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Uddannelser 
2014 Pædagogisk Diplom på UCN i Innovation og didaktik 
2008-2011 Cand. Musicae ved Det Jyske Musikkonservatorium med Sang, Spil & 

Bevægelse (SSB) som ledelsesfag. SSB dækker rytmisk træning, kropslig 
udfoldelse, sang og sammenspil på trommer/perkussion. Blandt andet havde 
jeg et undervisningsforløb med tilknytningsforstyrrede børn og SSB som 
terapiform 

2004-2005 Musikpædagogisk Diplom ved Nordjysk Musikkonservatorium med fokus på 
karriereplanlægning, perkussionsammenspil i større grupper, bevægelse, 
sang og rytmisk træning 

2003-2004 Studieophold i Rio de Janeiro, Brasilien, 12 måneder. Studie af den 
brasilianske musikkultur med fokus på sambaskoler og afro-brasilianske 
kulturer 

1997-2002 Rytmisk Musiklærereksamen på Nordjysk Musikkonservatorium med saxofon 
og sammenspilsledelse som hovedfag. Uddannelsen dækker også 
undervisning i klaver, sang, pædagogik, sammenspil, SSB, musikhistorie, 
arrangement, teori og hørelære,  

1995-1997 Musikalsk Grundkursus på Aalborg Musikskole; konservatorieforberedende 
kursus 

1991-1994     Sproglig-Musisk studentereksamen på Varde Gymnasium  
 
 
Kurser 
2007 Music Mind Games, Unit 1; en metode til indlæring af musik og teori med 

sjove lege og spil udviklet af Michiko Yurko. Denne metode er meget 
anerkendende og fanger selv de mest urolige elever. Gennem kortspil lærer 
eleverne nodeværdier, toner, teori og solmisation. 

2006 Art 2 Business; Virksomhedstræning for kunstnere 
2005 Situationsbestemt Ledelse II; en metode med 4 ledelsesstile, der tilpasses den 

specifikke situation 
2005 Tante Andante Universitet; En uges kursus hos Benedicte Riis i Tante Andante 

huset i Ebeltoft 
 
 
 
 
Jobs 
2013 à Vesthimmerlands Kulturskole 
2012-2013 Hellum FRI; Dansk og Musiklærer på friskolen 
2009-2013   Aalborg Kulturskole; SSB-lærer på MGK Nord og saxofonlærer  
2001-2014 Den Rytmiske Aftenskole, Aalborg; SSB og saxofonlærer 



2005à Kunstner i Nordjyllands Amts kulturtilbud ” 1/1 kunstner til ¼ pris”, i dag 
kaldet ”Børns møde med kunsten”. Gennem denne ordning har jeg været 
rundt på mange af de nordjyske skoler og lavet STOMP med eleverne 

2010-2011 Kulturmedarbejder i Brønderslev Kommune; 1-årigt projektansættelse 
2008 Rhythm Go Global; projektleder, komponist og dirigent på et Stomp-projekt 

for 1200 nordjyske skoleelever, der samledes i Tivoli Karolinelund og 
spillede sammen på murerspande. 

2008 Music Go Global; Koordinator af kursusdag for musikere og 
musikundervisere med instruktører fra hele verden. 

2006 Kunstner i Nordjyllands Amt´s børnekulturtilbud ”Ali Baba´s Karavane”, 
hvor vi turnerede rundt i Nordjylland og spillede for 40.000 børn i alderen 
4-10 år. Her spillede jeg den giftemodne Prinsesse Smaragd, der var 
forelsket i kameldriveren Hodja 

2006   Kunstner i Art2Business; en portal til formidling af kunst til erhvervslivet 
2006-2009 Rebild Kulturskole; grundskolehold, blokfløjte-, klaver- og saxofonlærer, 

blandt også på Hellum Skole 
2005-2006 Daglig leder af Tante Andantes Hus, Aalborg. Som den nordjyske Tante 

Andante lavede jeg sanglegsworkshops for børn. Vi havde kun en regel og 
det var Kardemommeloven; ”Man må ikke plage andre eller sætte livet til 
og for øvrigt kan man gøre som man vil”. Tankevækkende ord, der spredte 
glade stemmer og fantasifulde lege.  

2005-2009 Hjørring Musikskole; SSB-lærer på MGK og Ballet Nord  
2004 Aalborg Friskole; Musiklærer i mellemskolen 
2001-2006 Aalborg Musikskole; saxofon-, tromme- og SSB-lærer 
2001-2002 Aalborg Katedralskole; Saxofonlærer 
1999-2004 Musikalsk leder af Sambaskolen Poco Loco; min store passion, samba! Poco 

Loco var en stor del af mit liv i mange år. Jeg var formand, dirigent, 
bookede jobs, komponerede karnevalssange, kreerede vores årlige show til 
karnevalet og brugte mange timer på at udvikle og lede gruppen.  

1999à Karneval- og STOMP-workshops for virksomheder, foreninger, skoler og 
institutioner. Se referencer på www.linetteriber.dk & www.spilpaaskrot.dk  

1998-2000 Pandrup Kommunes Musikskole; grundskolehold, tromme- klarinet- klaver og 
saxofonlærer.  

1997 Vikariat i Den Musikalske Børnehave, Aalborg som pædagogmedhjælper 
1994à Har lavet workshops eller performance i international sammenhæng; 

Brasilien, Singapore, Norge, Frankrig, Italien, Letland, Sverige, Tyskland, 
England 

 
 
Konstellationer 
 
Tante Andante Band, Sundhedsorkestret, Bardatræft, Dunkelfolket, Vimoroz, Swingtime 
Bigband, Sultanen og Prinsessen fra Ali Babas Karavane, Bloco 9000, Danband, Mono 
Bloco, diverse sambaskoler i ind og udland (Bloco X, A Bunda, Poco Loco, Cairioca, 
Unidos de Hamburgo blandt mange andre), Henry Does Origamy mm.  
 
 
 


