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CURRICULUM VITAE       

Ida Svanes Ziener 

Født 17.02.82 

 

Ida Svanes Ziener har en bachelor innen utøvende musikk (klassisk gitar), som også inneholder fag 

innen pedagogikk og ledelse. Hun har tatt videreutdanning med musikkpedagogikk spesielt rettet mot 

barn i aldersgruppen 0-8 år, og det er denne aldersgruppen hun har mest arbeidserfaring med. Hun 

underviser fast i barnehage, Oslo musikk- og kulturskole og hver sommer i Sommerskolen i Oslo. 

Hennes pedagogikk preges av lek og improvisasjon som en vei til kunnskapsoppnåelse og mestring. 

                

UTDANNING 
 

2010-2011: Musikkdidaktikk for barn 0-8 år, Barratt Due musikkinstitutt 
                     En praktisk utdanning som gir kompetanse i undervisning av barn i skole og musikkbarnehage.  

                       Undervisningspraksis i de nevnte aldersgruppene er en del av utdanningen.  

                      

2008-2009: Vislinjen ved Nordiska folkhögskolan i Kungälv, Sverige. 
                      En utøvende utdanning for visesangere der man jobber med tolkning og framføring av viser. 

                      Konsert- og turnéorganisering er en del av utdanningen. 

 
2006-2008: Kulturformidling - og ledelse, ved Høgskolen i Telemark  
                      Fleksibelt deltidsstudium som fokuserer på kulturens posisjon i samfunnet, og gir kunnskap 

                      om administrasjon og ledelse innen musikk- og kulturlivet. 
 

2002-2007: Bachelor i det åpne musikerstudiet/PPU ved NMH og Institutt for musikk (NTNU) 
                      Et utøvende studium (klassisk gitar), der man også kan velge å ta inn andre yrkesrettede fag 

                      (i mitt tilfelle 30 sp i kulturformidling og ledelse). Praktisk-pedagogisk utdanning inngår også. 

 

2001-2002: Toneheim folkehøgskole med fordypning i musikk. 

 

1998-2001: St. Hallvard videregående skole, musikklinjen. 
 

ARBEIDSERFARING 
 
17.02.12-dd: Frilanser som musiker og musikkpedagog 

 

01.08.10-d.d: Ansatt som musikkpedagog i Torshovhagen barnehage, 80% stilling  
                     Jeg står for planlegging  og gjennomføring av musikksamlinger med små og store barn. 

 

15.10.11-d.d.: Ansatt som pedagog i Oslo musikk- og kulturskole, 10% stilling. 
                     Jeg underviser musikkgrupper med barn (3-6 år) og foreldre.   

 

Sommer 2011- Sommer 2014: Lærer i Sommerskolen i Oslo kommune 
                   Jeg har vært lærer på kurset Fortell historier med musikk, dans og drama på 1.-2- trinn.  

 

01.01.10-01.07.11: Ansatt som organisasjonssekretær i Norsk viseforum, 60 % stilling 

                     Jeg hadde varierte arbeidsoppgaver, fra administrative rutiner til utvikling av kurs- og studietilbud. 
                   

Høst 2009: Kontormedarbeider (praktikant) i Oslo musikk- og kulturskole, 75% stilling. 
                      Jeg var bl.a. med på organiseringen av Barnas Verdensdager 2009. 

 

01.01.07-01.08.08: Fast ansatt som assistent i Sandbakken barnehage i Malvik, 60% stilling. 
                      Jeg jobbet på friluftsgruppe med ansvar for barn fra 2-6 år, og hadde bl.a. ansvar for barnekor 


