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Ég segi hér lítillega frá tónlistarnámskeiðum Ingólfs Guðbrandssonar sem hann hefur 
haldið í samvinnu við Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands síðast liðin sex ár. 
 

Það alast ekki allir upp við tónlist í föðurhúsum.  Og fyrir þá er eftirleikurinn ekki 
léttur.  Margt fólk sem komið er á fullorðinsár saknar þess að kunna lítil skil á tólist og getur 
vel hugsað sér að gera á því bragarbót.  Það fer ekki fram hjá því að það fer á mis við lífsgæði 
sem þeir njóta auðsýnilega sem annað hvort leika á hljóðfæri eða kunna að hlusta á tónlist.  
En það kostar mikið átak að ráðast inn í vígi tónlistarinnar. 

Nokkrar leiðir hafa gefist þeim sem hafa viljað kynnast tónlistinni.  Að fara í kór er 
ein, en félagsskapurinn dregur marga þangað.  Þá hefur Gylfi Þ. Gíslason verið með vandaða 
og fræðandi tónlistarþætti í útvarpi.  Kontrapunktur hefur án efa vakið áhuga margra á 
tónlistargyðjunni og ekki má gleyma ríkisútvarpinu sem hefur næstum daglega produceraða 
tónlistarþætti, eða vönduðum þáttum Halldórs Haukssonar á útvarpsstöðinni FM 100,7.  Gildi 
tónlistar í útvarpi hefur að mínu mati aukist hin síðari ár með tilkomu FM-útsendinga og betri 
viðtækja á heimilum landsmanna.  Og margir sækja þá fjölmörgu tónleika sem í boði eru, en 
ég þykist þó fullviss um að tiltölulega fáir hlusta á tónlist í útvarpi sem ekki hafa fengið neina 
skólun í hlustun og að hið sama á við um tónleika ef grannt væri skoðað.  Ekki má hætta 
þessari upptalningu án þess að minnast á ötult starf Árna Tómasar Ragnarssonar og Selmu 
Guðmundsdóttur píanóleikara við útbreiðslu á tónlist Richards Wagner. 

En þá gerðist það árið 1993 að Ingólfur Guðbrandsson ferðaskrifstofustjóri og 
tónlistarmaður auglýsti fyrsta tónlistarnámskeið sitt í samvinnu við Endurmenntunarstofnun 
Háskóla Íslands.  Fyrsta námskeiðið hélt hann í venjulegri kennslustofu og það sóttu 25-30 
manns.  Hópurinn var æði fjölbreyttur.  Þarna voru nokkrir hljóðfæraleikarar og annað 
tónlistarfólk, en að stærstum hluta voru þátttakendur óskólagengnir í tónlist og fæstir þeirra 
höfðu hlotið tónlistaruppeldi - að ég hygg.  Ég veit reyndar að allmargir áttu ekki einu sinni 
plötuspilara.  Í því var gildi námskeiðsins mest, að mínu mati, að þarna kom fólk sem hafði 
áhuga á að kynna sér tónlist til þess að njóta hennar, en vantaði leiðbeiningar um það hvernig 
það ætti að bera sig að því.  Þarna gafst því tækifæri sem ekki hafði verið í boði áður. 

Á fyrsta námskeiðinu, Dýrgripir úr sýnisbók tónlistarinnar, kom strax í ljós að 
Ingólfur naut sín vel á þessum vettvangi.  Hann byrjaði á því að kynna okkur hljóðfærin og 
rakti síðan tónlistarsöguna - endurreisn, barrok, klassík, rómantík og modernisma - og gaf 
okkur valin tóndæmi.  Við fengum að heyra í Gabrieli, Palestrina, Gesualdo, Monteverdi, 
Corelli, Pachelbel, Albinoni, Scarlatti, Vivaldi, Pergolesi, Locatelli, Bach, Händel, Telemann, 
Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Liszt, Verdi, Wagner, Tchaikovsky, Rimsky-
Korsakoff, Mussorgsky, Shostakovich, Ramirez, o.m.fl.  Jafnframt útskýrði Ingólfur fyrir 
okkur tæknileg atriði í uppbyggingu tónlistarinnar, hvernig hún þróaðist og gerði samanburð 
á tónskáldum og tímabilum. 

Árið 1994 hét námskeiðið Perlur tónlistar í flutningi snillinga.  Þar bættust við 
tónskáldin Rossini, Dvorák, Stravinsky, Liszt o.m.fl.  Árið eftir kynntumst við Heimi 
óperunnar og söngstjörnum.  Nú bættust við tónskáldin Purcell, Gluck, Donizetti og Bellini, 
auk þess sem áðurnefnd tónskáld komu við sögu.  Við fengum ágrip af sögu óperunnar, 
kynningu á söngvurum og upptökum frá upphafi hljóðritunar fram á okkar dag. 



