SOLISTER/ENKELTPERSONER pr. 19.september 2018 (alfabetisk oversikt etter instrument)
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 fra Musikernes fellesorganisasjon. www.musikerorg.no

Navn:

Hovedinstrument
(biinstrument)

E-post

Matea Sannes

Bratsj ()

matea.sannes00@gmail.com

Elise Stabell Sauge

Cello ()

elisess@broadpark.no

Marie-Lill Bjærum Haugstad

Cello ()

cello_92@hotmail.com

92878103 Jeg er en allsidig cellist som gjerne spiller både klassisk, pop, vise, teater, musikal mm. Jeg kan stille som solist, i band,
orkester, med kammergrupper eller med fiolinist/pianist/sanger e.l. Har erfaring fra bl.a. bryllup, begravelser, private
selskaper, orkester, julebord, konferanser, TV-innspilling, eventer og feiringer av ulike slag. Jeg spiller jevnlig med pianist
og i cello/fiolin-duo. Jeg kan sette opp ensemble og repertoar etter ønske, eller komme med forslag til din anledning!

Martin Solbu Stangebye

Cello ()

martin.stangebye@hotmail.com

45208578 Jeg er en utøvende cellist med utdanning fra København og Norges Musikkhøyskole. Jeg stiller gjerne opp for diverse
eventer som bryllup, begravelser, middager, konferanser, festivaler, tv-produksjoner og annet Jeg har mye erfaring fra de
nevnte settingene både som solo-musiker, men også i andre besetninger. Jeg fordyper meg i den klassiske litteraturen,
men er åpen for andre sjangere. Dersom du ønsker flere musikere kan jeg fint tilpasse det. Jeg tar gjerne imot musikkønsker.

Malin Rosa Mertens

Cello ()

malinmertens@gmail.com

95963814 Cellist med bachelorutdannelse fra Barratt Due musikkinstitutt i Oslo. Studerer nå master med Louisa Tuck som
hovedinstrumentlærer. Jeg har erfaring både som solo og kammermusiker, og har hatt spilt ved en rekke ulike konsert og
eventer. Ønsker du levende musikk enten til et bryllup, konferanse, selskap eller konsert stiller jeg gjerne opp! Jeg kan
sette sammen ulike besetninger ettersom hva det ønskes. Har mye erfaring med samspill i strykekvartett men kan også
arrangere for duo, trio mm.

Maria Alejandra Conde

Cello ()

conderifica@hotmail.com

91638179 Jeg er en cellist bosatt i Oslo fra Venezuela, med utdanning fra NMH og Barratt Due Musikkinstitutt og bred erfaring som
solist og kammermusiker, både i Norge og i utlandet. Jeg har spilt mye i bryllup, begravelser, konferanser og private
selskap. Tar gjerne imot forslag til musikk, men kan også være behjelpelig med å finne repertoar som passer
anledningen. Om du ønsker det kan jeg bistå med pianist eller større ensembler. Stiller gjerne med andre sjangre enn
klassisk, feks pop eller tango.

Sophia Hugo Cabo

Cello ()

sophiacabo97@gmail.com

99164614 Jeg er en cellist som gjerne stiller opp for diverse spilleoppdrag: begravelser, bryllup, andre gudstjenester, private
selskap,
konferanser, eventer, festivaler, tv-produksjoner, kammermusikk, orkester. Har erfaring fra alle disse områdene med div.
besetninger og sjangre som bl.a. klassisk, musikal, pop, jazz og visesang. Spiller fast i en pianokvartett, men kan også
sette sammen ensemble etter ønske, feks. med pianist.

Ester Thunander

Fele (Hardingfele)

esterthunander@hotmail.com

Harot Andreas Yacoubian

Fiolin ()

haroty@outlook.com
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Telefon

Egen presentasjon

Lenker

94897964 Bratsjist. utdanner meg i klassisk retning, men spiller gjerne jazz/pop/folk eller annet. Ta kontakt med meg om du trenger
strykekvartett, en mindre gruppe eller solist til brylupp, bisettelse, huskonsert eller andre eventer, eller om du leter etter
vikar til et orkester.
92443020 Jeg tar imot oppdrag som solist, men kan også sette sammen forskjellige ensembler som f.eks. duo, trio eller kvartett
etter behov. Jeg spiller også fast i en stryketrio, bestående av cello, bratsj og fiolin.
Tidligere har jeg blant annet spilt i bryllup, begravelser, selskap, på konferanser, prisutdelinger, julebord og festivaler.
Angående sjanger er jeg allsidig og det er i tillegg til klassisk også mulig å få til filmmusikk, tango, pop eller lignende,
avhengig av oppdragsgiverens ønsker.

