Tónlist fyrir alla
Tjarnarkvartettinn tók þátt í verkefninu Tónlist
fyrir alla sem menntamálaráðuneytið stóð fyrir
skólaárið 1995-'96, fjórða veturinn í röð. Alls
heimsóttu um 50 tónlistarmenn skóla um allt
land og komu fram á 250 tónleikum!
Auglýst var eftir áhugasömum þátttakendum.
Tjarnarkvartettinn sótti um, rökstuddi umsókn
sína skriflega og munnlega sömuleiðis á fundi
sem umsækjendur voru boðaðir á. Í framhaldinu
var kvartettinn valinn til að fara í skóla í
Snæfells- og Hnappadalssýslu, Mýra- og
Borgarfjarðarsýslu, Árnessýslu og Hafnarfirði
til að syngja og kynna tónlist sína.
Þetta var stærsta verkefni kvartettsins á ferlinum
og liðsmenn voru þar að sjálfsögðu á launum.
Mikið æft í aðdragandanum og kynningartarnir
voru býsna strembnar. til
Sungið var í skólum á daginn en oft fyrir
almenning á kvöldin.
Suðurlandstörninni lauk með tónleikum í
Fjölbrautaskóla Suðurlands sem fréttaritari
Morgunblaðsins á Selfossi sagði að hefðu verið
„afburðagóðir“ og bætti við:
„ ... (kvartettinn) kynnti nemendunum tónlist
sína og frábær söngur félaganna, aðlaðandi
framkoma og leikræn túlkun áttu greiðan aðgang
að hjarta hinna ungu áheyrenda.“
Kvartettinn söng meðal annars í Þorlákshöfn og
gisti þar hjá sveitungum sínum, fyrstu skólastjórahjónunum á Húsabakka, Sigurlaugu
Stefánssyni og Gunnari Markússyni.

Skrautleg Borgarfjarðarferð

Vetrarríki og ófærð einkenndu nokkuð kynningarferðalag kvartettsins um Snæfellsnes og
Borgarfjörð.
Þennan saman vetur hitti kvartettinn Borgfirðinga fyrir í Logalandi á vegum Tónlistarfélags
Borgarfjarðar. Suðurferðin frá Tjörn byrjaði ekki vel. Best að láta Hjörleif tenór lýsa því með
færslu í Gerðabók Tjarnarkvartettsins frá því í marsmánuði 1996.
Það blés ekki byrlega fyrir kvartettinum laugardaginn 25. mars. Ákveðið var að leggja
upp kl. 15. Magnea á Kjalvararstöðum hafði útvegað veiðihús til að gista í og bauð til
kvöldverðar með rauðvíni og tilheyrandi. Korteri fyrir brottför brast á með slíku
mannskaðaveðri fyrir norðan að ekki sá út úr augum og á svipstundu tepptust allir vegir.
Við sátum eftir ferðbúin með sárt ennið. Útlitið var ekki gott er við gengum til hvílu
um kvöldið.
Morguninn eftir var komið sólskin og hæglætisveður. Haft var samband við
Vegagerðina og viti menn, búið að ryðja af veginum til Dalvíkur og verið að opna
heiðar á suðurleið!
Við stukkum af stað og drógum bílinn á traktor í gegnum skafla við Árgerði og vorum
lögð af stað frá Dalvík kl. 10 að morgni sunnudags.
Ferðalagið gekk ljómandi vel og vorum við komin í Logaland kl. 14:30. Þá tókum við
létta æfingu en vorum í raun búin að æfa vel í bílnum á leiðinni.
Tónleikar í Logalandi hófst kl. 16 eins og auglýst hafði verið og nú er að segja frá þeim.
Konsertinn var vægast sagt mikil „söngsigur“. Alls borguðu 120 manns sig inn auk þess
sem þarna voru kvenfélagskonur að selja kaffi og fleira fólk sem gerði aldeilis
frábærlega góðan róm að söngnum. Fagnaðarlátum ætlaði seint að linna.
Á eftir drukkum við kaffi með heimamönnum og þeir borguðu meira að segja mun
meira en við þorðum að setja upp en græddu auk þess sjálfir vel á uppákomunni!
Síðan var okkur boðið í mat til Magneu og Ármanns á Kjalvararstöðum. Það var gaman.
Svo ókum við í striklotu norður og komum heim um tvöleytið um nóttina.

Blóm í lok tónleika í Logalandi og skrafað við gesti í sal.
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