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LISTALEYPURIN
Skúlaárið 08–09
Listaleypurin er ein mentanarlig verkætlan, sum
Norðurlandahúsið, Mentamálaráðið og kommun
urnar skipa fyri til tess at geva fólkaskúlanæmingum
høvi at uppliva góða yrkislist.
Frá 2008 til 2010 er Listaleypurin ein royndar
verkætlan, har tíggju listaverk verða vald hvørt
árið. Dentur verður lagdur á at náa ymsum
aldursbólkum og at spjaða sýningarnar um alt
landið. Sýningarnar eru ókeypis hjá skúlunum.
Lærarar og næmingar kunnu í felag bíleggja
listaverk, og verkætlanarleiðarin skipar fyri fram
førsluskrá í samráði við skúlarnar og listafólkini.
Fyrimyndin er eitt norskt átak, ið ber heitið „Den
kulturelle skolesekken.“ Henda verkætlan hevur
fleiri ár á baki og røkkur nú um alt landið við fleiri
hundrað framsýningum um árið.
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Fyriskipararnir vóna, at royndarætlanin, sum sjálv
sagt er avmarkað í mun til tal av skúlum og lista
verkum, skal mennast til eitt átak, sum í framtíðini
fer at fevna um alt landið, eins og gongdin hevur
verið í Noregi.

Listagrein:
MYNDLIST OG TÓVIRKI
Heiti:
Listatúrur á Sandi
Listafólk:
Súsan í Jákupsstovu
Málbólkur:	4.–10. flokkur (gott breyta
tilboð). Í mesta lagi uml. 25
næmingar í senn.

Longd:	Farið verður av Gomlurætt kl. 9.45
og av Skopun kl. 14. Matpakki kann
etast á sandinum ella hjá Súsan.

Byrjað verður í kirkjuni á Sandi, har Súsan greiðir frá kirkjuprýði og tóvirki. So verður gingið eftir gomlu
kirkjugøtuni at vitja verkstaðin, har greitt verður frá arbeiðsgongd, skitsum og royndum, eins og høvi
verður at siggja onnur listaverk. Hjá teimum, ið koma langa leið, er eisini upplagt at vitja listasavnið á
Sandi. Talan er um eina heildagsskrá við tilknýti til kristni, handaverk og list og náttúru og tøkni.
Skúlar kunnu søkja um ferðastuðul. Kann bíleggjast í september ella millum páskir og próvtøku.

Myndlist og tóvirki
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Listagrein:
TÓNLEIKUR
Heiti:	Ein kantele á rýmingarferð
Listafólk: 	Stäni Steinbock, kantele, Kim
Hansen, gittara og banjo,
Kamilla Ravnsfjall, floytu.
Málbólkur:	Í mesta lagi 100 næmingar
í senn. Viðkomandi fyri allar
aldursbólkar.

Longd:	1 skúlatími + 1 tími at gera
klárt. Høvi er til samskifti eftir
konsertina.
Krøv: 	Ljóðforsterking, um pallurin er
stórur.

„Ein kantele á rýmingarferð“ er eitt programm, har Stäni Steinbock og Kim Hansen føra lurtaran
inn í heimin hjá kanteleljóðførinum og kvæðinum Kalevala, ið bæði eru finskir tjóðargripir.
Teir siga frá søgum um ljóðførið og geva smakkroyndir av siðbundnum kanteletónleiki og av
nýskrivaðum løgum eftir Stäni Steinbock. Bæði Stäni og Kim eru virknir tónleikarar í Álandi og
tosa svenskt. Føroyski floytuleikarin, Kamilla Ravnsfjall, er við á ferðini, sum er ein gáva frá Nordens
Institut í Álandi. Kann bíleggjast 29. september–3. oktober 2008.
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Tónleikur

Listagrein:
tekning og leirlist
Heiti:	„Umskapan“
Listafólk:
Guðrið Poulsen
Málbólkur:
Allir aldursbólkar

Krøv:	Hóskandi framsýningarstað til fýra
glasmontrur, eitt podie og ein vegg
til myndir. Framsýningin skal standa
á einum friðarligum staði.