702401798 Folkmusiker från Sverige som spelar mest fele, men även hardingfele. Jag spelar både i svensk och norsk tradition men
är öppen för att spela allt möjligt, både tradition och genre! Min huvudgenre passar sig väldigt bra i både högtidliga
sammanhang samt fester, eftersom många låtar är skrivna för specifika tillfällen. Kan ordna fler att spela med vid intresse
och behov.
+47 468 02 481 Jeg er fiolinist fra Telemark og studerer ved Norges Musikkhøgskole. Jeg spiller i utgangspunktet klassisk, men kan gjøre
det meste fra pop, jazz og folkemusikk. Tar alle typer spilleoppdrag, bryllup, begravelser, gudstjenester, bursdager,
konferanser og andre typer tilstelninger. Jeg spiller også i forskjellige ensembler slik som strykekvartett, pianotrio og duo
med piano.

Ved spørsmål til listen kontakt larshk@nmh.no
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Katherine Wang

Fiolin ()

katherine.pdf@gmail.com

92234095 Klassiskt utbildad violinist med många års erfarenhet i att spela diverse typer av konserter, gigs, bröllop, och
taffelevenemang.
Har en bred och varierad repertoar som passar till de allra flesta tillfällen!
(Sätter även ihop ensemble/kammarmusik vid önskemål.)
93434826 Jeg er en fiolinist fra Bergen som studerer utøvende klassisk musikk på 2. året. Jeg tar gjerne oppdrag som solist, men
kan og sette sammen mindre grupper på f.eks. 2-5 personer. Ønsker du musikk til en konsert, konferanse, et selskap e.l.
kan jeg sette sammen et program. Jeg har også vært ved Barratt Dues talentprogram og har konserterfaring som solist,
kammermusiker og i orkester, og har bl.a. vært solist med Bergen filharmoniske orkester, Sjøforsvarets musikkorps og
TrondheimSolistene.

Maren Ohm Ballestad

Fiolin ()

marenohmballestad@gmail.com

Mari Daleng Okshovd

Fiolin (Folkefele)

mari.okshovd@gmail.com

Julie Davidsen

Fløyte ()

julieutrulige@gmail.com

Ingrid Ose

Fløyte ()

ingrid.ose@hotmail.com

47675532 Eg er ein fløytist som studerer utøvande klassisk på NMH. Eg har mykje erfaring som solist, kammermusiker og
orkestermusiker. Både aleine og saman med min tvillingsøster Maria har eg spelt kammermusikk saman med landets
fremste musikarar, og har bl.a. vert solist med Kringkastingsorkesteret og Barratt Dues unge Symfoniorkester. Eg spelar
først og fremst klassisk musikk men tar også imot speleoppdrag i andre sjangrar, og har også moglegheit til å sette
sammen ulike ensembler dersom ønskeleg.

Maria Ose

Fløyte (Piccolo)

floytemaria@gmail.com

95855645 Eg er ein fløytist frå Vestlandet, som no studerar utøvande klassisk ved NMH. Eg har tidlegare gått på Barratt Due Unge
Talenter, der eg har fått spele kammermusikk på slottet og vore solist med Barratt Dues Unge Symfoniorkester. Utanfor
har eg også fått spele i Oslo Filharmonien.