Einlægni Ingólfs í fölskvalausri aðdáun hans á tónlistinni vakti aðdáun mína og ýtti 
við mér.  Mér lærðist hægt og bítandi að hleypa þessari nýju tilfinningu inn fyrir mína hörðu 
skel.  Lýsingar hans á tónskáldum, stjórnendum, hljóðfæraleikurum og söngvurum var 
stórbrotin og borin fram á þann hátt að við fengum hlutdeild í skynjun kennarans.  Þannig 
fengum við ekki aðeins innsýn í þá tónlist og tækni sem ég hef þegar nefnt, heldur vorum við 
hrifin með inn í hugarheim tónlistarunnanda og eins reyndasta flytjenda okkar á klassískri 
tónlist.  Og allt var þetta borið fram á afar vönduðu máli sem var okkur hinn dýrmætasti 
fjársjóður. 

Nú var kennslustofan orðin of lítil.  Vissulega var söknuður að hinu nána sambandi 
kennara og nemenda í litlu kennslustofunni, en árið 1996 var Hátindum barokktónlistar og 
meistara meistaranna Johann Sebastian Bach komið fyrir í safnaðarheimili Hallgrímskirkju 
með eitthundrað þátttakendum.  - Í framhaldi þess námskeiðs var farið á slóðir Bachs í 
Þýskalandi.  Ingólfur fór með okkur til Eisenach, fæðingarborgar Bachs, og síðan til einnar 
borgarinnar eftir aðra sem allar tengdust lífi og starfi hins stórbrotna snillings.  Auk þessa 
sóttum við tónleika í Dresden (Semperóperunni), Leipzig (Gewandhaus) og Berlín (Berliner 
Philharmonie).  Ég sagði frá þeirri ævintýraferð í Lesbók Mbl. 8. febr. 1997. 

Árið 1997 voru Meistarar barokksins í ítalskri og þýskri tónlist kynntir í Hátíðasal 
H.Í.  Ingólfur hafði rétt áður fengið nokkra styrktaraðila til að gefa háskólanum 
hljómflutningstæki af allra bestu gerð.  Þannig fengum við nú notið tónlistarinnar á besta 
mögulega hátt.  Fleiri tónskáld bættust við og listinn yfir plötur í safnið okkar lengdist enn.  
Ingólfur hafði jafnan þann hátt á að taka saman efni hvers tíma og dreifa meðal okkar í 
prentuðu máli.  Það nálgast nú að vera full mappa af tónlistarsögu. 

Á þessu ári (1998) kynntumst við Líf og list Beethovens.  Það hlýtur að teljast með 
ólíkindum hvað einn maður getur átt sér stórbrotna sögu.  Að námskeiði loknu var haldið í 
fótspor meistarans á sama hátt og gert hafði verið tveimur árum áður varðandi Bach.  Nú var 
ferðinni heitið frá Bonn til Salzburg og Vínar.  Hún er ógleymanleg þeim sem hana fóru. 

Þeir sem notið hafa námskeiðanna eiga nú hægara um vik að láta það eftir sér að njóta 
einhvers þess besta sem maðurinn hefur látið frá sér fara; evrópskrar tónlistar frá endurreisn 
til nútíma.  Það er orðin unun að sækja góða tónleika eða óperuna, og ýmsar perlur leynast 
allt í einu í útvarpinu.  Og mörg okkar eiga nú perlur tónlistar heima í hillu og þurfa ekki 
annað en "setja plötu á fóninn" til að eiga ánægjustund. 
 
 

Gert fyrir Óperublaðið 2. tbl. 1998 
Eitt sinn var 
ég í Leipzig ...

 
 
 
 
 
 
[Myndatexti með mynd nr. 27A af negatífri filmu] 
Ingólfur Guðbrandsson ásamt greinarhöfundi og þremur ferðafélögum fyrir utan Auerbachs 
Keller í Leipzig árið 1996. 



Eg segi her litillega fra tonlistarnam-
skeioum Ingalls Guobrandssonar sem
hann hefur haldio i samvinnu via Endur-
menntunarstofnun Haskola Islands sioast
lioin sex ar.

Fyrsta namskeidid belt hann i venjulegri
kennslustofu og pad s6ttu 25-30 manns.
H6purinn var a:di fjolbreyttur. parna
vom nokkrir hlj6dfa:raleikarar og annad
t6nlistarf6lk, en ad sta:rstum hluta vom
patttakendur 6sk6lagengnir i t6nlist og
fa:stir peirra hofOu hlotid t6nlistarupp-
eldi - ad eg hygg. Eg veit reyndar ad all-

margir attu ekki einu sinni plotuspilara. i
pvi var gildi namskeidsins mest, ad minu
mati, ad raffia kom f6lk sem hafOi ahuga
a ad kynna ser t6nlist til pess ad nj6ta
hennar, en vantadi leidbeiningar urn pad
hvernig pad a:tti ad bera sig ad pvi.
parna gafst pvi ta:kifa:ri sem ekki hafOi
verid i bodi adur.

kovich, Ramirez, o.rn.fl. jafnfrarnt
utsk)rrdi Ing6lfur Eyrir okkur t~knileg
atridi 1 uppbyggingu t6n1istarinnar,
hvernig hun pr6adist og gerdi sarnan-
burd a t6nskaldurn og tlrnabilurn.

