LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK
JENS KLOSTER / UNIVERSITETSLEKTOR TROMBONE

Kloster er utdannet ved Det kongelige Danske Musikkonservatorium i 1983, diplomstudium
og musikkpedagogikk. Han har spilt i de fleste danske orkestre og var ansatt i Tivoli i København
1981 – 1992. Han er festivalsjef for Arctic Trombone Festival, og ansatt som alternerende
1. trombonist i NOSO (Nordnorsk opera- og symfoniorkester).

GEIR DAVIDSEN / FØRSTEAMANUENSIS EUPHONIUM

KONTAKTINFO

Andreas Bratland har studert i Stavanger og Oslo, før han tok sin diplomeksamen under
prof. Jens Bjørn Larsen i Hannover, Tyskland. Han har vært ansatt i Forsvarets stabsmusikkorps,
Oslo, og Aalborg symfoniorkester, i tillegg til en rekke vikariater ved øvrige orkester
i Skandinavia. Bratland er nå fast ansatt i Forsvartes Musikkorps Nord Norge.

GURI FRENNING / UNIVERSITETSLEKTOR SLAGVERK

TROMSØ

Grafisk design BIRDFONT

ANDREAS BRATLAND / UNIVERSITETSLEKTOR TUBA

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

I 2009 avla Davidsen sin eksamenskonsert i Det nasjonale Stipendprogram for kunstnerisk
utviklings-arbeid (tilsvarende en PhD-grad) med prosjektet “Wikiphonium – nye klanger for
euphonium”. Han er aktiv som utøver, arrangør og dirigent, og er i tillegg prodekan for FoU
ved Det kunstfaglige fakultet.

Frenning har hatt en aktiv karriere både som orkestermusiker og ensemblemusiker. Hun har
vært en viktig drivkraft i oppbyggingen av et slagverkmiljø i Nord-Norge, og er i tillegg
engasjert i talentutviklingsprosjektet ”Unge musikere”. Hun har også en mastergrad i
dokumentasjonsvitenskap.

SIGRUN GOMNÆS / UNIVERSITETSLEKTOR SLAGVERK

Gomnæs er utdannet ved Norges musikkhøgskole med kandidatstudiet i musikkpedagogikk og
hovedfag kammermusikk/soloinstrument. Sigrun jobber i dag som frilans slagverker og pedagog
i Oslo. Hun har stadig vikariater i orkestre som Den Norske Opera, Filharmonien og KORK, og er
medeier og medlem av slagverktrioen Pinquins. Sigrun har undervist ved Musikkonservatoriet
i Tromsø siden 2009.

ODD KYRRE ALSVIK / UNIVERSITETSLEKTOR SLAGVERK (ENGASJEMENT)

Utdannet ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Swedish National Orchestra
Academy. Alsvik har undervist ved Estonian Academy of Music and Theatre og vært ansatt
som slagverker ved Estonian National Opera, samt frilanset med symfoniorkestre i Norge og
Danmark. Har har også turnert Asia, USA, Europa og Sør Amerika med Percurama Percussion
Ensemble og World Youth Orchestra.
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Finn oss på facebook: Konsen - Musikkonservatoriet i Tromsø
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STUDER BLÅS

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!

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
BLÅS OG
SLAGVERK

/

Odd Kyrre Alsvik / slagverk

JØRN SCHAU / FØRSTEAMANUENSIS FLØYTE (ENGASJEMENT)
Jens Kristian Kloster / trombone

Rolf Borch studerte ved Norges Musikkhøgskole med Hans Christian
Bræin. I tillegg til et bredt klassisk repertoar, har Borch et sterkt
engasjement for ny musikk - noe som har resultert i over 100 urfrem
føringer av norske og utenlandske verk. Han er fast klarinettist i Cikada.

LARS LIEN / FØRSTEAMANUENSIS SAKSOFON

Lars Lien har hovedfag som utøvende solist og i kammermusikk ved
Norges musikkhøgskole. Han har arbeidet med ensemblene NoXaS,
Saxofon Concentus, Affinis Ensemble og Oslo Sinfonietta, og har gjort
flere plateinnspillinger med nevnte ensembler. Lars Lien har gjort en
rekke konserter både som kammermusiker og solist i Norge, Europa
og USA.

STUDER SLAGVERK
Slagverksundervisningen gir en bred innføring og
fordypning i melodisk slagverk, trommer, pauker og
multioppsett. I tillegg til enkelttimer undervises det
også i kammermusikk og ensembler som slagverksensemble, ny-musikk ensembler og orkester.
Det arrangeres egne slagverkskonserter og
orkesterprosjekter i løpet av året. Vi kan tilby svært
gode øvemuligheter med en rik instrumentpark og
gode øvelokaler. Studentene deltar annet hvert år på
Percussion Plus, Nordiske slagverksdager.
Følg oss gjerne på facebook; Arctic Percussion

Jørn Schau er utdannet fra Royal Academy of Music i London og Norges
Musikkhøgskole. Han har spilt med de fleste større orkester i Norge, og var i en
årrekke tilknyttet Kristiansand symfoniorkester. Schau har et stort internasjonalt
nettverk og er stadig brukt som solist og pedagog på en rekke internasjonale
festivaler og konferanser. Her hjemme er Schau kunstnerisk leder for
Norsk fløytefestival. Han er også fast ansatt som førsteamanuensis ved
Universitetet i Agder.

ROLF BORCH / FØRSTEAMANUENSIS KLARINETT

Sigrun Gomnæs / slagverk

INGRID ELIASSEN / UNIVERSITETSLEKTOR TROMPET

Kari Knardahl / horn
Foto: LarsAndersen.no

KONSEN

Gleden ved å spille musikk står sentralt
på Musikkonservatoriet i Tromsø. Våre lærere på er
alle dedikerte utøvere og pedagoger, med et
brennende engasjement for det de driver med.
Kollegiet preges av et spenn mellom interesse for
tidlig musikk og tradisjonelt repertoaret til nyere,
eksperimentell samtidsmusikk. Studenter med
blåseinstrumenter som hovedinstrument deltar i en
rekke ulike ensembler og kammermusikkbesetninger.
Våre faste ensembler er sinfonietta, messingensemble og storband, og i tillegg har vi med jevne mellomrom ulike orkesterproduksjoner. Musikkonservatoriet
samarbeider tett med en rekke 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.

Ingrid Eliassen / trompet

Lars Lien / saksofon

Eliassen har en mastergrad i solo og kammermusikk fra Norges
musikkhøgskole. Hun har vært stipendiat i Oslo filharmoniske orkester,
og har senere frilanset der og i andre orkestre og ensembler. Hun var
alternerende solotrompetist i Kristiansand symfoniorkester,
før hun ble tilsatt ved Musikkonservatoriet i Tromsø høsten 2012.

KARI KNARDAHL / UNIVERSITETSLEKTOR HORN

Knardahl er ansatt som hornist i Forsvarets Musikkorps Nord-Norge, og
er i tillegg en aktiv kammermusiker og freelance orkestermusiker.
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Utdannet ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Swedish National Orchestra
Academy. Alsvik har undervist ved Estonian Academy of Music and Theatre og vært ansatt
som slagverker ved Estonian National Opera, samt frilanset med symfoniorkestre i Norge og
Danmark. Har har også turnert Asia, USA, Europa og Sør Amerika med Percurama Percussion
Ensemble og World Youth Orchestra.
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