97567079 Mari er en fiolinist fra Valdres, og har en Bachelorgrad i utøvende klassisk fiolin fra NTNU i Trondheim og Norges
Musikkhøgskole i Oslo. Høst 2018 påbegynte hun sin mastergrad i fiolin.
Hun har spilt jevnlig med flere profesjonelle orkestre i Norge, deriblant Kringkastingsorkesteret, og har også mange
oppdrag og konserter med sin strykekvartett.
I tillegg til klassisk musikk er Mari allsidig og spiller også folkemusikk.
Hun tar alle type oppdrag; bryllup, private selskap, event, osv.
95487555 Julie har i løpet av sin karriere har hun vunnet mange nasjonale og internasjonale priser og konkurranser. Hun har også
vært solist med flere orkestre og korps, både europeiske, nasjonale, regionale og lokale.For tiden studerer hun til
mastergrad ved Norges musikkhøgskole med Tom Ottar Andreassen og Trond Magne Brekka som lærere. Julie studerer
klassisk musikk, men hun brenner også for å blande ulike kunstformer og stilarter/sjangre. Hun er freelancer og holder
aktivt på med kreative prosjekter.
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Eg har også delteke på ei rekkje speleoppdrag saman med mi tvillingsøster Ingrid på fløyte, der vi blandt anna har fått
vere solistar med KORK.

Frida Andreassen Lereng

Fløyte (Piccolo,
altfløyte, bassfløyte,
barokkfløyte)

frida_lereng@hotmail.com

Eg tar gjerne med Ingrid eller set saman eit anna ensemble etter ønske.
97900802 Jeg er en ung, talentfull fløytist som har bred erfaring både som solist og ensemblemusiker. Jeg har høy kompetanse
innen alt fra tidlig barokkmusikk på historiske instrumenter til samtidsmusikk, og spiller jevnlig med profesjonelle
ensemble, korps og orkestre.

VIDEO

Jeg har et bredt repertoar både når det gjelder solostykker og musikk for kammergrupper, som egner seg både for store
og små tilstelninger, om det skulle være taffelmusikk til festlig lag eller pauseinnslag i en konferanse.
Ingvild Ness

Fløyte (Tenorsaksofon
(ikke solo))

ingvild2.ness@gmail.com

Martin Nodeland

Gitar ()

martinnodeland@hotmail.com

Espen Wensaas

Gitarer/mandolin/cittern mail@espenwensaas.com
(Sang, fløyter,
bukkehorn, piano)
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46799941 Er en 19 år gammel jente som spiller tverrfløyte i førsteklasse på utøvende klassisk. Jeg har spilt i 13 år, spiller gjerne i
kirker, bryllup, begravelser osv. Settes også gjerne sammen med andre. Har spilt tenorsaksofon i 3 år, ikke noe seriøst,
men kan spille enkle melodier, har spilt i bandet 39C (har facebookside) det siste året, så kan settes sammen med andre
musikere på sax, men ikke solo.
46432490 Jazzgitarist på utøvende masterstudier. Erfaring som utøver, komponist og bandleder med prosjekter som har spilt og
turnért på festivaler, jazzklubber og større scener i Norge og internasjonalt. Bred musikalsk erfaring, spesielt innenfor
jazzfeltet. Fremoverlent og tilpasningsdyktig både praktisk og musikalsk. Stort nettverk og kan sette sammen besetning
og tilpasse musikalsk materiale til anledningen.
90759976 Tidligere bachelor i utøvende jazz ved NMH, nå master i utøvende folkemusikk ved samme institusjon.
Multiinstrumentalist som spiller en rekke forskjellige sjangre og med et stort nettverk av profesjonelle musikere som kan
passe inn i et bredt spekter av forskjellige anledninger. Lang fartstid som musiker i alt fra bryllup til oppdrag for
næringslivet, og har samlet opp erfaring fra et tresifret antall engasjementer. Setter opp band/ensemble etter behov og
kan vise til referanser om ønskelig.

Ved spørsmål til listen kontakt larshk@nmh.no
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Barbora Placha

Harpe ()

barbora.placha@harpiste.no

Emmanuel Padilla Holguín

Harpe ()

eph1993@gmail.com

Barbora Placha

Harpe ()

barbora.placha@harpist.no

Adrien PHILIPP

Klarinett (Bass clarinet / adrien.philipp@gmail.com
Eflat-clarinet)

Pål Aam

Klassisk Gitar (El.
Gitar)

les-paal@hotmail.com

91167175 Klassisk gitarist med fokus på interpretasjon av barokk, klassisk og romantisk musikk. Skal ha avsluttende
bachelorkonsert i mai/juni og vil gjerne dele dette flotte repertoaret for deg og dine! Kan spille konserter alene på opptil 60
min. for riktig pris. Ta kontakt for mer informasjon om program etc. så finner vi en løsning tilpasset ditt behov.

