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Norðurlandahúsið, Føroya kommunusamskipan
og Føroya kommunufelag skipa fyri við stuðli
frá Mentamálaráðnum till tess at geva fólka
skúlanæmingum høvi at uppliva góða yrkislist.
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Frá 2008 til 2010 er Listaleypurin ein roynd
arverkætlan, har eitt fjølbroytt listaligt tilboð
verður fyriskipað hvørt ár. Dentur verður lagdur á
at náa ymsar aldursbólkar og spjaða tiltøkini um
alt landið. Tær listafólkavitjanir og framsýningar,
ið Listaleypurin bjóðar, eru ókeypis hjá skúlunum
í teimum kommunum, sum hava valt at luttaka
í verkætlanini. Lærarar og næmingar kunnu í
felag bíleggja listaverk, og verkætlanarleiðarin
skipar fyri framførsluskrá í samráði við skúlarnar
og listafólkini.
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Fyrimyndin er eitt norskt átak, ið ber heitið “Den
kulturelle skolesekken.” Henda verkætlan hevur
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fleiri ár á baki og røkkur nú um alt landið við fleiri
hundrað framsýningum um árið.
Fyriskipararnir vóna, at royndarætlanin, sum
sjálvsagt er avmarkað í mun til tal av skúlum
og listaverkum, skal mennast til eitt átak, sum
í framtíðini fer at fevna um allar fólkaskúlar í
landinum, eins og gongdin hevur verið í Noregi.
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Listagrein:
BÓKMENTIR

Listagrein:
Myndprýðing

Heiti:
Listafólk:
Málbólkur:

Heiti:
Allar søgur hava eina mynd.
Listafólk: 	Ole Wich.
Málbólkur:	Framhaldsdeildin saman við
lærarum í máli og evning.
Longd:	Verkætlanin verður í trimum
pørtum, 1 – 2 – 2 skúlatímar.
Krøv: 	Evningshøli ella floksstova kann
brúkast. Myndirnar kunnu gerast
av øllum og í øllum teknikkum,
t.d. sum kollasja, tekning,
fotomynd ella annað. Eingin
forkunnleiki er neyðugur.
Tíðarskeið:	Millum 15. oktober 9./30. apríl
2010.

Skrímslavitjan.
Rakel Helmsdal.
Innskúling. Í mesta lagi tveir
flokkar í senn – helst minni.
Longd:
Nakað meiri enn ein skúlatími.
Tað veldst eisini um, hvussu væl
børnini orka at lurta, og hvussu
nógv tey spyrja.
Fyrireking:	Tað er upplagt, at lærarar
nýta henda møguleika til at
práta við børnini um ymsar
relatiónsspurningar, møguliga
áðrenn vitjanina, men tað er
ikki neyðugt.

Krøv:	Telda við Powerpoint + uppvørpa
og skíggi. Flokshøli, helst við
madrassum á gólvinum at sita á.
Ið hvussu er skal bera til at sita á
gólvinum.
Tíðarskeið:	Mánadagar frá oktober til
desember 2009.

Á heysti 2009 kemur fimta bókin um lítla og Stóra Skrímsl, sum høvundarnir Áslaug Jónsdóttir, Kalle
Güettler og Rakel Helmsdal hava skrivað í felag. Áslaug hevur eisini myndprýtt. Bøkurnar viðgera vanligar
relatiónstrupulleikar millum skrímsl, tað at tora at siga frá, at tora at vísa kenslur, øvundsjúku millum
vinfólk, ræðslu og umsorgan. Bøkurnar verða lisnar upp, meðan myndirnar verða vístar, og børnini fáa
møguleika at práta um evnini í bókunum. Bøkurnar eru higartil komnar á fýra málum, og børnini fáa
møguleika at hyggja í tær og samanbera málini. Lítið av teksti er á hvørjari síðu, so sjálvt hjá smáum
børnum ber til at samanbera. Aðrar upplýsingar á www.rakelhelmsdal.info.
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Bókmentir

Myndir kunnu víðka um upplivingina av einum teksti, tá tær eru grundaðar á nærlesing.
1. Saman við læraranum verða tekstir valdir. Ole vísir dømi um myndprýðing í flokkinum.
Næmingarnir fáa til uppgávu at myndprýða ein útvaldan tekst.
2. Myndirnar verða gjøgnumgingnar og umrøddar í flokkinum og hvør sær.
3. M
 yndirnar verða gjørdar lidnar og framsýndar í skúlanum. Meðan verkætlanin er, verður
framsýningin “Dimmumyndir” í skúlanum.