Arid 1994 bet namskeidid Perlur tonlistar
{flutningi snillinga. Par b~ttust vid t6n-
skildin Rossini, Dvorak, Stravinsky, Liszt
o.m.fl. Arid eftir kynnturnst vid Heimi
operunnar og songstjornum. N6 b~ttust vid
t6nskildin Purcell, Gluck, Donizetti og
Bellini, auk pegs gem adurnefnd t6nskild
komu vid sogu. Vid fengum agrip af
sogu 6perunnar, kynningu a songvurum
og upptokum Era upphafJ hlj6dritunar
fram a okkar dag.

Pad alast ekki allir upp vid t6nlist i f6d-
urhusum. Og Eyrir pa er eftirleikurinn
ekki lettur. Margt f6lk sem komio er a
fullordinsar saknar pess ad kunna litil ski!
a t6nlist og getur vel hugsad ser ad gera a
pvi bragarb6t. Pad fer ekki fram hja pvi
ad pad fer a mis vid lifsg-;edi sem peir
nj6ta audsYnilega sem annad hvort leika
ahlj6df'J:ri eda kunna ad hlusta a t6nlist.
En pad kostar mikid atak ad radast inn i
vigi t6nlistarinnar.

A fyrsta namskeidinu, Dyrgripir ur synis-
b6k t6nlistarinnar, kom strax i lj6s ad
Ing6lfur naut sin vel a pessum vettvangi.
Hann byrjadi a pvi ad kynna okkur
hlj6df:I:rin og rakti sidan t6nlistarsoguna
- endurreisn, barrok, klassik, r6mantik
og modernisrna - og gaf okkur valin
t6nda:rni. Vid fengum ad heyra i
Gabrieli, Palestrina, Gesualdo,
Monteverdi, Carelli, Pachelbel,
Albinoni, Scarlatti, Vivaldi, Pergolesi,
Locatelli, Bach, Handel, Telernann,
Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert,
Liszt, Verdi, Wagner, Tchaikovsky,
Rimsky-Korsakoff, Mussorgsky, Shosta-

Nokkrar leioir hafa gefist ~eim gem hafa
viljao kynnast t6nlistinni.Ao fara i k6r er
ein, en felagsskapurinn dregur marga
~angao. 1>a hefur Gylfi p. Gislason verio
meo vandaoa og fr-.eoandi t6nlistar~-.etti i
utvarpi. Kontrapunktur hefur an efa
vakio ahuga margra a t6nlistargyojunni
og ekki ma gleyma rikisutvarpinu gem
hefur n-.estum wglega produceraoa t6n-
listar~-.etti, eoa vonduoum ~attum Hall-
d6rs Haukssonar a utvarpsstooinni FM
100,7. Gildi t6nlistar i utvarpi hefur ao
minu mati aukist hill sioari if meo til-
komu FM-utsendinga og betri viot-.ekja
a heimilum landsmanna. Og margir
s-.ekja ~a fjolmorgu t6nleika gem i booi
eru, en eg ~ykist ~6 fullviss urn ao til-
tolulega fair Wusta a t6nlist i utvarpi gem
ekki hafa fengio neina sk6lun i Wustun
og ao hid sarna a vio urn t6nleika ef
grannt v-.eri skooao. Ekki ma h-.etta ~ess-
ari upptalningu :in ~ess ao minnast a
otult start Arna T 6masar Ragnarssonar
og Selmu Guomundsd6ttur pian6leikara
vio utbreioslu a t6nlist Richards Wagner.

Einl-;x:;gni Ingolfs i folskvalausri addaun
bans a tonlistinni vakti addaun mina og
Ytti vid mer. Mer l-;x:;rdist h-;X:;gt og bitandi

ad hleypa pessari nyju tilfinningu inn
Eyrir mina hordu skel. Lysingar bans a
tonskaldu~, stjornendum, hljodf-;x:;ra-
leikurum og songvurum var storbrotin
og borin fram a pann batt ad vid fengum
hlutdeild i skynjun kennarans. l>annig
fengum vid ekki adeins innsyn i pa ton-
list og t-;x:;kni sem eg her pegar nefnt,
heldur vorum vid hrifin med inn i hug-
arheim tonlistarunnanda og eins
reyndasta flytjenda okkar a klassiskri

Ing61fur Guftbrandsson

asamt greinarhofundi

og premur fer~afelogum
fyrir utan Auerbachs
Keller f Leipzig ari~
1996.

En pagerdist pad arid 1993 ad Ing6lfur
Gudbrandsson ferdaskrifstofustj6ri og
t6nlistarmadur auglysti fyrsta t6nlistar-
namskeid sitt i samvinnu vid Endur-
menntunarstofuun Hask6la Islands.






