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Sölvi Kolbeinsson saxófónleikari
hlaut um helgina styrk úr Minning-
arsjóði Jean-Pierre Jacquillat og er
26. ungi tónlistarmaðurinn sem hlýt-
ur styrkinn. 

Í ár eru 30 ár síðan sjóðurinn var
stofnaður til minningar um hljóm-
sveitarstjórann Jacquillat. Hann
kom fyrst hingað til lands árið 1972
til að stjórna Sinfóníuhljómsveit Ís-
lands og stjórnaði henni oft næstu
árin uns hann var ráðinn aðalstjórn-
andi hljómsveitarinnar árið 1980.
Því starfi gegndi Jacquillat í sex ár,
þar til 1986, árið sem hann lést.

Fimm árum eftir stofnun sjóðsins
var byrjað að veita framúrskarandi
tónlistarfólki styrk til framhalds-
náms erlendis og hefur einn lista-
maður hlotið styrkinn á hverju ári.

Sölvi er fæddur í Reykjavík 1996.
Hann hóf sex ára nám í Tónmennta-

skóla Reykjavíkur og byrjaði átta
ára að læra þar á saxófón hjá Haf-
steini Guðmundssyni. Árið 2010
færa þeir sig yfir í Tónlistarskólann í
Reykjavík en Sölvi hóf þá einnig
nám í djasstónlist í Tónlistarskóla
F.Í.H. þar sem Ólafur Jónsson var
aðalkennari hans. Sölvi lauk 7. stigi í
klassískum saxófónleik 2012, 16 ára
með 10 í einkunn, en þá hafði hann
verið undir handleiðslu Sigurðar
Flosasonar bæði í klassíska náminu í
Tónlistarskóla Reykjavíkur og eins í
djassnáminu í Tónlistarskóla F.Í.H. 

Bjartasta vonin 2016
Í janúar 2014 kom Sölvi fram sem

einleikari – ásamt þremur öðrum
ungum tónlistarmönnum – með Sin-
fóníuhljómsveit Íslands og flutti
saxófónkonsert Alexander Glaz-
unovs. Mánuði síðar lék hann saxó-

fónkonsert eftir Veigar Margeirsson
með Sinfóníuhljómsveit tónlistar-
skólanna og um vorið lauk hann
framhaldsprófi í klassískum saxó-
fónleik, aftur með 10 í einkunn.

Sölvi lauk framhaldsprófi í djass-
saxófónleik frá Tónlistarskóla FÍH
vorið 2015. Á lokatónleikunum voru
eingöngu fluttar hans eigin tón-
smíðar. 

Haustið 2015 hóf Sölvi nám við
Jazz-Institut Berlín. Frá upphafi
skólagöngunnar þar hefur hann
unnið jöfnum höndum með nem-
endum í grunn- og meistaranámi.
Hann lauk milliprófi grunnnámsins
síðast liðið vor, með hæstu mögu-
legu einkunn í saxófónleik, og mun
ljúka grunnnáminu sumarið 2019.

Sölvi hlaut Íslensku tónlistar-
verðlaunin árið 2016 sem bjartasta
vonin í jazz- og blústónlist.
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Lukkulegur Börkur Arnarson afhenti Sölva Kolbeinssyni saxófónleikara styrkinn við athöfn í Marshall-húsinu.

Sölvi hlaut styrkinn
! Sölvi Kolbeinsson tók við styrk úr Minningarsjóði J.P.
Jacquillat ! Alls hafa 26 ungir tónlistarmenn hlotið styrk

Ásdís Kalman myndlistarkennari
heldur erindi í fyrirlestrasal Þjóð-
minjasafns Íslands í dag kl. 12 en
hún leiddi verkefnið um börn á
flótta, í samstarfi við Rauða kross-
inn á Íslandi og Þjóðminjasafn Ís-
lands sem byggði á myndlistar-
smiðjum sem haldnar voru fyrir
börn og unglinga á flótta. 

Samnefnd sýning á afrakstri
smiðjanna var sett upp í Þjóðminja-
safninu á Barnamenningarhátíð
fyrr á þessu ári og í erindi sínu mun
Ásdís meðal annars fjalla um að-
draganda sýningarinnar, fram-
kvæmd smiðjanna og sýninguna á
Barnamenningarhátíð. 

Fyrirlesturinn er sá þriðji í röð
hádegisfyrirlestra Þjóðminjasafns-
ins í haust og skipulagður í tengsl-
um við sýninguna Ísland í heim-
inum, heimurinn í Íslandi. 

Aðgangur að honum er ókeypis
og allir velkomnir.

Heldur fyrirlestur
um börn á flótta
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Í Þjóðminjasafni Ásdís á sýningunni í
Þjóðminjasafni Íslands í apríl.

Bandaríski spjallþáttastjórnandinn
og uppistandarinn David Letter-
man veitti um helgina viðtöku Mark
Twain-verðlaununum sem veitt eru
árlega í Bandaríkjunum þeim sem
hafa þótt skara fram úr í gamanleik
eða í því að fara með gamanmál af
einhverju tagi.

Verðlaunin hafa verið veitt síðan
árið 1998 og hlaut leikarinn og
uppistandarinn Richard Pryor þau
fyrstur. Bill Murray hreppti verð-
launin í fyrra og kom hann fram nú
á verðlaunahátíðinni í Kennedy-
miðstöðinni í Washington-borg,

klæddur búningi breskra hefð-
armanna fyrri alda, og lýsti því
hvað líf sitt síðasta árið, eftir að
hann hlaut verðlaunin, hefði verið
konunglegt. „Maður er ekki alveg
guð en kemst samt nálægt því,“
sagði hann, sýnilega ánægður.

Letterman vakti fyrst athygli
þegar hann kom fram í sjónvarpi
árið 1978, hjá hinum vinsæla John-
ny Carson. Eftir að hafa stýrt sjálf-
ur meira en 6.000 spjall- og
skemmtiþáttum á NBC og CBS
stöðvunum, dró hann sig að mestu í
hlé frá sviðsljósinu árið 2015.

AFP

Húmoristi David Letterman veifar til gesta við verðlaunaafhendinguna.

Letterman hlaut Mark
Twain-verðlaunin 
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NÁNARI UPPLÝSINGAR GEFUR:
Katrín Theódórsdóttir
Sími: 569 1105 kata@mbl.is

Við komum víða við í ár, heimsækjum
fjölda fólks og verðummeð fullt af

spennandi efni fyrir alla aldurshópa.

Morgunblaðsins kemur út
föstudaginn 1. desember

Jólablað

PÖNTUN AUGLÝSINGA: til 27. nóvember.
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