Myndprýðing
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Listagrein:
Breakdanceframførsla og
verksmiðja

Listagrein:
Listgrafikkur

Heiti:
Heiti:
Beat Street.
Listafólk:	Tríggir dansarar úr bólkinum
Freestyle Phanatix.
Málbólkur:	Innskúling, mið- og fram
haldsdeild, tó helst ikki ymiskir
aldursbólkar í senn. Í mesta lagi
80 næmingar hvørja ferð.
Longd:	90 minuttir (tveir skúlatímar).
Krøv:	Hvør næmingur hevur brúk fyri
1,5 m2 av gólvplássi. Gólvið
skal vera reint og skal hóska
til dans – vinyl, linoleum, træ,
dansimáttir ella tílíkt. Betonggólv
ella teppigólv kann ikki brúkast,
ei heldur gólv við holum ella
hvøssum kantum. Ein góður
fløguspælari skal vera í hølinum.
Fyrireiking:	Næmingarnir skulu vera í
innanduraskóm og leysum
klæðum (teir fara at sveitta).
Tíðarskeið:	23. – 25. november 2009.
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Breakdanceframførsla og verksmiðja

Hví fara uttandura at spæla, tá tú hevur Playstation
og sjónvarp á kamarinum, og tú kanst hitta vin-
fólk tíni í fartelefonini og á alnótini? Tí tilvitan
um kropp tín, javnvág og motorikk eru týdningar
miklir partar av einum góðum lívi. Aðalmálið í
verksmiðjuni hjá Freestyle Phanatix er, at børn
skulu gerast eldhugað av rørslunum í breakdance
og fáa íblástur til eitt lív við dansi og rørslu.
Samstundis hevur hiphopmentanin nøkur jalig
virði, sum børn og ung kunnu fyrihalda seg
til og læra av. Freestyle Phanatix eru dupultir
skandinaviskir meistarar í breakdance, dupultir
svenskir meistarar og skandinavisk/baltiskir
meistarar. Harafturat hava Phanatix vunnið eina 2.
virðisløn í opnu bretsku meistarakappingini og 6.
pláss í HM.

 olasjuprent – frábrigdi
K
í heildini og heild við
frábrigdum.
Listafólk:
Oggi Lamhauge.
Málbólkur: Viðkomandi fyri allar aldursbólkar.
Ein flokkur (býttur í tveir bólkar)
hvørja ferð.
Longd:
Ein tími at seta upp saman við
lærara, og okkurt um tveir tímar
fyri hvønn bólkin. Framsýningin
verður á skúlanum í eina viku.
Krøv: 	Eina evningarstovu ella
hóskandi rúm við einum vaski.
Næmingarnir skulu vera í
vásaklæðum.
Tíðarskeið:	Desember 2009, januar og
februar 2010.
Framsýningin er sett saman av sjey kolasjuprentmyndum, gjørdar við setninginum – frábrigdi í heildini
og heild við frábrigdum – í huga. Sum partur av verkætlanini fer listamaðurin at hava eitt verkskeið
fyri næmingunum, har teir sjálvir sleppa at royna seg við djúpprenti. Síðan fer listamaðurin at taka
samanum við at viðgera og samanbera úrslitini.
Listgrafikkur
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Listagrein:
Tónleikur

Listagrein:
MYNDALIST

Heiti:
Dánjal.
Listafólk:	Dánjal á Neystabø, sang/klaver.
Kim Nyberg, mandolin.
Angelika Nielsen, violin.
Ulrik Brohuus, trummur.
Málbólkur:	Mið- og framhaldsdeild, einki
mark er fyri tali av áhoyrarum.
Fyrireikandi
tilfar:	Í sambandi við konsertina bjóða
vit skúlunum gjøgnumarbeitt
tilfar, sum ein frítt kann nýta í
undirvísingini.
Longd:	Uml. 45 min. Møguleiki er eisini
fyri eykatíð til prát.
Krøv:	Tað er fyrimunur at hava góðan
akustikk og eitt klaver.
Tíðarskeið:	22. februar – 2. mars 2010.

Heiti:
Teir føroysku litirnir.
Listafólk: 	Eli Smith.
Málbólkur:	Innskúling, mið- og fram
haldsdeild. Ein flokkur í senn.
Longd:
90 minuttir (tveir skúlatímar).
Fyrireiking: Fimm steinmálningar eftir Eli
verða sýndir fram á skúlanum
eina viku, áðrenn hann vitjar.
Krøv:
Uppvørpa. Góður veggur at sýna
fram á.
Tíðarskeið: Februar – mars 2010.

Eli hevur fingist við listaligt arbeiði í skjótt 30 ár og ger sínar egnu litir úr føroysku náttúruni. Hann nýtir
millum annað kol, jákupsskeljar og ymislitt royðugrót. Eli sigur søguna um litirnar og vísir, hvussu ein
málningur verður til, frá tí at tilfarið verður tikið úr náttúruni. Næmingarnar sleppa eisini at royna at
tekna sjálvir og læra ein stuttligan teknihátt.

