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ANNELENE TOFT CHRISTENSEN 
Født: 19/11 - 1991 

 

UDDANNELSE 

2016 - 2018  SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM - ESBJERG  
   Cand. Mus. i folkemusik med violin som hovedfagsinstrument  

2016 - 2017  SIBELIUS AKADEMIET - HELSINKI  
   Udveksling på mit første semester af min kandidat uddannelse                              
   Hovedfagslærer, violinist Esko Järvelär  

2013 - 2016   SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM - ESBJERG 
   Bachelor uddannelse i folkemusik, violin som hovedfagsinstrument  

2010 - 2013   MGK - KOLDING  
   (musikalsk grundkursus)  

2008 - 2010   HF, TØNDER GYMNASIUM 

PÆDAGOGISKVIRKE 

2009 - NU   MUSIKUNDERVISER  
   - Underviser i violin som privat underviser. Jeg planlægger selv min         
     arbejdstid og metoder. 

   - Vikar for Louise Vangsgaard på den kreative skole i Århus  

   - Vikar for Kirstine Sand på den musiskeskole i Sorø 

   - Vikar for Maja Kjær på Ry lilleskole 

ANDET KUNSTNERISK ARBEJDE  

2016 -2017  MUSIKARRANGØR TIL SHOWET “DIG, MIG, OS” 
   Musikansvarlig, arrangør og komponist i samarbejde med min trio   
   ShotBox til dansegruppen Emblas nye show “Dig, Mig, Os”                                         
   www.embladans.dk  
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2016   “HVAD FANDEN ER FOLKEMUSIK?” 
   Bachelorprojekt, EP-udgivelse. Her søgte jeg fonde og lavede min egen          
   crowdfunding. Jeg fik bevilliget:                                                                         
   10.000 fra skuespillerforbundet                                                                             
   2.500 fra glashandler Franz Ronges fond      
              10.000 fra Crowdfunding  

ORKESTRE 

2018- NU  SJÄV 
   Duo bestående af mig og guitarist Michael Hornhaver, som jeg spillede   
   med i trioen ShotBox. Vi spiller ny-komponeret musik, og omarrangere   
   traditionel musik, gerne med sønderjyske rødder da vi begge er fra   
   sønderjylland. Navnet på bandet betyder “sjov” på sønderjysk.  

2018    UMAGE TRIO 
   Ny startet trio med el-guitarist Thomas Brunbjerg, Frederik Mensink og   
   mig. Vi spiller en blanding af folk, jazz og blues, og komponerer selv    
   mange af vores nr. 

2017- NU  TOFT&MCKENZIE 
   Nu opstartet duo med cellist Adam Mackenzie. 

2014 - 2017   SHOTBOX  
   Folkemusiktrio, som spiller ny-komponeret og traditionel musik med   
   skandinaviske rødder. ShotBox er også inspireret af andre genrer.                                                                                                         
   Vi blev i 2015 nomineret til  DMA folk som Åretstalent                                                                                                                        
   www.facebook.com/shotboxband/  

2014 - 2016  FOLKBALTICA 
   Ungdomsensemble under ledelse af Harald Haugaard  

UDGIVELSER 

2016   EP-UDGIVELSE: ANNELENE - 1000 TIMER 
   Udgivelse i mit eget navn, med egne og selvkomponerede arrangemen-   
     ter for et 9 mands orkester  

2016   FOLKBALTICA - KÖNIGSKINDER/KONGEBØRN 
   Album med Folkbaltica ensemble.  

ORGANISATORISK ARBEJDE 

2017- 2018  FORMAND FOR STÆVNET ROD 2018   
   ROD er et folkemusikstævne for unge mellem 15-25 år. Foreningens be-
   styrelse tjener som planlægnings- og arrangørgruppe for arrangementet,  
   som er et årligt tilbagevende stævne 

2016- 2017  BESTYRELSESMEDLEM - ROD 2017   
   ROD er et folkemusikstævne for unge mellem 15-25 år. Foreningens be-
   styrelse tjener som planlægnings- og arrangørgruppe for arrangementet,  
   som er et årligt tilbagevende stævne  
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