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Nøkkelkvalifikasjoner 
21 års erfaring med undervisning og veiledning 

Lang erfaring med prosjektarbeid og prosjektledelse 

Selvstendig næringsdrivende i snart 30 år som freelance musiker, konsertarrangør. 

Innovativ og kreativ. Logisk, analytisk og helhetlig tilnærming til arbeidsoppgaver. 
Kjennskap og erfaring med coachingmetoder. God på å se det enkelte mennesket og 
kartlegge ressurser. Løsningsorientert. Liker å arbeide selvstendig og i team. Fleksibel 
og har gode samarbeidsevner. 

Runi søker stillheten og det meditative i musikken. Hun tillater tonene å klinge enkeltvis 
eller sammen og lar melodi og harmonier lede inn til et landskap av hvile og ro, trøst 
og glede. Runi leter etter det vakre i en melodistrofe, en akkord, og det er nettopp 
skjønnheten hun ønsker å formidle. Hun våger å gå utover det tradisjonelle 
harpereportoaret og ønsker å gjøre det meste av musikk tilgjengelig for harpe. !
Erfaring 
KULTURSKOLELÆRER, OSLO KULTURSKOLE, OSLO KOMMUNE – 2018-DAGS DATO 

Instrumentalundervisning, harpe, og veiledening av barn og ungdom.  

KULTURSKOLELÆRER, KONGSBERG KULTURSKOLE, KONGSBERG KOMMUNE – 1999-DAGS DATO 

Instrumentalundervisning, piano og harpe, veiledening av barn og ungdom, 
prosjektleder for konserter og arrangementer. Har utviklet og gitt produksjoer for den 
kulturelle skole- og barnehagesekken. 

FREELANCE MUSIKER OG KONSERTAARANGØR, EGET FIRMA ( HARP IN A LANDSCAPE))- 1988- DAGS 
DATO 

Freelance oppdrag og konserter med harpe. Kor - og orkesterproduksjoner bla med 
KORK, Tromsø symfoniorkester, Operaorkesteret, turnéer med rikskonsertene, den 
kulturelle spaserstokken, Folkeakademiet, egne solokponserter. oppdrag FBI 
Conference, events og næringliv m-m. Oppdrag for NRK, deltatt på CD innspillinger, 
utgitt solo CD (2016).  

Driver kulturscénen Laboratoriet. Medarrangør for kulturkonferanser. 

MUSIKKLÆRER, MDD, KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE – 2009-2012 

Lærer på musikk, dans og drama linje. Vært med å lage læreverk til bruk i undervisning.  

Runi Wold-Kristiansen
Adresse: Syrillveien 16, 3322 Fiskum 
Født 16.01.1962      
E-post:runiwk@gmail.com        
Mobil:+ 47 991 03 329 
www.harpinalandscape.com 



MUSIKKLÆRER, HVITTINGFOSS UNGDOMSKOLE, KONGSBERG -1999 

Musikk undervisning og klasseledelse 

KULTURSKOLEREKTOR, FLESBERG KULTURSKOLE, FLESBERG  KOMMUNE -1989-1999 

Administrasjon. Instrumentalundervisning og korledelse, veiledening av barn og 
ungdom, prosjektleder for konserter og arrangementer. 
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KULTURSKOLELÆRER, TINN KULTURSKOLE, TINN KOMMUNE – 1998-1999 

Instrumentalundervisning og utøvemde musiker, piano og harpe, veiledening av barn 
og ungdom, prosjektleder for konserter og arrangementer. Har utviklet og gitt 
produksjoer for den kulturelle skole- og barnehagesekken. 

KULTURSKOLELÆRER, FLESBERG KULTURSKOLE, FLESBERG KOMMUNE – 1996-1998 

Instrumentalundervisning, piano og harpe, korleder, veiledening av barn og ungdom, 
prosjektleder for konserter og arrangementer. Har utviklet og gitt produksjoer for den 
kulturelle skole- og barnehagesekken. 

LÆRERVIKAR, GRUNNSKOLE,  KONGSBERGK KOMMUNE  -1997-1998 

Musikk undervisning og klasseledelse 

LÆRERVIKAR, GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE, DRAMMEN -1982-1984 

Undervisning og klasseledelse 

!
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Utdanning 
Norges musikkhøgskole - kurs i entrepenørskap for undervisning og ledelse- 2011  

opplæring i prosjektledelse, forretningsplan og coaching verktøy 

Norges musikkhøgskole - utøvende studier - 1995-1996  

Universitetet i Oslo - 1984-1991 

Cand.mag 1989 med musikk storfag, kunsthistorie grunnfag, livvsyn og etikk, 
hovedfag, kurs og deleksamener 1986-1991                  

Universitetet i Bergen- 1982   Ex phil