Framsýningin „Umskapan“ er ein gongd frá einum skapi til eitt annað, og hetta sama gongur aftur í
tekningunum. Dialogurin gongur fyri seg millum tekning og skulptur og skulpturarnar sínámillum. Sum
partur av verkætlanini vitjar Guðrið skúlan og heldur ein stuttan fyrilestur, har møguleiki er at seta
spurningar. Kann bíleggjast 1.–17. september, 22. september–10. oktober og 20. oktober–7. november.
Framsýningin verður í skúlanum 2–3 vikur.
Tekning og leirlist
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Listagrein:
TÓNLEIKUR/SANGTEKSTIR
Heiti:
Listafólk:
Málbólkur:

L ena Anderssen/poesi í
popptónleiki
Lena Anderssen
4.–10. flokkur

Listagrein:
MARGMIÐLAR (TELDUSPØL)
Longd:

6 0 minuttir ella eftir tørvi. Hølið skal
vera tøkt 2 tímar undan konsertini.
Krøv: 	Høli, sum er egnað til sangframførslu,
streym til ljóðforsterking.

Ein konsert við Lenu Anderssen. Umframt konsertina verður høvi at práta um enskar tekstir, har Lena
greiðir frá um at skriva á enskum og um poesi í popptónleiki. Eisini verður høvi hjá næmingum at seta
spurningar. Popptónleikur fyllir nógv – serliga millum ung. Størsti parturin av popptónleikinum, sum er
at hoyra í eitt nú føroyskum útvarpi, alskyns sjónvarpsrásum og á alnotini, er á enskum. At lurta eftir
orðunum í einum sangi er ein fínur háttur at fáa innlit í eitt mál. Kann bíleggjast 6.–10. oktober 2008.
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Tónleikur/sangtekstir

Heiti:
Um telduspøl
Listafólk:
Nicolaj F. Jensen
Málbólkur:	8.–10. flokkur. Í mesta lagi
ein skúlaflokkur í senn.

Longd:	Ein skúlatími (framløga í 30 minuttir,
prát í 15 minuttir).
Krøv:	Uppvørpa við stórskíggja og
hátalarum.

Ein framløga av eini margmiðlaframleiðslu við serligum denti á, hvussu ein miðlar interaktivar søgur og
skapar eitt spennandi og áhugavert umhvørvi fyri leikararnar. Ung hava stóran áhuga fyri telduspølum,
sum eru vorðin partur av gerandisdegnum. Brot úr spæli, sum Nicolaj hevur gjørt, verða víst á stórskíggja,
og pláss verður til spurningar og prát.
Kann bíleggjast 20.–31. oktober 2008.

Margmiðlar (telduspøl)
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Listagrein:
Sagnir, dansur, sjónleikur, tónleikur
Heiti:
Fjør mítt
Listafólk: 	Kristina Sørensen Ougaard,
Gunnvá Zachariassen,
Dánjal á Neystabø og
Christopher Hammond.

Málbólkur: 6-12 ár
Longd:
Uml. 45 min.
Krøv:
Slætt gólv

Vit fara at siga frá gomlum sagnum við sjónleiki, dansi og tónleiki. Vit fara á ferð við okkara hetju, har vit
hitta risar, huldufólk og aðrar verur. Tíðarskeið: februar.

Listagrein:
Contemporary dansur
Heiti:
Í brotum
Listafólk:
Jóna K. Thomsen og dansarar
Málbólkur:	8.–10. flokkur
Longd:
Uml. 25 min.

Krøv:	Palløki á 5x5 m. Møguleikar at
myrkaleggja rúmið, t.d. at draga
myrkar gardinur fyri vindeyguni.
Streymur og 4 forleingjarar. 1
meturs frástøða millum palløki og
áskoðarapláss.

