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Það er rík
söngleikjahefð
í Grundaskóla
SÖNGLEIKIR Í GRUNDASKÓLA
Undanfarin ár hefur
Grundaskóli staðið í
stórræðum á
listasviðinu. Það
hafði lengi verið í
umræðunni að setja
á svið frumsaminn
söngleik í fullri lengd
þar sem söng- og
tónlistaráhugi hefur
jafnan verið mikill í
skólanum.Segja má
að skólinn hafi þá
sérstöðu meðal
grunnskóla að hafa
lagt mikla áherslu á
að kenna list- og
verkgreinar í öllum
árgöngum. Fyrsti
söngleikurinn fór á
fjalirnar árið 2003
en það var
söngleikurinn Frelsi.
Síðan þá hafa verið
settir upp söngleikir
á þriggja ára fresti.

GÓÐ AÐSTAÐA Í Grundaskóla hefur smátt
og smátt skapast betri aðstaða fyrir
leiklistarvinnu og m.a. er nú komin fín búninga
og leikmunageymsla i tengslum við sal skólans

To follow your dream
Grundaskóli tók þátt í alþjóðlegu
verkefni sem styrkt var af
Comeniusarsjóðnum og
markmiðið var að þátttakendur,
sem voru frá Íslandi, Svíþjóð.
Ítalíu og Tyrklandi, myndu
semja söngleik með hjálp
tölvutækninnar. Afraksturinn,
söngleikurinn Draumaleit, var
frumsýndur i öllum löndunum
árið 2007 en i desember sama ár
var söngleikurinn sýndur í
Stokkhólmi þar sem

HUNANGSFLUGUR OG VILLIKETTIR
Þessir englar stigu á svið í söngleiknum
Hunangsflugur og Villikettir haustið 2005

þátttakendur frá öllum
löndunum tóku þátt í
uppsetningunni. Á myndinni
hér fyrir ofan má sjá tvo
íslensku leikarnna, þau Berta og
Öldu í samræðum við tyrkneska
og ítalska leikara en þess ber að
geta að sýningin fór fram á
ensku.

DRAUMALEIT. Hér má sjá ítalska dansara
leika listir sínar i alþjoðlegri uppfærslu
söngleiksins Draumaleitar
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ÆVINYTRIÐ HÓFST MEÐ
SÖNGLEIKNUM FRELSI ÁRIÐ 2003

Frelsi-2003
En ævintýrið hófst með
söngleiknum Frelsi sem
sýndur var í byrjun árs
2003. Voru þeir Flosi
Einarsson og Gunnar
Sturla Hervarsson
fengnir til að semja
söngleik og fengu þeir
nokkuð frjálsar hendur
með efnisval. Jafnframt
sáu þeir um tónlistarog leikstjórn. Sigurður
Arnar Sigurðsson hélt
utan um fjármálin og
Einar Viðarsson sá um
framkvæmdastjórn auk
þess sem hann lék í
söngleiknum.
Söngleikurinn Frelsi var
mjög vel heppnað
verkefni því hann virtist
höfða til allra
aldurshópa og sagan
sem sækir efnivið sinn
að hluta til í íslenskar
þjóðsögur hefur einnig
skýran boðskap sem er
ágætis innlegg í
eineltisumræðu. Það er
gaman að segja frá því
að nokkri skólar hafa
tekið verkið til sýninga
og þeirra á meðal eru
grunnskólarnir á
Húsavík og í
Stykkishólmi,
Laugagerði og
Heiðarskóli sem nýlega
settu Frelsi upp ýmist í
fullri lengd eða styttri
útgáfu. Auk þess hafa
nokkrir skólar flutt
atriði og lög úr
söngleiknum.
Hunangsflugur og
Villikettir-2005
Þar sem uppsetningin á
Frelsi gekk svona vel
var ákveðið að gera

