
Kontaktinformation: 
Højgade 4A, 7800 Skive Email: Basbasun@gmail.com  

CV 
 

Jeg er uddannet basbasunist og musikpædagog med en 
kandidatgrad fra Det Jyske Musikkonservatorium. Som 
musikunderviser fokuserer jeg meget på mine elevers 
motivation. Ud fra sin viden om undervisning og 
motivationsteori har jeg skrevet mit eget 
undervisningsmateriale. Jeg har erfaring med det 
professionelle musikliv fra at have spillet koncerter med 
næsten alle de profesionelle, danske symfoniorkestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisningserfaring: 

 Jeg har undervist elever siden jeg var 14 
(2004). 

 Mine elever har været i alle aldre fra 6-
70. 

 Jeg underviser naturligvis i trækbasun, 
men også trompet, cornet, althorn, 
baryton, euphonium og tuba m.v. 

 Jeg har erfaring med at undervise alle 
niveauer fra nybegynder til 
konservatorietniveau. 

 Mange af mine elever underviser jeg efter 
mit eget materiale "MusicQuest", som 
anvender spilmekanikker til at øge 
elevens motivation. 

 Udover soloundervisning underviser jeg 
ofte på både større og mindre hold. 

 Jeg har gode erfaringer med samarbejde i 
folkeskoleregi. 

Ensembleledelse: 

 Jeg begyndte som dirigent og 
ensembleinstruktør i 2004, men har også 
igennem min uddannelse fået undervisning i 
ensembleledelse. 

 Jeg har dirigeret næsten alle typer 
kammerensembler, orkestre og kor.  

 I forbindelse med min ensembleinstruktion 
skriver jeg ofte mine egne arrangementer. 
Det gør det på den ene side muligt at 
tilrettelægge noden efter den enkelte elev 
og på den anden side er det helt nødvendigt 
når ensemblet eksempelvis består af 2 
sangere, 2 cellister, 2 klarinettister, en 
pianist og en saxofonist. 

 Som ensembleunderviser lægger jeg meget 
vægt på, at der altid er noget at spille frem i 
mod - koncerter,  indspilninger eller 
optagelser til YouTube. 
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Sproglige færdigheder: 
Engelsk: Flydende 

Tysk: På forståeligt niveau. 

IT færdigheder: 
Let kendskab til programmering, videoredigering (herunder brug af YouTube) og hjemmesidedesign. 

Kan arbejde med bl.a. Sibelius, Charanga Music, Office, Open Office, Audacity, Photoshop og 

InDesign. 

Personlige kompetencer: 
Jeg ser mig selv som nede på jorden, konstruktiv, udadvendt og dygtig til at sparre med mine 
kolleger. Jeg er god til at sætte mig i mine elevers sted og skabe tillid i undervisningssituationer.  

Uddannelse og arbejdserfaring 
2017-nu: Basunlærer på musikskolen på Mors 
2017-nu: Basun- og hørelærelærer på Thisted Musikskole 
2016-nu: Basunlærer og sammenspilsinstruktør på Skive Musikskole 
2016-nu: Kirkemusiker i Sahl- og Gullev sogn 
2016-nu: Læringskonsulent hos Charanga Music 
2016: Barselsvikar som basunlærer på Nordfyns Musikskole 
2014-2015: Royal Conservatory at the Hague, udvekslingssemester 
2013: Basbasunist hos Odense Symfoniorkester 
2012-nu: Diverse jobs som assisterende basbasunist hos Aarhus Symfoniorkester, Aalborg symfoniorkester, 
Odense symfoniorkester, Sønderjyllands symfoniorkester og Prinsens Musikkorps. 
2012: Messinglærer på Herning Musikskole 
2010-16: Det Jyske Musikkonservatorium, bachelor og kandidat i musikpædagogik 
og orkestermusik på basbasun 
2007-2010: Sønderborg Statsskole, Studentereksamen 
2006-2007: Orkesterefterskolen Holstebro, 10. klasse 
1996-2006: Ulkebøl skole, Sønderborg 
 

Udøvende musiker: 

 Jeg har spillet med Sønderjyllands, Odense, Aalborg og Århus symfoniorkester som basbasunist. 
 Udover symfoniorkestrene har jeg også spillet ofte med Prinsens Musikkorps (Skive). Heriblandt har 

jeg spillet en koncertrække med dem som solist. 
 Jeg holder solo- og kammerkoncerter med jævne mellemrum. 
 Genremæssigt spiller jeg både klassisk, jazz og pop/rock m.v. 
 Mine tidligere basunlærere inkluderer bl.a.:  

-Prof. Niels-Ole Bo Johansen (Det Jyske Musikkonservatorium) 
-Brandt Attema (Den hollandske radiofilharmoni) 
-Don Immel (Sønderjyllands Symfoniorkester, Melbourne universitet) 
-Rolf Sandmark (Aarhus Symfoniorkester) 

 Jeg arbejder desuden som kirkemusiker/organist i Sahl og Gullev Kirke. 


