GRUNNSKOLERETTET
FAGLÆRERUTDANNING I MUSIKK

KONSEN
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.
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Har du musikk som lidenskap?
Ønsker du en praktisk og teoretisk
musikkutdanning? Kan du tenke deg
å undervise innen musikk? Da er
Faglærerutdanning i musikk noe for deg!
Faglæreren i musikk må kunne arbeide
med musikk som opplevelses- og
uttrykksmiddel i kunstnerisk og
pedagogisk sammenheng. Studiet skal
gi bred kunnskap om faget musikk,
både faglig, pedagogisk og didaktisk.
Etter endt faglærerstudium i musikk
skal studenten kunne vise solide
musikkfaglige og utøvende ferdigheter
og ha stor evne til formidling, både
musikalsk og pedagogisk. Utdannelsen
retter seg i hovedsak mot grunnskolen
(1. - 10. trinn) og fokuserer på
samspillaktiviteter, musikkproduksjoner,
tilpasset undervisning og musikk i et
multikulturelt og teknologisk samfunn.
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LÆRERE
FAGLÆRERUTDANNING I MUSIKK

BENGT ARVE HAUGSETH | UNIVERSITETSLEKTOR MUSIKKPEDAGOGIKK
Bengt har hovedfag i musikkpedagogikk fra Norges musikkhøgskole og
har studert ved musikkonservatoriene i Tromsø, Århus og Esbjerg. Han
har mange års erfaring som korpsdirigent, kulturskolelærer og utøvende
musiker.

SISSEL HELLAND | UNIVERSITETSLEKTOR MUSIKK
Sissel har sin utdannelse fra Nordnorsk musikkonservatorium og har
videreutdanning i kordireksjon. Hun underviser musikk i lærerutdanningen
og har gitar og blokkfløyte som undervisningsinstrumenter. Hun startet
i 1992 tilbud med musikk for babyer, og har vært en viktig pådriver for
musikk i livets begynnelse.

JOHAN JOHANSEN | UNIVERSITETSLEKTOR MUSIKK
Johan er en erfaren elbassist, tubaist og musikkpedagog. Han har de
senere år jobbet med musikkundervisning tilpasset ungdom med
funksjonshemminger av forskjellige slag (SKUG-prosjektet), med spesiell
vekt på utvikling av teknologisk verktøy for musikkutøvelse og komposisjon.

LILLIAN JENSEN | UNIVERSITETSLEKTOR VOKAL/VOKALDIDAKTIKK
Lillian har jobbet i en årrekke med sangundervisning på forskjellige nivåer
og hatt oppdrag ved flere norske teatre knyttet til stemmebruk. Hun er
særlig opptatt av å jobbe med ulike vokalteknikker og didaktikk.

TROMSØ
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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.
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KONTAKTINFO
KROGNESSVEIEN 33
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

