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16. maí 2007 MIÐVIKUDAGUR

Kl. 20.30

Vortónleikar Karlakórs Keflavíkur í félagsheimilinu Stapa. Úrvalslið poppara kemur fram með kórnum,
þar á meðal Rúnar Júlíusson,
Jóhann Helgason, Magnús
Þór og Magnús Kjartansson.
Stjórnandi kórsins er Guðlaugur Viktorsson.
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Miðvikudagur
n n TÓNLEIKAR
c 20.00 Nemendur í Ljóða- og

meðleikaradeild Söngskóla
Sigurðar Demetz koma fram á tónleikum í sal skólans að Grandagarði
11. Þar verður afrakstur vetrarstarfsins sýndur en leiðbeinandi þeirra er
Gerrit Schuil.

c 20.00 Kór Fella- og Hólakirkju

heldur vortónleika í kirkjunni. Kórinn
mun fagna vori með gleði og fjöri
og syngur létta vorsöngva en auk
þess flytur kórinn Messu í G-dúr
eftir F. Schubert. Einsöngvarar,
sem koma allir úr röðum kórsins, eru: Margrét Grétarsdóttir,
Þórunn E. Pétursdóttir, Sólveig
Samúelsdóttir Sigmundur
Jónsson, Stefán Sigurjónsson og
Gunnar Jónsson. Píanóleikari er
Peter Máté en stjórnandi er Lenka
Mátéová. Eftir tónleikana verður
boðið upp á kaffi og konfekt í safnaðarheimili kirkjunnar. Verið innilega
velkomin.

c 20.00 Kanadíski háskólakórinn,

University of Alberta Concert
Choir, heimsækir Ísland og heldur
tónleika í Fríkirkjunni í Reykjavík.
Stjórnandi er Dr. Debra Cairns.

c 21.30 Hljómsveitin Leaves heldur

tónleika í Stúdentakjallaranum.
Hljómsveitin Ég kemur einnig fram
en lítið hefur til þeirra spurst að undanförnu. Ókeypis aðgangur.

n n SÝNINGAR
c 13.00 Alþýðulistamaðurinn

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

Ágúst Jónsson sýnir olíumálverk í Boganum í Gerðubergi.
Tjáningarþörf, skaphiti og óbeisluð
litanotkun einkenna verk listamannsins. Sýningar í Gerðubergi eru opnar
mánudaga - föstudaga frá kl. 11-17
og um helgar frá kl. 13-16.

c 14.00

Nú stendur yfir sýning á
ljósmyndum myndlistarmannsins
Spencers Tunick í galleríi i8 við
Skólavörðustíg.

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.
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>Hlýðið á...
hljóðlistaverkið Radíum og útvarpstilraunir á Austurvelli.
Listamennirnir Einar Örn Benediktsson, Curver Thoroddsen og
Finnbogi Pétursson bralla tónseið
sinn uppi við Vatnsenda en í dag
verður verki þeirra útvarpað í fjórhljóma útsendingu á Austurvelli í
bestu hljómgæðum. Útvarpsstöðvarnar Rondo og Rás 1 renna saman og
mynda fyrsta fjórhljóm íslenskrar útvarpssögu meðan Hlaupanótan varir
milli kl. 16.13 og 16.57. Uppákoman
er liður í Listahátíð í Reykjavík.

Nýtt myndlistarrit
Nú er unnið að því að setja á stofn
nýtt rit um íslenska myndlist.
Myndlistarritið Sjónauki verður blanda af blaði og bók en viðfangsefnið er allt mögulegt sem
tengist myndlist. Aðstandendur
Sjónauka,
myndlistarmennirnir Anna Júlía Friðbjörnsdóttir og
Karlotta Blöndal, fengu á dögunum útgáfustyrk frá Kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar.
„Það er mikil vöntun á sérhæfðu
riti um myndlist á Íslandi. Svo
hefur verið í nokkur ár en í gegnum tíðina hafa margir reynt að
koma slíku riti á laggirnar,“ segir
Anna Júlía og bætir við að hugmyndin hafi þegar fengið ágætan
hljómgrunn enda séu þær stöllur síst þær einu sem séu á þeirri
skoðun að meiri myndlistarumfjöllun vanti í íslenska fjölmiðla.
„Við stefnum að því að gefa
ritið út tvisvar á ári, og að efnið
verði bæði á íslensku og ensku,“
útskýrir Anna Júlía. „Markmið Sjónauka er meðal annars
að vera vettvangur fyrir gagnrýna umræðu um myndlist því
hún er afar lítil hér á landi – það
eru greinar á stangli í íslenskum blöðum en margar þeirra
eru meira í ætt við fréttatilkynningar.“ Hún tekur fram að einnig skorti talsvert upp á skrásetningu myndlistarinnar þar sem
katalógar fylgi fæstum sýningum. „Þetta verður vandað og
eigulegt heimildarit. Við stefnum

Kærkominn umræðuvettvangur
um myndlist Anna Júlía Friðbjörns-

dóttir myndlistarmaður kemur að útgáfu
Sjónauka. 
Fréttablaðið/gva

að því að vera með listamann
í hverju tölublaði sem vinnur
verk sem fylgir ritinu. Viðkomandi hefur frjálsar hendur, verkið getur verið plakat, diskur eða
jafnvel ljósmyndasería. Í blaðinu
verður síðan að finna greinargóðan texta um listamanninn. Hvert
tölublað mun einnig hafa ákveðna
yfirskrift eða viðfangsefni.“
Stefnt er að því að fyrsta ritið
komi út í september.
- khh

Píanótónar í Salnum
Margrét Sesselja Otterstedt heldur burtfararprófstónleika frá
Píanóskóla Þorsteins Gauta í Salnum í Kópavogi í kvöld. Á efnisskránni hennar eru verk eftir
Bach, Beethoven, Katsjatúrían,
Chopin og Liszt.
Margrét hóf nám í píanóleik árið
1996 hjá Guðrúnu Birnu Hannesdóttur. Frá hausti 2002 hefur hún
stundað nám við Píanóskóla Þorsteins Gauta undir leiðsögn Þorsteins Gauta Sigurðssonar.
Margrét hefur komið fram við
ýmis tækifæri innan skólans sem
utan. Undanfarið hefur hún tekið
miklum framförum í píanóleik og
túlkar mörg verk af mikilli dýpt
þrátt fyrir ungan aldur. Hún hefur

Margrét Sesselja Ottersted Heldur

burtfararprófstónleika sína í Salnum.

einnig kennt við Píanóskóla Þorsteins Gauta að undanförnu. Margrét Sesselja mun stunda nám við
Háskóla Íslands næsta haust.Tónleikarnir hefjast kl. 20 og er aðgangur að þeim ókeypis. -khh
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