slíkt verkefni að föstum
lið í skólastarfinu á
þriggja ára fresti til að
nemendur í
unglingadeild fengju
allir tækifæri til að taka
þátt einu sinni. Tæpum
þremur árum seinna var
komið að söngleik
númer tvö. Það var
Hunangsflugur og
Villikettir sem fór á
svið á haustdögum
2005. Að þessu sinni
voru Flosi Einarsson og
Einar Viðarsson við
stjórnvölinn og sáu um
að semja söngleikinn en
Gunnar Sturla
Hervarsson sem þá
stundaði nám í
leikhúsfræðum, var
þeim til halds og traust
og lagði jafnframt til
nokkur lög. Karen Lind
Ólafsdóttir og Tinna
Kristinsdóttir hjálpuðu
til við dansana og
Sigurður Arnar
Sigurðsson hafði
yfirumsjón með verkinu
sem fyrr. Það var
ákveðið að fara aðra
leið en í söngleiknum
Frelsi því áætlað var að
sögusviðið skyldi vera
Akranes á 7. áratugnum
og voru höfundar því
bundnir af þeim þáttum.
Jafnframt var ákveðið
að virkja sem flesta
nemendur í
unglingadeildinni og
skipulagt var þriggja
vikna þema í skólanum
þar sem fjallað var um
þennan tíma vítt og
breitt. Það er skemmst
frá því að segja að
Hunangsflugurnar
fengu ekkert síðri
viðtökur en Frelsi
Draumaleit 2007
Þó svo tekin hefði verið
sú ákvörðun að sýna
söngleiki á þriggja ára

fresti var sú regla brotin
vorið 2007 því
Grundaskóli var þá
þátttakandi í
Comeniusarverkefni þar
sem niðurstaðan varð sú
að nemendur og
kennarar frá Íslandi,
Svíþjóð, Tyrklandi og
Ítalíu ákváðu að semja
saman og setja upp
söngleik. Til að gera
langa sögu stutta þá
varð til söngleikurinn
Draumaleit (To follow a
dream)sem fjallaði um
ævintýri innflytjenda
frá áðurnefndum
þjóðum sem voru á leið
til fyriheitna landsins,
Ameríku. Umsjón með
verkinu höfðu Einar
Viðarsson sem leikstjóri
og Flosi Einarsson sem
tónlistarstjóri og Karen
Lind Ólafsdóttir sem
danshöfundur. Auk
þess komu við sögu
umsjónarkennarar 9.
bekkjanna því farin var
sú leið að árgangur ´92
skyldi vinna þetta
verkefni frá byrjun til
enda. Í fyrsta skipti var
sýnt í Bíóhöllinni á
Akranesi og var það
mikill munur þar sem
aðstaða er mun betri en
í sal Grundaskóla.
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SKEMMTILEG VINNA
Vítahringur 2008
Haustið 2009 var settur upp
söngleikurinn Vítahringur
eftir þá Einar Viðarsson,
Flosa Einarsson og Gunnar
Sturlu Hervarsson sem
jafnframt sáu um leik- og
tónlistarstjórn. en
söguþráðurinn er byggður á
samnefndri bók eftir
Kristínu Steinsdóttur sem
hafði sótt efniviðinn í eina
af fornsögum Íslendinga,
Harðar sögu
Grímkelssonar. Af því
tilefni lásu allir nemendur í
8.-10. bekk Harðar sögu.
Áhuginn meðal unglinga í
Grundaskóla fyrir að vera
með í söngleikjum er
gífurlegur því um 100
nemendur komu í
leikprufur en u.þ.b 60
nemendur komu að
sýningunni sem leikarar,
tæknimenn og
aðstoðarfólk. Að þessu
sinni komu fleiri kennarar
að uppsetningunni því
Eygló Gunnarsdóttir sá um
að hanna og sauma búninga
í samvinnu við nemendur
unglingadeildar auk þess
sem Karen Lind Ólafsdóttir
sá um dansana eins og
áður.

Söngleikurunn Frelsi var sá fyrsti en
hann var frumsýndur í januar 2003
og naut gífurlegra vinsælda.

Úr söngleiknum Vítahring 2008

Rík hefð - allir leggjast á eitt
Segja má að komin sé
rík hefð fyrir þessari
starfsemi í
Grundaskóla og
mikill áhugi er hjá
nemendum að vera
með.Einnig koma
margir starfsmenn
skólans að verkefninu
og síðast en ekki síst
er hjálp foreldra
þátttakenda
ómetanleg því þeir
hafa hjálpað til við að
byggja sviðsmynd,

Hunangsflugur og Villikettir komu í
kjölfarið árið 2005 og slógu líka heldur
betur í gegn

sauma búninga og
elda mat handa
þátttakendum á
lokasprettinum. Því
má segja að
söngleikir í
Grundaskóla skipi
orðið stóran sess í
bæjarfélaginu því
margir bæjarbúa hafa
komið með einum eða
öðrum hætti að
uppsetningu
verkanna.

Draumaleit var frumsýnd í maí 2007 en
það voru 9. bekkingar í Grundaskóla sem
áttu allan veg og vanda að sýningunni.
Sýningin hlaut frábærar viðtökur
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