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Cv: 
Jeg er pt. studerende og færdiggør min uddannelse som Almen Musiklærer fra Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium næste sommer. Jeg har undervist i diverse musiske fag de sidste fem år på forskellige 
grundskoler, sommerskoler, musikskoler og aftenskoler. Ideen med at bringe yoga med ind i 
musikundervisningen kom for halvandet år siden, da jeg havde problemer med at få skabt koncentration og 
fokus omkring musikundervisningen på en af de musikskoler, jeg arbejdede på. Jeg oplevede, at børnene 
var for trætte og ufokuserede til, at der kom et ordentlig udbytte og gode timer ud af undervisningen. Derfor 
prøvede jeg mig frem med nogle yogaøvelser i løbet af timen og fik en helt fantastisk respons fra både 
børnene og senere også deres forældre. Herefter vidste jeg, at der var noget omkring denne kombination af 
musikpædagogik og yoga, jeg blev nødt til at undersøge nærmere. Derfor har jeg i løbet af det sidste år 
suppeleret min uddannelse ved konservatoriet med en uddannelse som Børneyogalærer og en uddannelse 
som Hatha-yogalærer.  
 
Mit koncept med at bringe yoga med ind i musiktimen er helt ny og innovativ i forhold til eksisterende 
musikpædagogiske praksisser. Det er en ny idé til, hvordan vi kan bringe mere bevægelse ind i 
musiktimerne og børnenes hverdag. Yoga styrker hele kroppen. Man kommer hele kroppen rundt i en time 
med ”Her er jeg”, og det er der brug for, da børnene ellers har mange stillesiddende timer i skolen og 
hjemme. Udover at jeg har fået meget positiv respons fra børn og forældre, er der også flere kollegaer i 
branchen der er nysgerrige og efterspørger mit materiale. Jeg sendte derfor mine sange ind til forlaget 
Dansk Sang, som jeg nu har fået en kontrakt med udgivelse af mit materiale hos.  
 
Uddannelse:  
2017               200 timers Hatha og Astanga Yogauddannelse i Rishikesh I Nordindien            
2017 -             Børneyogalærer ved Det Lille Yogahus i København   
2016               Børneyoga- og mindfullness instruktør ved Blå Himmel Yoga I københavn        
2016 -             Kandidat ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 
2013 -  2016   Bachelor ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 
2011 – 2013   Musikvidenskab ved Københavns Universitet 
2006 – 2009   Mariager Fjords Gymnasium  
2005 – 2006   Humble Musikefterskole 
1996 – 2005   Hadsund folkeskole  
 
Job:  
2017 -              Sang, musik og yogainstruktør på Frederiksberg friskole 
2017 -              Kursusinstruktør i musikformidling med børn ved Det lille yoga hus  
2016 – 2017    Rytmik og børneyogalærer hos Blå Himmel Yoga 
2017                Instruktør i sang, yoga og billedkunst, sommerskole Bratskov, Jammerbugt Kommune    
2017                Instruktør i sang, yoga og billedkunst, sommerskole Kunstskole Van Godt, Hadsund  
2017 -              Korleder ved senoirkor i Kokkedal 
2016 -              Korleder ved sangvinum i Kokkedal  
2016                Instruktør i sang, yoga og billedkunst, sommerskole Kunstskole Van Godt, Hadsund  
2016 -              Rytmiklærer hos Musmik i København  
2016                Rytmiklærer i Københavns Kommune, ansat af Kbh Kommune, Rytmisk center 
2016                Børnekorsleder ved Sankt Joseph Institut København  
2015 - 2016    Vikar i rytmik hos Musikhøjskolen på Frederikberg  
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2015                Musiklærer i 1. Klasse på Skolen på Duevej Frederiksberg   
2015 – 2016    Rytmiklærer på Rytmiskcenter  
2014                Underviser af børn ved Livø lejr + underviser ved FDF orkesterkursus    
2013 –             Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, diverse praktikker af børn fra 0 – 8 år 
 


