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Jeg har gjennom hele oppvekstenværtopptatt av musikk og begynte ved Levanger
KommunesMuslkkskole dajeg var 6 år. Etter år med lrekkspill,piano, tiomrner og
sang, ble sang og etterhvertteater og dans noejeg fikk stor sans for. Etter 2 år ved
Bårdar Akademiet i Oslo, som i dag er deneneste utavende muslkktcaterutdanninga
Norge har, valgtejeg å dra til England for åvidereutdwme meg. Jeg er i dag student ved
det 2. året ved Guildford School of Acting Conservatoire, som er en av de mest
~
utvikle meg som utøvende musikalartist/skuespiller. Så langt har jegh
n~i1ötte
teateroppievelser her, bLa møtt og opptrådt for Prince Edward.
Utgiftene for ådekke skolegangener stor. (se budsjett) Siden skoledagene er sålange
og krevende, er detvanskelig å ha en jobb ved siden av skolen. Jegjobberså mye som
mulig under ferieperiodene, men dette er Ikke noktil å dekke alle de utgiftene jeg har.
Sommeren 2005 deltokjeg på et sommerkurs i Stage Combat (scenekamp) i Wales. Her
tok jegmin level 2 eksamen i nevekamp, stokk og sverd, og mottokgraderingen ‘Gold’
for mittresultat Jeg har nå muligheten iii å spesialisere meg på enkeltvåpen, gjennom å
ta nye eksamener, evt. et nytt sominerkurs. Dette vil gi meg muligheten til å undervise,
jobbe som stuntkvinne og er ellers et viktigredskap åba for en skuespiller.

Sidenjeg for tiden befinner meg i utlandet, er det vanskelig å bidra kulturelt til det
lokale samfunnet Jeg bar derimot et stort ønske om å gjennomføre et lignende pro~jekt
som jeg gjorde i sommer. i forbindelse med Mldtnorsk Gospelfestival på Taulia i august
2005, tokjeg medmeg vokalgruppaZion til Norge. Denne gruppen, som bestod av
Sophie Jones (England), Harry Momson (England), David McGranaghan (Skoltiand)
og meg, er alle elever ved Gulidford School ofActing Conservatofre. i Norge opptrådte
vi ved flere anledninger, bla. Levanger Martnan, Byhaven Trondheim, Torgkvartalet
Stjørdal, Frostasenteret, Utegudstjeneste Frosta, samt en egen konsert under selve
gospelfeslivalen. Responsen fru publikum har værtmeget positiv ogjeg har et ønske om
å kunne gjennomføre mindrekonserter/shows innenmuslkalsjangexcn i Levanger
kommune med studievenner fru England.
~

Et evL stipend fra Levanger kommune vilbli brukt iii:
Scl~ol~of
..At~ting.(~ninceivatoire..
Nødvendig utstyr i forbindelse med skolegang, som dansesko, danseldær,
sangnoter etc.
Eksamensavgift for Stage Combat advanced level. Eventuelt et nytt
sommnerkurs i scenekanipi Wales.
Konseiter/shows i Levanger kommune med st7udievenner fraEngland.)
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