Johan Christian Torsvik Bruun

Klassisk piano
(Akkordbasert piano,
gitar og sang )

jcbruun@outlook.com

Olga Jørgensen

Klaver ()

olgajoergensen@yahoo.no

47343732 Klassisk skolert pianist med et sjangerspenn fra pop, jazz og til klassisk musikk. Har erfaring med bl. a. solokonsert,
taffelspill, akkompagnering, samspill med klassisk ensemble og samspill med band. Alltid villig til å prøve ut nye format og
sjangre. Spiller både etter noter og besifring samt improviserer innen mange sjangre. Tidligere utdanning fra Unge
Talenter v/ Barratt Due.
Arrangerer og komponerer også musikk. Utdanning fra Talentutviklingsprogrammet v/ NMH og musikklinja v/ Rud.
94141137 Jeg er utdannet pianist fra Royal Academy of Music i London og Norges Musikkhøgskole og opptrer jevnlig som solist,
kammermusiker og akkompagnatør. Jeg har hatt konserter over hele Norge og i Europa, og jeg er en allsidig musiker
med erfaring fra alle typer oppdrag. Ta kontakt med meg hvis du ønsker pianist til bryllup, firmafest, konfirmasjon,
julebord eller bursdag. Jeg har et stort repertoar og kan spille hva enn du måtte ønske, og opptrer gjerne som solist eller
sammen med andre.

Håkon Norby Bjørgo

Kontrabass ()

hakonnb@gmail.com

Elena Reznikova

Piano ()

elena.reznikova97@gmail.com

Bojan Marjanovic

Piano/keyboard (orgel) bojan.marjanovic@student.nmh.no

45868318 Pianist med gjennomført doktorgrad i klassisk utøvende piano og mastergrad i jazz/improvisert musikk ved NMH spiller
flere musikksjanger (klassisk, jazz, pop, rock, salsa osv). Jeg har flere års erfaring som pianist for ulike engasjementer
og kan tilby en rekke typer av utøving for bryllup, selskap, konferanse, alene eller med band.

Kristoffer Lippestad Dokka

Saksofon ()

krisdokk@gmail.com

95850098 Jeg er en utdannet musiker fra Sørum i Akershus (født 1990) som jobber som frilans saksofonist. Jeg er utdannet i "jazz
og improvisajosn", men kan utfolde meg i flere musikalske retninger. Jeg spiller ofte i arrangementer som bryllup,
begravelse, bursdager, konfirmasjoner etc. Sammen med DJ har jeg også gjort mange oppdrag de siste to årene. Jeg
leser noter og besifring og kan lett puttes inn i en allerede etablert musikalsk setting med band, pianist, organist o.l.

Elisabet Voll Ådnøy

Sang ()

elisabet.adnoy@gmail.com

95202121 Sanger og pedagog med utdanning fra Norges musikkhøgskole og lang erfaring fra ulike oppdrag. Om det er bryllup,
begravelse, event, konferanse eller annen markering, bidrar jeg med det du trenger. Jeg setter sammen band/ensemble
etter behov. Repertoaret spenner fra klassisk til pop og gospel - i meg får du en profesjonell og allsidig sanger med stor
formidlingsevne. Ønsker du en sanger som gir det lille ekstra - ta kontakt!

Renate Ørnes Eide

Sang (Piano)

