LÆRERE PÅ RYTMISK
ANDREAS FLIFLET / FØRSTEAMANUENSIS ELBASS
Fliflet er utdannet ved Berklee College of Music og New England Conservatory i USA. Han var
landsdelsmusiker i Musikk i Finnmark i 1994-2006, og har en lang rekke turneer, festivaler
og TV-opptredener bak seg.

KONTAKTINFO

LILLIAN JENSEN / UNIVERSITETSLEKTOR RYTMISK VOKAL
Lillian Jensen har arbeidet i en årrekke med sangundervisning på forskjellige nivåer og har
hatt oppdrag på flere norske teatre med stemmebruk. Hennes interessefelt er å jobbe med
ulike vokalteknikker og didaktikk knyttet til sang og stemmebruk.

FRED GLESNES / UNIVERSITETSLEKTOR RYTMISK SAKSOFON
Glesnes har sin utdannelse fra Musikkonservatoriet i Tromsø og har en Master of Music,
Jazz Performance fra Western Michigan University, USA. Han driver en utstrakt virksomhet
som saksofonist, komponist, arrangør og bandleder, og har flere CD-utgivelser i porteføljen.

JON MARIUS AARESKJOLD / FØRSTEAMANUENSIS MUSIKKTEKNOLOGI
Aareskjold har arbeidet i den profesjonelle delen av norsk og internasjonal musikkbransje i 15
år, og har jobbet som studiotekniker med artister som Rihanna, a-ha og Nils Petter Molvær.

TROMSØ

Grafisk design BIRDFONT

Torstein Lofthus er utdannet ved Norges Musikkhøgskole, og har de siste 15 årene markert seg som
en av Norges mest anerkjente trommeslagere. Lofthus har jobbet med flere ulike sjangre
innenfor rytmisk musikk og har spilt med alt fra Kurt Nilsen til Shining.

Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både
småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt
pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv.
Her tilbys konserter i alle sjangrer, teater, kino,
kunstutstillinger og en rekke ulike festivaler året rundt.
Universitetet har over 10 000 studenter, noe som i stor grad setter
sitt preg på byen, kulturen og utelivet. Tromsø by ligger på
Tromsøya som er omsluttet av mektige fjell og fantastisk
natur. Her er mulighetene uendelig når
det gjelder friluftsliv og naturopplevelser.

Foto: Frank Andreassen_www.nordnorge.com_Tromsoe
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KONSEN

STUDIENE
Vi tilbyr utøvende og pedagogiske bachelorutdanninger i musikk
og drama, samt utøvende masterutdanning og master i hørelære.
Instrument og sjangertilbudet er bredt – her kan du dyrke den
musikken som ligger ditt hjerte nærmest. Vi legger stor vekt på å gi
deg et solid teknisk og musikalsk grunnlag på ditt hovedinstrument
med tanke på en karriere som utøvende musiker eller pedagog.

STUDER
RYTMISK

/

JAN GUNNAR HOFF /
PROFESSOR RYTMISK KLAVER

Gleden ved å spille musikk står
sentralt på Musikkonservatoriet i
Tromsø. Du kan studere rytmisk
musikk med hovedvekt på den
sjangeren du måtte ønske. Her får
du undervisning på hovedinstrument,
samspill, improvisasjon, arrangering
og musikkteknologi av svært
kompetente lærere med en sammensatt
kompetanse innenfor mange ulike felt
og sjangre.
Miljøet på Konsen i Tromsø har fått frem
en rekke artister innen sjangre som
jazz, soul, blues og pop, og mange av
disse markerer seg nå både nasjonalt
og internasjonalt. Klassisk og rytmisk
fungerer side om side i Tromsø, noe vi
har gode erfaringer med.

Jan Gunnar Hoff regnes som en av landets fremste
jazzpianister. Han har mottatt Buddy-pris og Edvardpris og vært nominert til US Grammy Awards. Han
er Steinway & Sons-artist, har gitt ut 14 plater og
skrevet ca. 200 verk. Har samarbeidet med bl.a.
Pat Metheny, Alex Acuna og Mike Stern.

Fred Glesnes / saksofon

TORE MORTEN ANDREASSEN FIGENSCHOW /
FØRSTEAMANUENSIS ELGITAR

Tore Morten er gitarist, komponist, instrumental- og
teoripedagog. Han spiller i en rekke band og har
mange CD-utgivelser bak seg. I tillegg har han skrevet
lærebøker og flere noteutgivelser for gitar.

MARIT SANDVIK / UNIVERSITETSLEKTOR
RYTMISK VOKAL

Marit Sandvik er jazzsanger, låtskriver og tekst-forfatter. Hun synger i og leder mange bandprosjekter,
og har flere CD-utgivelser bak seg. Hun turnerer både
nasjonalt og internasjonalt med en rekke
forskjellige band.
Foto: LarsAndersen.no

Musikkonservatoriet ved Universitet i Tromsø er en institusjon
i drivende utvikling. Våre lærere er høyt kvalifiserte utøvende
musikere, pedagoger og forskere som sammen jobber hardt for
å gi studentene en utdanning med høy kvalitet og et givende,
spennende læringsmiljø. Fra Konsen i Tromsø kommer selvstendige
musikere med egenart og ryggrad. I undersøkelser har vi gjort oss
bemerket ved å gi svært relevant utdanning for dagens arbeidsmarked innen musikkfeltet, og det har det blitt fremhevet av
studenter at Konsen har et meget godt studentmiljø med mange
muligheter til eksponering. Musikkonservatoriet holder til sør på
Tromsøya, ca. 20 min. gange fra sentrum. Vi har fine lokaler og svært
god tilgang på øverom. Deler av øvefløyen er faktisk åpen
for studentene hele døgnet!
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Andreas Fliflet / elbass

EIVIND VALNES / UNIVERSITETSLEKTOR
RYTMISK PIANO

Jazzpianist som turnerer med flere band. Han har
medvirket på innspillinger sammen med blant andre
Henning Gravrok, Asbjørn Ruud, Glesnes/Ytreberg
og Randy Brecker.

≥
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