KONTAKTINFO

Vi har fine lokaler med konsertsaler, ensemblerom, studio, ulike
spesialrom og sosialrom for studentene. Musikkbiblioteket vårt har
en flott samling og yter kjempegod service for både studenter og
ansatte. Midt i huset ligger kantina vår som er husets hjerte.
Det aller viktigste for de fleste studentene er likevel at vi har svært
god tilgang på øverom, og at deler av øvefløyen faktisk er åpen for
studentene hele døgnet!_

TROMSØ
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

Musikkonservatoriet holder til sør på Tromsøya, ca. 20 min. gange
fra sentrum. Våre nærmeste naboer er Tromsø museum, NRK,
Folkeparken og Telegrafbukta som er et deilig uteområde for
rekreasjon, grilling og bading.
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STUDER MUSIKK

KONTAKTINFO

Vi har fine lokaler med konsertsaler, ensemblerom, studio, ulike
spesialrom og sosialrom for studentene. Musikkbiblioteket vårt har
en flott samling og yter kjempegod service for både studenter og
ansatte. Midt i huset ligger kantina vår som er husets hjerte.
Det aller viktigste for de fleste studentene er likevel at vi har svært
god tilgang på øverom, og at deler av øvefløyen faktisk er åpen for
studentene hele døgnet!_

TROMSØ
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

Musikkonservatoriet holder til sør på Tromsøya, ca. 20 min. gange
fra sentrum. Våre nærmeste naboer er Tromsø museum, NRK,
Folkeparken og Telegrafbukta som er et deilig uteområde for
rekreasjon, grilling og bading.

é
Krognessveien 33
Ç
Universitetet i Tromsø
Musikkonservatoriet
9037 Tromsø
TLF: 77 66 03 04
EPOST: postmottak@kunstfak.uit.no
www.konsen.no
Finn oss på facebook: Konsen - Musikkonservatoriet i Tromsø

STUDER MUSIKK

KONTAKTINFO

Vi har fine lokaler med konsertsaler, ensemblerom, studio, ulike
spesialrom og sosialrom for studentene. Musikkbiblioteket vårt har
en flott samling og yter kjempegod service for både studenter og
ansatte. Midt i huset ligger kantina vår som er husets hjerte.
Det aller viktigste for de fleste studentene er likevel at vi har svært
god tilgang på øverom, og at deler av øvefløyen faktisk er åpen for
studentene hele døgnet!_

TROMSØ
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

Musikkonservatoriet holder til sør på Tromsøya, ca. 20 min. gange
fra sentrum. Våre nærmeste naboer er Tromsø museum, NRK,
Folkeparken og Telegrafbukta som er et deilig uteområde for
rekreasjon, grilling og bading.

é
Krognessveien 33
Ç
Universitetet i Tromsø
Musikkonservatoriet
9037 Tromsø
TLF: 77 66 03 04
EPOST: postmottak@kunstfak.uit.no
www.konsen.no
Finn oss på facebook: Konsen - Musikkonservatoriet i Tromsø

STUDER MUSIKK

KONSEN

STUDER MUSIKK

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.

Friederike Bischoff / klaver

Geir Davidsen / euphonium

Lars Lien / saksofon

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.

Eero Voitk / cello

Foto: LarsAndersen.no

Ingrid Eliassen / trompet
Karen Aukner / bratsj
Andreas Fliflet / elbass

Du får verdifull erfaring gjennom
å delta i skolens ulike ensembler
orkester, storband og prosjekter,
samt konserter på forskjellige
scener og arenaer i byen,
turneer og festivaler som vi
samarbeider med.

Anne Lise Sollied Allemano / sang
Foto: LarsAndersen.no

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.

/

Tore Morten Andreassen Figenschow / elgitar
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