renateorneseide@gmail.com

94425245 Allsidig sanger (sopran) med mye erfaring både som solist og ensemblesanger. Studerer per dags dato klassisk sang,
men har frem til dette hatt sin forankring i den rytmiske musikken. Synger gjerne klassisk, pop, gospel, soul, musikal og
viser. Kan opptre som solist eller i ensemble i begravelser, bryllup, private selskap, gudstjenester ol. Kan akkompagnere
seg selv på piano, og setter sammen band/ensembler etter behov!
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92352348 I am a musician who love to play classical music, jazz, pop, folk etc. I am happy to play at concerts as well all occassions
events (wedding, funreal, Birthday party etc.).
I have my study backgroud from Prague, Brussels and Oslo. I am also very happy to play with other instruments.
48401718 I am a Mexican harpist studying in Norway. I am specialized in classical, popular, and traditional music. I have performed
in 15 countries in many different settings, with orchestras, solo, social outreach, Latin jazz jams, etc. I have a special
interest in Latin American music and recording unknown music.
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92352348 Barbora er harpist som kan spiller flere forskjellige sjangere - klassisk musikk, pop, jazz... Hun er vinner av flere
internasjonale harpkonkurranser, nå er i hennes siste år av NMH . Kan spille solo ytelse eller også mulig å spille med
sanger, fløyte eller fiolin...
Kan spille på noen form for arrangementer: bursdag, jubileer, huskonsert, bryllup, begravelse...
Hun spiller regelmessig som solist med orkestre, og hun liker å spille innenfor orkesteret også.
41786808587 Vikar: Orchestra and chamber musician with experience from playing in Oslo Philharmonic Orchestra, Orchestre de la
Suisse Romande (CH), Orchestre national de Montpellier (France) as well as in Verbier Festival Orchestra and the
Orchestra Academy of the Schleswig Holstein Musik Festival. I would be glad to serve as a substitue for any clarinet part.
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91538523 Jazzbassist fra det utøvende masterstudiet - erfaring fra festivaler, turneer i inn- og utland etc., samt spilleoppdrag i
bryllup, bisettelser, konferanser, private arrangementer osv.
Punktlig og presis - fleksibel med tanke på rigg/utstyr. Jeg kan sette sammen ev. band og repertoar ut fra
arrangementets karakter.
46762120339 I'm a classical pianist and have played various of different repertoire. I have a lot of experience in playing solo, chamber
music and I've also played with an orchestra a couple of times. I have worked as an accompanist and am pretty fast in
learning new pieces. Right now, I'm studying the first year of bachelor with prof. Marianna Shirinyan. My former teacher
was Sergei Reznikova who finished his studies at the Moscow Tchaikovsky Concervatory.

Ved spørsmål til listen kontakt larshk@nmh.no
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Eline Maria Refvem

Sang, klassisk
(direksjon (kor,
vokalgrupper))

eline.refvem@gmail.com

Gianni

Saxophone (Flute,
Clarinet)

giannigagliardimusic@gmail.com

Bettina Flater

Spansk gitar (Vokal)

bettinaflater@hotmail.com

Mykola

Trekkspill (litt piano)

accoworks@gmail.com

Anna Kirs

Trompet ()

anna.k.aarsland@gmail.com

Adrian Barstad Andresen

Trompet (Flygelhorn,
bukkehorn & lur)

adrian.andresen@me.com

Mari Tyvand

Trompet
(Piccolotrompet)

marityvand@gmail.com

99423737 Jeg studerer klassisk utøvende trompet og har mange års erfaring fra spilling i bryllup, begravelser og private selskap. I
mange år har jeg også spilt mye i ulike kirkelige sammenhenger, både som solist og i ensembler.

Alex Maestro

Trompet, Klassisk og
jazz (også Piccolo og
flygelhorn...) ()

maestroalex93@gmail.com

45790895 Freelance som studerer sitt siste år i klassiske utøvende master, og er interessert i mange typer
oppdrag. Åpen for de meste (Kirke musikk, fanfarejobber, å lære, julebord, solist, storband, og forskjellige
ensembler). I Norge, har jeg spilt i Oslo Filharmonien, men også er jeg også vikargodkjent i Stavanger, Kristiansand og
Nordnorsk orkester. Jeg spiller mange typer av musikk, derfor spørre meg hvis du trenger hjelp og jeg skal
prøve a hjelpe deg/dere.
Du kan se også nettsiden min!

Karin Johansson

Valthorn ()

karinemmalinnea@gmail.com

Marte Stensheim

Vokal ()

marte.stensheim@gmail.com

45506685 Hornist som studerer på det utøvende masterstudiet. Allsidig og pålitlig. Er flink til å organisere og kan sette sammen
ensembler ved behov. Jeg tar gjerne spillinger som:
- Vikar/ gjest i orkester/ korps
- Solist med orkester/ korps
- Bryllup (innslag under vielse)
- Bisettelser/ begravelser
- Private selskap (bursdag, jubileer, huskonsert osv.)
- Innslag på konferanse/ event
93221482 Jeg synger pop/vise/jazz, og har erfaring fra markeringer av livets store begivenheter – som bryllup, jubileum og
begravelser. Jeg ønsker gjerne å få lov til å være med å bidra til å sette rammen rundt deres arrangement, enten det er
en feiring av livet, eller en verdig avskjed. Ved behov har jeg mulighet til å skaffe flere musikere, og jeg er generelt
fleksibel og enkel å ha med å gjøre i planleggingen av ditt arrangement.

