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Oppikrimdagene 2022 – Radisson Blue Hotel Tromsø 

Opplæring innenfor kriminalomsorgen  

Torsdag 05. mai 

Faggruppe: musikkfag 

09:00 – 10.15  Musikkworkshop med samspill og improvisasjon i gruppe 

- oppvarming kropp og stemme 

- improsirkel 

- bearbeide en kjent låt 

Ved Solvei Stenslie og Jonatan Taylor (musikkinstruktør Troms musikkråd/ 

Miff Tromsø 
 

10:15 – 10.30  Pause 
 

10:30 – 10:50 Om arbeid med fengselsungdom i USA  
Ved Solvei Stenslie (musikkinstruktør Troms musikkråd/Miff Tromsø) 

 

10:50 – 11:50 «Toner fra en celle – musikalske historier fra arbeid tilknyttet 

Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt» 

 Erfaringer fra tre tiår med musikk under, og etter soning 
Ved Venja Ruud Nilsen, (Musikkterapeut, Grønland voksenopplæring og Oslo 

musikkråd) 

11:50 – 12:00 Pause 
 

12:00 – 12:20 Musikkens studieforbund - framtid og finansiering av prosjektet  

Ved Mari Tangen, administrativ leder – Musikk i fengsel og frihet   

 

12:20 – 13:00  Gruppearbeid – tema: 

- Nybegynnere og erfarne i gruppa – løsning? 

- Hvordan takle upålitelig oppmøte 

- Begrenset tid 

- Egne problemstillinger 

Ved musikkinstruktører i Miff Tromsø og Harstad 
 

13:00 – 14:00 Avslutningslunsj  
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Presentasjon av innleggsholdere  

Faggruppe: musikkfag 

 

Solvei Stenslie   Solvei er vokalist og låtskriver oppvokst i North Dakota, USA. Hun har 

bachelorgrad i matematikk fra en musikkskole i USA, og bodde et år i Sør-

Afrika før hun flyttet til Tromsø. Her bor hun på egen seilbåt, spiller i flere 

band og jobber nå i MIFF Tromsø. 

 

 

 

Venja Ruud Nilsen: Hun er musikkterapeut og musiker, foredragsholder og veileder. Hun 

underviser ved Norges Musikkhøgskole og er lærer i voksenopplæringen. Hun 

initierte og ledet det landsomfattende musikktilbudet Musikk i fengsel og 

frihet i 20 år og startet musikktilbud ved Bretveit fengsel og forvaringsanstalt 

og musikktilbud ved 25 andre soningssteder. Nå jobber hun i Grønland 

voksenopplæring og Oslo musikkråd. 

 

 

Bente Mortensen Musikkterapeut og musiker, underviser også i musikk i fengselet 

 

 

 

 

 

Mari Tangen   Administrativ leder i Musikk i fengsel og frihet (Miff), ansatt i Musikkens 

studieforbund.  
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