TÓNLISTARSTÖRF
Hvað viltu verða þegar þú ert orðin/n stór?
Hugmyndir að náms- og starfsmöguleikum
að afloknu (miðprófi) framhaldsprófi í hljóðfæraleik/söng.
Nemendur sem stunda tónlistarnám hafa ótal möguleika og leiðir til að nýta menntun sína til
áframhaldandi náms og starfa. Það er hins vegar spurning hvort nemendur okkar þekki alla
þessa möguleika.
Hér fyrir neðan er hugmyndabanki. Svona listi er aldrei tæmandi, en gæti opnað augu
tónlistarnemenda fyrir þeim fjölbreytilegu möguleikum sem bjóðast og jafnvel kveikt nýjar
hugmyndir að náms- og starfsvali.
TÓNLISTARKENNARI
Klassískur hljóðfæra-/söngkennari
– LHÍ-klassískt hljóðfærakennaranám (Hljóðfærakennarabraut 3 ár). Sama og B.Mus Ed.
hljóðfæri/söngur, en æfingakennsla skylda.
Inntökuskilyrði: 1) stúdentspróf, 2) framhaldspróf í hljóðfæraleik/söng (eða nánast lokið), 3)
stöðupróf í tónfræðagreinum.
+ LHÍ-Meistaranám-í söng- og hljófærakennslu (2 ár) M.Mus Ed.
– möguleiki á leyfisbréfi í grunn- og framhaldsskólum. Taka þá aukalega æfingakennslu
(vetfangsnám) í grunn- og framhaldsskóla.
– eða Söngskólinn í Reykjavík (Háskóladeild: einsöngvara- og söngkennaranám) í samstarfi
við The Associated Board of the Royal Schools of Music.
Rytmískur hljóðfæra-/söngkennari
- LHÍ-rytmískt hljóðfærakennaranám (Hljóðfærakennarabraut 3 ár). Sama og B.Mus Ed.
hljóðfæri/söngur, en æfingakennsla skylda.
Inntökuskilyrði: 1) stúdentspróf, 2) miðpróf í hljóðfæraleik/söng, 3) stöðupróf í
tónfræðagreinum.
- eða erlendir tónlistarháskólar.
Tónfræðakennari í tónlistarskóla
- LHÍ-tónsmíðar BA
- eða LHÍ-skapandi tónlistarmiðlun með áherslu á tónfræðagreinar. BA
+ LHÍ-listkennsla (meistaranám – leyfisbréf í grunnskóla og listgreinum í framhaldsskóla)
- eða erlendir tónlistarháskólar.
Tónmenntakennari í grunnskóla
– LHÍ-skapandi tónlistarmiðlun með áherslu á tónfræðagreinar. BA
+ LHÍ-listkennsla – meistaranám (MA = faglegt, Mmus = hljóðfæraverkefni)
- HÍ kennaradeild - kjörsvið: tónlist, leiklist, dans. B.Ed. og M.Ed./M.A = 5 ára nám.
Velja má áherslu á tónlist (menntunarfræði tónlistar 180 einingar af 300 + menntunarfræði
grunnskóla). Nemendur geta kennt allar greinar grunnskóla í 1. – 10. bekk.
- Ekki eru gerðar kröfur um tónlistarmenntun.
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Suzuki-tónlistarkennari
- Suzukisamband Íslands – ath. forkröfur í Suzukikennaranámi. Kennsla mjög ungra barna.

HLJÓÐFÆRALEIKARI - SÖNGVARI
Klassískur atvinnu hljóðfæraleikari
– LHÍ (Listaháskóli Íslands)-hljóðfæri/söngur (B.Mus. 3 ár). Sama nám og LHÍ hljóðfærakennsla, en æfingakennsla val.
Inntökuskilyrði: 1) stúdentspróf, 2) framhaldspróf á hljóðfæri, 3) stöðupróf í
tónfræðagreinum.
+ meistaranám í erlendum tónlistarháskólum.
Rytmískur atvinnu hljóðfæraleikari
– MÍT (Menntaskóli í tónlist) – rytmískt nám til framhaldsprófs.
+ erlendir tónlistarháskólar.
Klassískur atvinnu söngvari
– LHÍ (Listaháskóli Íslands)-hljóðfæri/söngur (B.Mus. 3 ár).
Inntökuskilyrði: 1) stúdentspróf, 2) framhaldspróf, 3) stöðupróf í tónfræðagreinum.
+ meistaranám í erlendum tónlistarháskólum.
– eða Söngskólinn í Reykjavík (einsöngvara- og söngkennaranám) í samstarfi við The
Associated Board of the Royal Schools of Music.
- eða erlendir tónlistarháskólar.
Rytmískur atvinnu söngvari
– MÍT (Menntaskóli í tónlist) – rytmískt nám til framhaldsprófs.
+ erlendir tónlistarháskólar.
Organisti/kirkjutónlist
- LHÍ-kirkjutónlist (BA gráða, 3 ár í LHÍ)
- Tónskóli þjóðkirkjunnar (Kirkjuorganistapróf, Kantorspróf og Kirkjutónlistarnám til BAgráðu (í samstarfi við LHÍ))

Upplýsingar og aðstoð varðandi útflutning íslenskrar tónlistar o.fl.:
Útón: www.uton.is

