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FERDIGHETER

Komponering, fiolinist, sanger, musikkprodusering, låtskriving,
pianist, multi- instrumentalist, arrangør, musikklærer.

ERFARING

`Luíra`, Tromsø -
direktør

Januari  2018- Nåværende
stilling.

● Et solo prosjekt, med en fri, alternativ/ folk/
kontemporær musikk stil med polifonike stemmer.
Låtene har et klassiskt fundament hvor jeg bygger
broer mellom den klassiske og den alternative verden
med bruk av urgamle/ folkeinstrumenter, klassiske
instrumenter og i moderne musikkteknologi (Pro
Tools og plugins).

● Komponist, fiolinist, låtskriver, sanger, pianist.

● Multi Instrumentalist, produsent og
arrangør.

●  Oktober 1, 2021: Utgivelsen Debut-
albumet `Free` med Freya og Karisma
Records; digitalt og fysisk på alle
formidlingsplattformer, i Norden - og
globalt.

●  September 18, 2021: Karisma Records
heter Luíra velkommen i familien sin og de
skal ta seg mest av distribusjon og
konserter/ festivaler i Norden.

● Mai 7, 2021: Utgivelse av singelen `Free` med et videoklipp
på youtube, med støtte av Freya Records og Idvi Agency.



●  Januar 16, 2021: Utgivelse av singelen
Inner Drum med et videoklipp på youtube,
med støtte av Freya Records og Idvi
Agency. Inner Drum ble samtidig sluppet ut
sammen med Secret Medicine fra denne
datoen på alle formidling splatformer (som
Reddit, Amazon, Spotify. osv).

● Oktober 2, 2020: Utgivelse av singelen
Secret Medicine med et videoklipp på
youtube, med støtte av Freya Records og
Idvi Agency.

● Fra oktober 2018: produksjon kurs med
gitarist, komponist og musikkprodusent:
Sander Gommans (ex-After Forever, MaYan,
Trillium).

● Komposisjon av forskjellige verker, både
til `Luíra` og andre prosjekter. F.eks. å
komponere kontemporær/ alternativ/
klassisk musikk til kammermusikk
prosjekter/ til filmer: hvor urgamle
instrumenter møter med de klassiske, og en
Hardingfele.

Den Syngende Fiolinen, Tromsø - direktør/ musiker/
musikklærer (fiolin, sang, komponering, piano, låtskriving,
arrangering, og musikkproduksjon).

● Eget selskap Dordrecht: LauraViool (2006- 2019), German
International School The Hague (jan 2015- okt 2019), Rootz Music
School Delft (sep 2015- sep 2017), Elementary School Muhring
Dordrecht (sep 2015- juli 2016).

● Siden oktober 2019 Den Syngende Fiolinen i Tromsø:
● http://www.densyngendefiolinen.com/

http://www.densyngendefiolinen.com/


Sep 2006 – nåværende stilling.

● Lager kursplan og personlig veiledning for studenter fra 4 år
og eldre (80+)

● Lag musikk fra hjertet, og la sjelen snakke
fritt.

Heavy- metal band: Adeia, Rotterdam - Direktør, fiolinist,
sanger, låtskriver, komponist, manager, bandleder

Sep 2008 - des 2016

● Komponering (Cordyceps,
Hourglass, Inheritance f. eks.).

● Bandmanager/leder, musiker
(fiolinist, sanger, grunter)

● Arrangering

● Tekstskriver

● I 2009 gjennomførte
jeg en minor oppgave
ved Codarts University
of the Arts: Minor for
rock - strings and
composition! 2 årig.
Denne avhandlingen er
fortsatt en del av
læreplanen i Codarts.

● Spilt konserter/ festivaler (f. eks. FemMe, Female Metal Event Eindhoven 2015)

● Adeia har utgitt 2
albumer på alle
formidlingsplattform



er under
plateselskap

Layered Reality
Productions
(youtube, spotify,
bandcamp, osv).
Navnene av
albumene:

Hourglass og Serenity.

Con Anima Piano Trio, Rotterdam - Klassisk fiolinist, leder
Piano Trio, manager Sep 2008 - Juli 2015

● Fiolinist, leder av trio.

●Forfremmelse.

● Å spilt konserter
og på festivaler
(Marianske Lazne,
Codarts
kammermusikkfesti
val).

● Stykker av bl.a.:
Smetana (Piano Trio i G
minor), Shostakovich
Piano Trio Nr. 2 in E
Minor op. 67.

● Vinner beste
kammermusikk
ensemble Codarts
Kammermusikk
festival 2010.



UTDANNING

● Codarts University of the Arts, Rotterdam - bachelorgrad som
utøvende musiker (fiolin/ sang / piano) og musikklærer (inkludert en
praksisplass på to år), en minor  i komposisjon og  rock- minor for
strings.

Sep 2006 - okt 2011 Klassisk fiolin, sang, piano, komponering,
kammermusikk, musikklærer.

● Barlaeus Gymnasium Amsterdam - Highschool with classical
education and languages

Sep 1999- juli
2006

Latin, musikk, Gammel Gresk, Kunst, Engelsk med
høy standard.

SPRÅK

● Nederlandsk (morsmål)

● Engelsk (flytende, nivå C1)

● Norsk (flytende, C2)

● Tysk (gode kommunikasjonsevner)

● Fransk (grunnleggende kommunikasjonsevner)



UTMERKELSER

● Juli 2009, med Con Anima Piano Trio:

Med denne pianotrioen klarte jeg fullt å uttrykke min kjærlighet til
klassisk kammermusikk. I 2009 ble Con Anima valgt av Codarts
kammermusikk-komité som det beste, mest lidenskapelige og
enestående kreative ensemblet i Codarts University for the Arts dette
skoleåret (vi spilte Smetana Piano Trio i G minor).

● I 2005 har jeg vant en hederlig omtale for min musikalske tolkning
av Praeludium und Allegro av F. Kreisler på Prinses Christina
Concours i Den Haag.

● Jeg ble tildelt to andre priser på Princess Christina Concours også: to ganger ble jeg
valgt ut til mesterklasser av mange deltakere. I 1999, av fiolinist Emmy Verhey, for min
enestående ytelse av Romanian Dances av Bartok og i 2004 for min enestående ytelse av
Dancing Doll av F. Kreisler, av Peter Brunt.


