LÆRERE PÅ STRYK

KNUT ERIK SUNDQUIST / FØRSTEAMANUENSIS KONTRABASS
Knut Erik Sundquist har internasjonalt ry som orkester- og solobassist.
Han studerte i Wien og har senere spilt i orkestre som Bergen Filharmoniske
orkester, Det norske kammerorkester, Norsk barokkorkester, Ensemble modern
i Frankfurt, Mahler Chamber Orchestra i Berlin, Tromsø symfoniorkester og Luzern
Festival Orchestra.
Ny cellelærer er under tilsetting, studieåret 2015/2016.
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KAREN AUKNER / UNIVERSITETSLEKTOR BRATSJ
Karen Marianne Aukner har sin utdannelse fra Barratt Dues musikkinstitutt,
Universität der Künste, Berlin og Norges musikkhøgskole. Karen er i dag
ansatt i Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, i tillegg til stillingen som
universitetslektor i bratsj.

KONTAKTINFO

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

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN
Atle Sponberg har markert seg som en av de mest interessante norske
fiolinistene i dag. Han er aktiv som solist, kammermusiker og orkesterleder og
har turnert overalt i Norge, og har spilt på festivaler i Europa, i USA og i Australia.
Han ble tilsatt som førsteamanuensis i fiolin ved Musikkonservatoriet høsten
2013 etter å ha vært konsertmester i Kringkastingsorkesteret.
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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
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/

Gleden ved å spille musikk står sentralt på
Musikkonservatoriet i Tromsø. Her kan man
oppleve strykemusikk i alle sjangere i et trivelig
og uformelt miljø, og med noen av Norges fremste
utøvere til å rettlede og inspirere studentene.
Latter og moro kombinert med det ypperste av
europeisk strykerkultur er en uslåelig miks.
Alle strykestudentene ved Konsen spiller
i kammerorkester og sinfonietta, i tillegg til en
rekke ulike kammermusikkensembler.
Musikkonservatoriet samarbeider tett med
institusjoner og festivaler i landsdelen, og
holder rundt 200 konserter i året. Det betyr at
det er svært gode og varierte muligheter
for å spille for publikum i mange ulike
sammenhenger.

Karen Aukner / bratsj
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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!

Knut Erik Sundquist / kontrabass

Atle Sponberg / fiolin
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