Det heter reino

nyansatte
ærer skal
et egenrt verk på
omponert
nt når hun
astergrad i

le, øver for fullt til sin konsert.
Til den har hun laget et eget instrument som blir sentral i stykket.

Elsker Nord-Norge
– Jeg har bachelorgrad i perkusjon fra musikkonservatoriet i
Tromsø, og holder nå på å fullføre master i klassisk slagverk.
For å få mastergrad må man
ha fire solokonserter og jeg har
gjennomført tre, så i januar skal
jeg holde den siste på Polaria i
Tromsø, forteller Hansen, som
kommer fra Halden.

turen i nord. Mastergradskonserten er basert på den gamle
samiske musikktradisjonen. Jeg
har ingen samisk bakgrunn,
men hadde lyst å forske mer på
samisk musikk som jeg synes er
veldig spennende, sier Hansen.

Vri på xylofon
De fleste kjenner til instrumentet xylofon. Hansen har med
denne som utgangspunkt laget
sin egen vri som hun har kalt
reinofon.
– Den består av masse ulike

ge, så det gir en veldig spennende klang – med masse nye muligheter. Det er ikke helt ferdig,
men jeg holder på å utvikle det
i disse dager. Dette instrumentet skal være sentral i min siste
masterkonsert og i et stykke
som jeg holdet på å skive for
Festspillene i Nord-Norge, forklarer Hansen.

Utforsker samiske lyder
Hun fikk i år festspillenes «Ungkunststipend» for 2016, og til
neste år skal hun fremføre et
eget verk under de tradisjonsri-

fått prosjektnavnet «Et
Snefjord». Det skal ta fo
utdødd joiketradisjon.
bestå av fem stykker so
inspirert av samiske ins
ter og samisk kultur. Ins
og kunnskapen til verke
hentet fra Ola Graffs b
kjæresten vil jeg joike»
gi et lite glimt av bygd
miljøet i Snefjord. Jeg s
ha med meg to musike
urfremførelsen. De sk
på de to messinginstrum
Eufonium og trompet,
den kreative perkusjoni

einofon
MUSIKER, LÆRER OG INSTRUMENTMAKER:
Alta kulturskoles nye trommelærer, Kristine Hansen gleder seg til å bli kjent med
det yrende musikklivet i Alta. Her viser
hun fra instrumentet reinofon som hun har
laget selv. (Foto: Reiulf Grønnevik)

å bli kjent med musikere og sine
nye elever i tiden som kommer.
– Min stilling er på cirka 50
prosent og da har jeg rundt 25
elever per uke. En perfekt stilling for meg, som også liker å ha
konserter, så da kan jeg bruke
de resterende 50 prosetene til
å lage musikk, samt spille med
andre ved siden av. Jeg har kjøpt
leilighet i Alta, så planen er å bli
her. Så langt så trives jeg stort og
Alta virke som en bra plass. Jeg
håper også å kunne framføre
min masterkonsert i Alta med