Endamálið við framførsluni er at geva næmingunum eina tónleikaliga uppliving, har pláss er fyri
spontaniteti. Við at bróta niður veggin millum tónleikaran og lurtaran ber til at gera lurtaran til ein part
av listaligu skapanini.
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Tónleikur

Myndalist
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Listagrein:
Bókmentir –
Kreativ skriving

Heiti:
Øll kunnu skriva.
Listafólk:
Rakel Helmsdal.
Málbólkur:	Framhaldsdeildin, møguliga 6.–
7. flokkur, um hetta er flokkur,
sum er sera áhugaður í at skriva.
Í mesta lagi tveir flokkar í senn –
helst minni.
Longd:
Tveir skúlatímar.
Fyrireiking: Lesa góðar stuttsøgur. Hetta
er ikki nakað krav, men tað
er spennandi og kann geva
skrivihug.
Krøv:
Ein flip-over og eitt flokshøli, ið
er nóg stórt, at øll kunna sita við
eitt borð og skriva.
Tíðarskeið: Mánadagar frá januar til apríl
2010.
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Bókmentir – Kreativ skriving

Listagrein:
Miðaldartónleikur

At skriva er eitt handverk, sum øll kunnu læra.
Tað sum krevst, er – sum til onnur handverk –
hugurin at skapa og góð amboð. Ætlanin er at
geva eitt innlit í, hvat tað er at skriva, og at geva
næmingunum hug at gera tað. Vit gjøgnumganga
við praktiskum royndum nøkur av amboðunum,
sum eru hent at duga, tá tú skalt skriva. Hesi
amboð kunnu nýtast til øll sløg av tekstum, ikki
bara fiktón, hóast venjingarnar fara at ganga út
frá fiktión. Eisini verður greitt eitt sindur frá, hvussu
tað er at vera rithøvundur, og hvat krevst til hetta.
Aðrar upplýsingar á www.rakelhelmsdal.info.

Heiti:
Götterfunken.
Listafólk:	Camilla Nicolaisen: sangur, slag
verk. Laura Klindt Nielsen: fedel
(eitt slag av violin), slagverk,
sangur. Ursula Klindt Nielsen:
floyta, mauracho (miðaldargittari
úr Spania), skalmeje (eitt
slag av obo), sangur. Frantz
Klindt Nielsen: trummur,
floyta, sekkjapípa, gamba
(miðaldarsello).
Christiane Klindt Nielsen: sangur,
trummur, floyta.
Málbólkur:	Allir aldursbólkar, tó ikki fleiri enn
100 næmingar í senn.
Longd: 	45-60 minuttir.
Fyrireiking:	Mælt verður til, at flokkarnar
kunna seg eitt sindur um
miðøldina. Næmingar í fram
haldsdeildini kunnu eitt nú lesa
ella hyggja at arntrilogiini eftir
Jan Guillou. Fyrireiking er ikki
kravd, men vit halda, at tað ger
upplivingina ríkari.

Krøv:	Skiftirúm, góður akustikkur
og eitt nóg stórt høli at dansa
í, kanska eitt myrkt rúm við
stearinljósum, so at tiltakið
verður upp aftur hugnaligari.
Tíðarskeið:	15. – 19. mars 2009.

Götterfunken tulkar tónleik úr miðøld og strembar
eftir at fáa ljóðið at vera litríkt, fjølbroytt og lívligt.
Vit framføra løg úr allari Evropu, syngja vakrar
sangir, og vit hugna okkum við teimum mongu
larmandi ljóðførunum úr miðøldini. Framførslan
er eitt heildarupplivilsi við klæðum, ljóðførum og
dansi úr miðøld.
Miðaldartónleikur
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Listagrein:
Tónleikur

Hvussu virkar Listaleypurin?

Heiti:
Listafólk:

•

Back to Bach.
Poul Rosenbaum, klaver.
Mads Vinding, kontrabass.
Málbólkur:	Mið- og framhaldsdeild, í mesta
lagi 120 næmingar í senn.
Fyrireiking:	Skúlin fær ein fyrireikingarpakka
við kunning og uppgávum um
ljóðførini og um Bach.
Longd:	Ein skúlatími.
Krøv:	220 volt streymstikk. Nýstemmað
klaver. Ein fimleikahøll ella aula
er best egnað til konsertina –
ikki ítróttahøll. Ynskiligt er, at
ein næmingur ella ein vaksin er
hjálparfólk. Skúlin fær gjølligari
upplýsingar sendandi í seinasta
lagi eina viku áðrenn vitjanina.
Tíðarskeið:	6. – 11. apríl 2010.
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Tónleikur

•

•

Back to Bach er úrslitið av einum nýhugsandi
samstarvi millum tveir sera dugnaligar tónleikarar
við hvør sínum tónlistaligum baklandi. Teir spæla
klavertónleik eftir Johann Sebastian Bach í nýggjari
útseting, á markinum millum klassiskan tónleik og
jazz. Millum stykkini siga Poul og Mads frá um
Bach sum tónlistamann og menniskja. Duo’in
hevur dyggar royndir við skúlakonsertum. Meira
kunning fæst á www.vinding/dk/bach/bach/htm.

•

 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 09–10
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Vit mæla til:
•

 t lærarar gera listavitjanina til ein part av
A
námsætlanini, sum verður latin inn miðskeiðis
í september
• At teldutøka tekningarskjalið fyri alt árið
verður sent inn skjótast gjørligt, væl fyri
heystfrítíðina.

Um ein skúli ivast í, um kommunan er við í
verkætlanini, mæla vit til at seta seg í samband
við verkætlanarleiðaran, kommunustýrið ella av
varðandi kommunufelag.

Tekningarskjal og kunning á
www.listaleypurin.fo
Nor urlandahúsi
í Føroyum

14

Vit mæla til

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

