listforma.   

 

Nefndin lýsti yfir stuðningi við þessi sjónarmið NMKU. Það er einnig álit  nefndarinnar 

að endurskoða skuli starfsemi miðstöðvarinnar að þremur árum loknum. 

 

Norræn vinstri græn gerðu fyrirvara við ákvörðunina að leggja til við Norðurlandaráð 

að það beindi þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar að koma á fót 

norrænni kennslustofnun fyrir efnilegt tónlistarfólk þar sem slík miðstöð myndi ná til 

of fárra ungmenna og að ráðið ætti frekar að vinna að því að öll ungmenni hefðu 

aðgang að listnámi. 

 

Malmö, 21. mars 2022 
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