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RESSURSSENTER FOR IMPROVISASJONSMUSIKK

Vi er orientert om tilbudet som er bygget opp pe Krikstad i Akershus for barn og unge som vil
fordype seg i improvisasjonsmusikk, og vil gierne avgi en uttalelse om dette.

Jazzhnja ved NTNU er landets eldste og st@rste jazzmusikerutdanning, og tilbyr Bachelor- og
Mastergrad innenfor faget. Flere av v6re kandidater har vaeft og er stipendiater i det nasjonale
Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid, et program pi doktorgradsnivi. Vi
representerer siledes topputdanningen innenfor improvisasjonsmusikk i Norge. Vi rekrutterer fra
hele landet og ogsi utlandet. Arlig har vi prpvespill der vi lytter til over 200 kandidater. Slik kan vi
danne oss et godt bilde av hva som r6rer seg pi lavere nivAer i musikerutdanningen her i landet. I
virt perspektiv er dette nedslSende. Apenbare talenter fir nesten ingen hjelp i det etablerte
skoleverket (kulturskolene inkludert) til i lare musikk pA en mflte som kan utvikle dem som
improvisasjonsmusikere. At mange likevel g4r det, synes nerrnest 6 vare pfl tross av opplaringen,
eller de har vart si heldige 5 fi plass pi en av de fi folkehdgskolene som har relevante tilbud eller
fitt privat opplrering. Det er svart krevende 6 kompensere for manglende musikkopplrring i den
mest formative alder.

Systematisk trening av unge improvisasjonsmusikere er altsfl en nasjonal mangelvare. Det er dette
som gj6r senteret pi Krikstad si unikt. For vir virksomhet vil en styrking av dette tilbudet bety en
ny era i norsk improvisasjonsmusikerutdanning, og vi stiller oss gjerne til disposisjon i den grad vi
kan, bide faglig og politisk.
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