
Þórarinn Stefánsson began his musical education at the Music
School of Akureyri. In 1987 he graduated both as a piano teacher and
soloist from the Reykjavík College of Music with Halldór Haraldsson
as his main teacher. He studied with Professor Erika Haase in
Hannover and took private lessons and attended master classes with
Colette Zérah, Edith Picht-Axenfeld and Vlado Perlemuter.

Þórarinn has given concerts around Europe both as soloist and
accompanist to singers and instrumentalists.  He has also organised
many concerts in Germany, Denmark, Greenland and the Faeroe
Islands. He has participated in programmes for Icelandic TV and Radio
including performances with the Iceland Symphony Orchestra. In 2007
he received the Icelandic Artists' Salary. His first solo CD, Icelandic
piano music-arrangements and meditations on Icelandic Folk Songs,
will be released in 2012.

Þórarinn teaches at the Music School of Akureyri and the Music
School of Eyjaförður and is the artistic director of Laugaborg Concert
House in Eyjafjörður.

Kaffistofa safnsins er opin eftir tónleikana 

The Museum café is open after the concert

Þórarinn Stefánsson

píanóleikari

Sumartónleikar Listasafns Sigurjóns Ólafssonar
þriðjudaginn 6. september 2011 kl. 20:30



Þórarinn Stefánsson hóf píanónám við Tónlistarskólann á Akureyri,
en lauk kennara- og einleikaraprófi frá Tónlistarskólanum í Reykjavík
vorið 1987 undir handleiðslu Halldórs Haraldssonar.

Hann stundaði framhaldsnám í Hannover í Þýskalandi hjá Erika
Haase prófessor og sótti auk þess einkatíma og námskeið hjá Colette
Zérah, Edith Picht-Axenfeld og Vlado Perlemuter. Að námi loknu bjó
Þórarinn og starfaði um nokkurra ára skeið í Þýskalandi og Danmörku.

Þórarinn hefur komið fram á tónleikum víða um Evrópu sem
einleikari og meðleikari með söngvurum og hljóðfæraleikurum. Hann
hefur einnig skipulagt fjölda tónleika, meðal annars í Þýskalandi,
Danmörku, Grænlandi og Færeyjum. 

Þórarinn hefur gert upptökur fyrir sjónvarp og útvarp meðal ann-
ars með Sinfóníuhljómsveit Íslands. Árið 2007 hlaut Þórarinn
starfslaun listamanna til að undirbúa geisladisk með íslenskum þjóð-
lögum fyrir píanó.

Þórarinn Stefánsson kennir við Tónlistarskólann á Akureyri og
Tónlistarskóla Eyjafjarðar og síðan 2004 hefur hann verið listrænn
stjórnandi tónlistardagskrár Tónlistarhússins Laugaborgar í Eyja-
fjarðarsveit.

Efnisskrá

Sveinbjörn Sveinbjörnsson Íslenzk rapsodía II
1847–1927

Hallgrímur Helgason Íslenzkur dans
1914–1994

Karólína Eiríksdóttir Enginn lái öðrum frekt
f. 1951

Kolbeinn Bjarnason Nokkur íslensk þjóðlög um sumar, haust, vetur og vor

f. 1958 Fagurt er í Fjörðum
Öll náttúran enn fer að deyja
Þegar vetrarþokan grá
Vorið langt

frumflutningur

Hafliði Hallgrímsson Vögguljóð á vetrarkvöldi
f. 1941

Oliver Kentish Heiðri fagnandi
f. 1954  – hugleiðing um gamalt stef

Ríkarður Örn Pálsson Krummi snjóinn kafaði
f. 1946

Tryggvi M. Baldvinsson Hugleiðing um íslenskt þjóðlag
f. 1965