Framførslan er bygd á hugleiðingar um samleika og viðger spurningin um, hvat samleiki er, og hvat ið
skapar hann. Hetta verður so sett í samband við tað, ið sálarfrøðin kallar kensluna av „eg-num,“ og
viðgjørt verður fyribrigdið, har uttari samleikin og eg-kenslan ikki harmonera. Hetta er ein vanlig støða,
serliga í tannáringatíðini, tá ið kenslur, meiningar og atburður kunnu vera so mótsigandi, at tað kann
hava ein komiskan dám yvir sær. Kann bíleggjast frá 1.–14. februar 2009.
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Sagnir, dansur, sjónleikur, tónleikur

Contemporary dansur
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Listagrein:
DUKKUSJÓNLEIKUR

Listagrein:
TÓNLEIKUR
Heiti:

T ónleikur úr ymsum
londum
Listafólk:	Nikolaos Kapnas, violin, og
Jóhannes Andreasen, klaver.
Málbólkur:	4.–7. flokkur, í mesta lagi 100
næmingar til hvørja framførslu

Longd:	40 minuttir. Høvi verður at tosa við
tónleikararnar eftir konsertina.
Krøv:
Gott klaver (stemmað), heimskort.

Nikolaos og Jóhannes framføra eitt úrval av fjølbroyttum tónleiki úr ymsum londum, úr Kina til Argentina.
Summar av útsetingunum eru eftir kend tónaskøld. Nikolaos og Jóhannes práta við næmingarnar um
tónleikin, og framførslan er eisini hugsað sum eitt lítið ískoyti til lærugreinina landalæru.
Framførslan kann bíleggjast 10. februar–20. mars 2009.
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Tónleikur

Heiti:
Pigen der rejste sin vej
Listafólk:	Teatret Lampe, DK, v. Anne
Nøjgård, Lars Lundt, Kirsten
Nottelmann Rav.
Málbólkur: 	8–13 ár. Í mesta lagi 100
áskoðarar. Eru fáir næmingar,
kunnu foreldur koma við.

Longd: 	50 minuttir + 2 tímar at byggja upp
og 1½ tíma at taka niður. Høvi verður
at tosa við leikararnar eftir sýningina.
Krøv: 	Leikøki: 7x6x3 m. Myrkalegging (so
nógv sum til ber). Streymur: 3x16 A.

Nýskrivað, modernað ævintýr eftir Nikoline Werdelin. Søgan um gentuna, sum vil verða yrkjari og tí má
fara frá familju síni gjøgnum ein alheim við løgnum verum og ríkandi sálum.
Teatret Lampe er ein førandi bólkur í donskum dukkusjónleiki. Tey arbeiða mangan saman við lista
fólkum, ið ikki arbeiða við børnum vanliga, men sum eru úrmælingar í sínari listagrein. Bæði orð og leikur
hava nógv at siga. Framførslan er á donskum. Til ber at fáa tilfar frammanundan at viðgera í undirvísingini
í donskum. Kann bíleggjast í viku 12, 16.–20. mars 2009.
Dukkusjónleikur
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Listagrein:
sjónleikur

Listagrein:
klovnaleikur

Longd:
Uml. ein skúlatími.
Heiti:
Hoppandi Mús
Krøv: 	Stór skúlastova, aula ella fimleikahøll
Listafólk:	TVAZZ v. Gunnvá Zachariasen
(ikki ítróttahøll). Møguleikar fyri
og Búa Dam. Maskugranskarin
tekniskum streymi og so nógvari
Torbjörn Ahlström úr Svøríki
myrkalegging, sum til ber.
hevur lagt lag á við skortunum.
Málbólkur:
1.–10. flokkur.

Heiti:
A&O
Listafólk:	Joël Colas, klovnur, Miriam de
Sela, akrobatur.
Málbólkur:	1.–10. flokkur. Í mesta lagi
200 næmingar í senn. Eru fáir
næmingar, kunnu foreldur
koma við.
Longd:	45 min. + 2 tímar at byggja
upp. 5 min. at taka niður.
Krøv:	6x6x3 m leikøki, slætt gólv í
einum friðarligum øki uttan
gjøgnumgongd ella larm
uttanífrá. Tekniskur streymur:
3x16 A.

