PEDAGOGER pr. 19.september 2018 (alfabetisk oversikt)
Studentene på denne listen har gitt sin tillatelse til at deres informasjon og kontaktdetaljer publiseres på www.nmh.no. Denne listen skal ikke videredistribueres eller publiseres noe annet sted enn på www.nmh.no
NB! Det er IKKE anledning til å kontakte studenter med forespørsler om gratisoppdrag. Vi anbefaler alle våre studenter å følge anbefalte satser og minstetakster, men honorar for evt oppdrag må avtales direkte.
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Adrian Barstad Andresen

adrian.andresen@me.com

Telefon

40471527 Trompet

Instrument

3.år Bachelor
Musikkpedagogikk

Jeg er en ivrig student og pedagog som jobber jevnlig med undervisning på ulike plan. Jeg er fast ansatt som
instruktør på trompet/kornett i et skolekorps, samt har elever gjennom en privat musikk & kulturskole. I tillegg har jeg
hatt seminarer og workshops med ulike skolekorps, og hatt musikkgrupper på barneskoler og for barn med spesielle
behov. Kontakt meg gjerne på overstående informasjon og sjekk ut hjemmesiden min for mer om hva jeg driver med.
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Anna Kirstine Aarsland

anna.k.aarsland@gmail.com

95173750 Trompet

Master i Musikkpedagogikk

Har tatt en utøvende trompetbachelor (klassisk) på NLA Høgskolen Staffeldtsgate og PPU på Barratt Due før jeg
startet master i musikkpedagogikk ved NMH. Dirigerer fast tre aspirant- og juniorkorps, underviser privatelever og har
trompetelever gjennom korps. Jeg har også vært vikarlærer i Osloskolen i to år. Vil gjerne dirigere/instruere korps, ha
semianarer og trompetelever (korps/kulturskole/orkester). Alle barn og unge bør få oppleve musikk gjennom
utforskning, mestring og spilleglede!

Eline Maria Refvem

eline.refvem@gmail.com

92297270 sang, klassisk

4.år Bachelor
Musikkpedagogikk

Jeg jobber som sangpedagog i Drammen og Oslo, og tar gjerne private elever. Jeg har erfaring med både voksne og WWW
barn, og har hatt praksis og vikariat i barne- og ungdomsskolen, videregående og kulturskolen. Jeg dirigerer også kor,
og kan ta pianoelever på nybegynnernivå (helst barn). Ta kontakt om du ønsker private sangtimer eller trenger en
vikar!

Elisabet Voll Ådnøy

elisabet.adnoy@gmail.com

95202121 Sang

Master i musikkpedagogikk

Sanger og pedagog med utdanning fra Norges musikkhøgskole og lang og allsidig undervisningserfaring. Tar for tiden
mastergrad i musikkpedagogikk ved Musikkhøgskolen, med fordypning i sangundervisning i flere sjangre. Tar
oppdrag som sangpedagog, dirigent, seminarholder, gehørlærer og mye mer - ta kontakt!

Erlend Tredal

erlendtre@gmail.com

47391909 Bass-gitar

3.år Bachelor
Musikkpedagogikk

Jeg har hatt omfattende praksis og skal dette året gjennom flere praksisperioder og fullføre pedagogikkgraden min.
Jobber for tiden med å skape erfaringer og jeg får mye lærdom og inspirasjon av å undervise andre. Jeg har hatt
mange lærere som ikke har vist profesjonalitet i yrket sitt, det gjør det viktig for meg å ta undervisning på alvor. Jeg tar
mitt utøvende yrke seriøst, har en bred sjangerkunnskap og spiller i 6 band. Ser etter vikarstillinger/faste oppdrag som
lærer i bass og samspill.

Marte Stensheim

marte.stensheim@gmail.com

93221482 Vokal

Master i musikkterapi

Jeg har en bachelorgrad i utøvende populærmusikk fra NISS (nå Høyskolen Kristiania), og praktisk-pedagogisk
utdanning fra Norges Musikkhøyskole. Jeg er nå i gang med en mastergrad i musikkterapi. I tillegg har jeg
gjennomført kurset Estill Voice Training, Level 1 & 2.
Jeg har drevet med sangundervisning i fire år, ved flere ulike skoler – og for alle aldersgrupper. Uavhengig av hvilket
ambisjonsnivå du har, så vil jeg veldig gjerne hjelpe deg med å nå målet!

Ruben A. B. gilje

© Norges musikkhøgskole 2018

Ruben_gilje@hotmail.com

95801894 Piano

3.år Bachelor
Musikkpedagogikk

Ønsker du, eller noen du kjenner å lære seg å akkompagnere sanger, spille i band, eller bare lære å spille noen låter
på piano, kan jeg tilby undervisning på det. Underviser også i Gehør og musikkteori.
Jeg har erfaring fra å undervise de fleste aldersgrupper og har selv spilt i band i flere år. Er tilpasningsdyktig dersom
eleven har ønsker mht. selvvalgt lærestoff.

Ved spørsmål til listen kontakt larshk@nmh.no
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