
CV – SVANES 
 

Fullt navn: Ida Svanes Ziener 
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E-post: idasvanes@gmail.com 
Web: www.svanes.org 

 

Om artisten:  
Artistnavn: SVANES 

Gitarist og vokalist 
                         Tekstforfatter, komponist og arrangør 

 
Svanes (Ida Svanes) har vært aktiv i Norges vise- og singer-songwritermiljø fra 2006 da hun, etter å 
ha studert klassisk gitar i mange år, fant sin egen musikalske åre og gikk over til å være tekstforfatter, 
komponist og artist. Hun har bakgrunn fra Institutt for musikk ved NTNU i Trondheim, samt at hun 
har gått på den Nordiske viseskolen i Kungälv. Hun tar i bruk kunstnernavnet Svanes fra august 2014.  
 
Svanes lager det hun kaller poetisk visepop, men hun krysser gjerne over mot både jazz, folk og 
world-musikk. Tekstene hennes beskrives gjerne som poetiske og allmennmenneskelige. Det som 
preger henne som artist er den klare stemmen, godt gitarspill kombinert med stor formidlingsevne.  
Tekstlig og musikalsk er hun også dyktig til å ta i bruk språkets naturlige flyt og rytmikk.   
 
Svanes har spilt en mengde konserter de siste årene. I juni 2011 vant hun konkurransen «Vis deg 
fram» under festivalen Viser ved kanalen sammen med bassist Audun Reithaug. Det siste året har 
hun turnert og hatt konserter med full bandbesetning. bl.a. var hun og bandet i Rogaland på turné 
våren 2013. Våren 2014 holdt hun en helaftens konsert med kun egne låter på Caféteateret i Oslo.  
 
Svanes har gitt ut EPen Hus ved havet med fire av sine norske låter, og der «All verdens tid» er den 
som har fått mest respons. Hun skriver også engelske tekster, og er med på albumet Open Xpressions 
i Urban Sound Studio som ble lansert i august 2014. På låta «Up to you» har hun med seg den 
senegalesiske artisten King Milo. Sangen og albumet finnes på bl.a. Spotify og Itunes.  
 
RELEVANT UTDANNING: 
2008-2009: Vislinjen ved Nordiska folkhögskolan i Kungälv, Sverige. 
2002-2007: Bachelor i «Det åpne musikerstudiet», ved NMH og Institutt for musikk, NTNU. 
2001-2002: Toneheim folkehøgskole med fordypning i musikk.  
 
DISKOGRAFI: 
2014: «Open Xpressions at Urban Sound Studio, vol 1» (samlealbum), produsent: Jock Loveband 
Medvirkende: Ida Svanes: vokal/gitar, King Milo: vokal, The Open Xpressions House band: Jørn 
Hansen: gitar, Simen N. Stensland, keyboards, Thomas Dulsrud: trommer, Henrik Hilmersen: bass 
2011: ”Hus ved havet” (EP) innspilt i Musikkloftet Studio, produsent: Vidar Lunden 
Medvirkende: Ida Svanes, vokal/gitar, Audun Reithaug: bass, Kristin Andresen: saxofon. 
 
PRISER/STIPENDER: 
2012: Vinner av konkurransen Vis deg fram under festivalen Viser ved kanalen 
2008: Tildelt Jarle Bekkaviks minnefond for visesangere. 
2001: Tildelt Røyken kommunes kulturstipend
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