Live Sollid Schulerud

Vokal (Gitar, laptop)

live.schulerud@gmail.com
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92297270 Lyrisk koloratursopran fra Sandnes med stor sjangerbredde. Jeg er spesialisert inne klassisk, men synger også bl.a.
viser, pop og folkemusikk. Jeg har mye erfaring både som solist og ensemblesanger, og har opptrådt og underholdt i
bryllup, private selskaper, bisettelser, flere galleriåpninger i regi av museene i Oslo, og som solist med kor og orkester.
Jeg setter gjerne sammen et ensemble, slik at du får den musikken du ønsker deg. Ta kontakt!
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+34625569546 His unique sound, originality, and artistic integrity have enabled him to perform all around the world in extremely diverse
situations, ranging from jazz to flamenco music with greats as Al Foster, John Clayton, Dick Oats, Gilad Hekselman or
Jordi Rossy. He has been at Berklee College of Music, State University of New York, Conservatorium van Amsterdam
and Conservatoire National Superior de musique et dance de Paris.
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92620626 Bettina Flater har drevet i mange år som flamenco gitarist i Spania. Basert i Madrid mellom 2005 og 2015, turnerte hun
verden rundt med verdenseliten i sjangeren. Nå beveger hun seg i et mer personlig musikalsk landskap, og synger egne
låter og nordiske folketoner ikledd flamencoarrangementer. Hun kan ta oppdrag som flamencogitarist eller mer allsidig
artist.
93926877 Jeg spiller mye baroke musikk på trekkspill. Det er Bach, Vivaldy og andre. Jeg har spilt på mange konserter, brylluper,
bursdager, privat arrangementer med den repertoar.
95173750 Har tatt en utøvende musikkbachelor i trompet ved NLA Høgskolen Staffeldstgate før jeg tok PPU på Barratt Due. Går nå
master i musikkpedagogikk. Vil gjerne spille i bryllup, begravelser, private selskaper, eventer, seremonier, korps og
orkester. Har mest erfaring fra den klasssiske retningen (orkester, brass band og solist i kirke/private selskaper), men tar
gjerne andre utfordringer på strak arm.
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404 71 527 Jeg er en allsidig musiker som fra tidlig av startet i korps som 6-åring. Det utviklet seg til å bli naturlig å være solist i ulike
sammenhenger, samt spille med messingensembler og ulike band. Jeg tar oppdrag innen bryllup, bisettelser/begravelser,
private selskap, innslag på konferanser og eventer med mer. Jeg har alt fra faste partyband til soul- og jazzband, og kan
også sette sammen ensembler etter behov. Kan ikke jeg spille selv, så kjenner jeg garantert noen andre dyktige
musikere.
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92291538 Jeg er vokalist og låtskriver, og har bred erfaring innenfor både jazz/improvisasjon, pop, vise, rock og elektronisk
musikk/eksperimentelt. Kan ta
oppdrag med min egen musikk hvor jeg da også bruker laptop og/eller gitar, eller oppdrag i bryllup, bisettelser,
konferanser, private selskap og liknende. Kan kompe meg selv på gitar eller sette sammen et ensemble etter behov. Tar
også DJ-oppdrag.

Ved spørsmål til listen kontakt larshk@nmh.no
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Emilie Bjørnstad

© Norges musikkhøgskole 2018

Vokal, rytmisk/jazz ()

emilie.bjornstad@hotmail.com

90054017 Bachelorgrad i rytmisk musikk fra UiA. Gjør frilansjobber både som korist og solovokalist ved eventer som konferanse og
julebord samt private anledninger som vielse/bryllupsfest, bursdager, dåp og bisettelse. Gjester også konserter med
korps, storband o.l. Har et stort repertoar innenfor populærmusikken (rock, pop, soul etc.) og standardjazz, samt egne
ting. Kan hyres inn som vokalist alene eller sette sammen et ensemble for anledningen. Gjør også koristjobber i studio.

Ved spørsmål til listen kontakt larshk@nmh.no

VIDEO