KÓR- OG HLJÓMSVEITARSTJÓRI
Kórstjóri
- LHÍ-skapandi tónlistarmiðlun
- Tónskóli þjóðkirkjunnar - Kirkjutónlist
Hljómsveitarstjóri
- LHÍ-skapandi tónlistarmiðlun
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STJÓRNUNARSTÖRF
Menningarstjórnun
- Bifröst-MA-MCM menningarstjórnun
Undanfari: t.d. BS, BA, Bed eða BFA
- fleiri skólar?
- LHÍ – býður upp á námskeið í menningarstjórnun. Sem val hjá 3ja árs nemum við lok BAnáms og á meistarastigi.
Stjórnunarstörf
Bifröst - MS-MLM forysta og stjórnun
HÍ - Stjórnun og stefnumótun, Mannauðsstjórnun o.fl.
Inntökuskilyrði: t.d. BS eða BA gráða
HA – t.d. Menntavísindi MA

ÝMISLEGT
Tónskáld
- LHÍ-tónsmíðar
+ LHÍ-meistaranám í tónsmíðum.
Músíkþerapisti/Tónlistarmeðferð – (Tónlist + sálfræði/hjúkrun/lækningar)
* Vinna með fötluðum, heilabiluðum (s.s. eftir heilablóðfall og vegna Alzheimer), fólki með
Parkinsonveiki, ADHD, ...
Ýmsar upplýsingar má finna á netinu með því að slá inn leitarorðið Músíkþerapía eða Físmús,
(Félag músíkmeðferðarfræðinga á Íslandi).
Nokkrar slóðir:
Upphaf og saga músíkmeðferðar
Amerískar heimasíður:
- American Music Therapy Association
- The Certification Board for Music Therapists
Í LHÍ er ekki eiginleg námsleið, en möguleiki að nálgast námskeið á eftirtöldum brautum:
- LHÍ-skapandi tónlistarmiðlun. Nemendur fá m.a. þjálfun á vettvangi s.s.í skólum og
stofnunum.
- LHÍ - Sköpun, miðlun og frumkvöðlastarf (NAIP) – Nám á meistarastigi í samvinnu við
erlenda háskóla. NAIP er fyrir tónlistarmenn sem vilja vinna sjálfstætt. Námið byggir á
nýsköpun og er mikið í höndum hvers nemanda. NAIP - New Audiences and Innovative
Practice
+ nám í heilsugeiranum HÍ/HA (sálfræði/hjúkrun/þroskaþjálfi), ....
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Hljóð- og upptökustörf
- LHÍ-tónsmíðar - Upptökur og tölvutónlist, hljóðhönnun, gagnvirk tónlist.
- Tækniskólinn – Hljóðtækni
- Kvikmyndaskóli Íslands - Skapandi tækni
- eða erlendir skólar (Audio Engineering)
Hljóðhönnun í kvikmyndum
- Kvikmyndaskóli Íslands - Skapandi tækni
Hljóðverkfræði
- HÍ – Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild
- HR –Byggingaverkfræði
+ Erlendir skólar - Hljóðverkfræði
Píanóstillingar og viðgerðir
– Erlendir skólar / hljóðfærafyrirtæki (t.d. Steinway)
Hljóðfærasmiðir og viðgerðir (fiðla, gítar, tréblástur, málmblástur)
– Erlendir skólar (námskeið eða skólar)
Leikari
- LHÍ-leikarabraut, Sviðslistadeild
- eða erlendir leiklistarskólar.
Leikskólakennari
- HÍ-leikskólakennarafræði
Grunnskólakennari
- HÍ-grunnskólakennarafræði
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SKÓLAR - SAMANTEKT
Listaháskóli Íslands - LHÍ-tónlistardeild (skiptist í: Hljóðfæri/söngur, Hljóðfærakennsla,
Kirkjutónlist, Meistaranám tónlistardeildar, Skapandi tónlistarmiðlun, Tónsmíðar,
Listkennsla) - LHÍ-leikarabraut, Sviðslistadeild.
Söngskólinn í Reykjavík – Einsöngvara og söngkennaranám í samstarfi við The Associated
Board of the Royal Schools of Music.
MÍT (Menntaskóli í tónlist) – Nám að framhaldsprófi (klassískt + rytmískt)
Tónskóli þjóðkirkjunnar – Kirkjutónlist, kórstjórn
Suzukikennaranám – upplýsingar hjá Íslenska Suzukisambandinu – Kennsla ungra barna.
Tækniskólinn – Hljóðtækni
Kvikmyndaskóli Íslands - Skapandi tækni
Háskóli Íslands – Leikskólakennslufræði, Grunnskólakennslufræði (kjörsvið m.a. Tónlist,
leiklist og dans) og Framhaldsskólakennslufræði / Hjúkrun / Sálfræði / Iðnaðarverkfræði /
Vélaverkfræði / Tölvunarfræði / ... / Stjórnun og stefnumótun / Mannauðsstjórnun /
Háskólinn á Akureyri – Hjúkrun / Sálfræði / Menntunarfræði / Menntavísindi
Háskólinn í Reykjavík – Sálfræði / Byggingarverkfræði / ...
Háskólinn á Bifröst - MA-MCM menningarstjórnun / MS-MLM forysta og stjórnun
Erlendir tónlistarháskólar (klassískt og rýtmískt nám)
Erlendir skólar sem kenna hljóðfæraviðgerðir, hljóðfærasmíðar, píanóstillingar, hljóðtækni,
hljóðverkfræði, ...
Líðháskólar
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