Lítla músin undrast. Yvir ljóð og luktir, sum koma uttaneftir inn í lítlu músabygdina, har allar mýsnar
stákast í sínum dagliga yrki. Hinar mýsnar leggja einki í tað, ið liggur uttan fyri músabygdina. Tað er
vandamikið. Far ikki har! Men forvitnið veksur. Forvitnið er størri enn óttin. Hon fer av stað…
Ein livandi og stuttlig frásøgn við orðum, maskum, rørslum, rútmum, ljóði.
Kann bíleggjast í mars-apríl-mai 2009.
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Sjónleikur

Klovnarnir A&O eru samantvinnaðir mótsetningar,
skaptir í somu naivu verð. Leikur teirra er eymligur,
tó óndur við hvørt, og fevnir um allar úttrykshættir
– rúm, kropp, keipur og akrobatikk. Orðleysa
framførslan snýr seg um viðurskifti millum mann
og kvinnu og leggur dent á ábendingar heldur enn
frágreiðingar.
A&O eru fraklendingar og hava framført leikin
síðan 2006. Framførslan gevur børnum og vaksnum
ríkt høvi at skapa sína egnu søgu, alt meðan tey
uppliva fínan klovnaleik.
Kann bíleggjast frá 14.–24. apríl 2009.

Klovnaleikur
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Hvussu virkar Listaleypurin?
•

•

•

Listagrein:
BÓKMENTIR
Heiti:
Hvussu bleiv Pinki til?
Listafólk: 	Marjun Syderbø Kjelnæs,
rithøvundur.

•
Málbólkur:	1.–3. flokkur. Ein flokkur ella 20-25
næmingar í senn.
Longd:
Uml. ein skúlatími
Krøv:
Ein skúlastova, ikki ov stórt høli.

Marjun Syderbø Kjelnæs hevur frá 2005 til 2006 skrivað útvarpsleikrøðina um pinkumannin Pinka.
Síðan hevur hon skrivað útvarpsleikirnar um til barnabøkur. Tann fyrsta kom út í desember 2007, tann
næsta kemur í september 2008 og triðja í januar 2009. Hanni Bjartalíð hevur myndprýtt bøkurnar. Á
skúlavitjanini greiðir Marjun frá, hvussu Pinki bleiv til, lesur brot úr bókunum og hevur við sær vakrar
upprunamyndir eftir Hanna Bjartalíð. Kann bíleggast 4.–15. mai 2009.
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Bókmentir

 vørt skúlaár verður ein faldari við listatil
H
boðum sendur skúlunum í øllum luttakandi
kommunum.
Skúlar kunnu bíleggja listafólkavitjan við at
útfylla eitt teldutøkt tekningarskjal á www.
listaleypurin.fo.
Verkætlanarleiðarin váttar bíleggingina og
skipar fyri skúlavitjanum í samráði við skúla
og listafólk.
Eftirmetingarskjal verður sent kontaktlærar
anum, ið hevur ábyrgd av, at næmingarnir
sleppa til orðanna.

•
•
•

Vit taka ábyrgd av:
at listaverkini eru góðkend av einari nevnd,
sum umboðar bæði yrkislistafólk og lærarar
at skúlar í luttakandi kommunum um alt
landið fáa vitjan
at virka fyri góðum og uppbyggjandi
sambandi millum listafólk og skúla.

Skúlarnir gjalda einki fyri vitjanir. Norðurlanda
húsið, Mentamálaráðið og kommunurnar bera
allan kostnað.

Vit mæla til:
at næmingaumboðini eru við til at velja tey
listaverk, ið skúlin biður um
• at næmingaumboðini taka ímóti listafólk
unum, vísa runt á skúlanum
• at skúlin framhaldandi ger vart við, hvørja
vitjan, hann ynskir, sjálvt um tað kann vera
ógjørligt at eftirlíka øllum ynskjum.

•

Listaleypurin skúlaárið 08–09
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Tekningarskjal og kunning á
www.listaleypurin.fo
Fyriskiparar:
Norðurlandahúsið í Føroyum, Føroya kommunufelag og
Kommunusamskipan Føroya – við stuðli frá Mentamálaráðnum.

Umsiting:
Listaleypurin v. Hedvig Westerlund-Kapnas, verkætlanarleiðara, Norðurlandahúsið
í Føroyum, postrúm 1260, FO–110 Tórshavn, hedvig@nlh.fo, tlf. 21 01 25.

Nor urlandahúsi
í Føroyum

