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Tillegg til CV Johnny Johansen  
 
 
En CV gir vel ikke noe annet bilde enn hva en har vært med på i arbeidslivet opp 
gjennom årene. Det som i dag er vesentlig er at jeg med tiden har utviklet meg til å bli 
en allsidig profesjonell musiker på mange felt og jeg har etter hvert startet mitt eget 
enkeltpersonforetak, - Trommejohnny – Musikertjenester - der jeg som utøvende 
musiker og instruktør yter tjenester til det øvrige musikklivet.  
I mange år har jeg hatt oppdrag som sanger i forbindelse med gravferd og andre 
kirkelige handlinger.  
Jeg har vært ansatt ved Vadsø kulturskole siden 1993 som primært trommelærer, men 
jeg har etter hvert også jobbet mest med musikkterapi/tilpasset musikkopplæring for 
elever med bistandsbehov. I tillegg har jeg drevet gitar/visesang instruksjon, samt 
generell musikkundervisning og prosjekter i grunnskolen. 
Jeg har også drevet både tromme- og band/samspill instruksjon på privat basis og til 
seminarer arrangert av Vadsø Jazzklubb i samarbeid med AOF voksenopplæring, 
Norsk Musikkråd, Finnmark og Finnmark fylkeskommune.  
Jeg er autodidakt, eller selvlært, og har ingen formell utdanning, men har opparbeidet 
meg en kunnskap og realkompetanse som av Vadsø kommune har blitt likestilt med tre-
årig høgskoleutdanning og jeg er ansatt som kulturskolelærer i stillingskode 6814. 
 
 
Kort historikk: 
Startet i 1963 som trommeslager i Vadsø skolekorps og siden har det gått ”slag i slag”.  
Jeg er autodidakt og jeg har også utviklet meg til å bli en meget allsidig musiker med mange 
spennende prosjekter bak meg. En av Finnmarks mest brukte freelancemusikere i et utall av 
sjangere.  
Har også utviklet meg til en kunnskapsrik kulturskolelærer der trommeinstruksjon, 
band/samspill og arbeid med psykisk utviklingshemmede har vært hovedoppgavene. 
Også innen gitarundervisning/visesang har jeg vært benyttet, samt generell 
musikkundervisning og prosjekter i grunnskolen. Jeg har også jobbet et skoleår med et 
integrasjonsprosjekt med voksne fremmedspråklige elever. 
Hovedinstrumentet er trommesett og perkusjon, men like mye er jeg sanger og komponist, og 
jeg trakterer også gitar og bass. 
 
Siden 1993 har jeg vært ansatt i deltidsstilling ved Vadsø kulturskole og har jobbet som 
utøvende freelancemusiker i over førtiår, hovedsakelig trommer, perkusjon og vokal. 
Gjennom årene har jeg vært så privilegert at jeg har fått jobbe sammen med mange kjente 
artister både fra inn- og utland og det har vært veldig lærerikt og utviklende for min 
musikalske karriere noe som har gitt meg mye god energi til å gjøre en innsats i lokalmiljøet. 
Har etablert enkeltpersonforetaket Trommejohnny – Musikertjenester som bl.a. driver 
utøvende virksomhet, privatundervisning i trommespill/ vedlikehold og stemming, samt 
band/samspill.  
 
Jeg har seks ganger vært trommeinstruktør på Rajarock, et musikkseminar på Nordkalotten, 
for ungdomsband i alderen 14-18 år med ungdom fra grensekommunene i Russland, Finland, 
Sverige og Norge.  
Dette seminaret ambulerer arrangementsmessig mellom de fire landene og har vært arrangert 
nærmest årlig siden 1989. Norsk arrangør er Norsk Musikkråd, Finnmark og Finnmark 
Fylkeskommune med tilsvarende institusjoner i de nevnte landene. 



Jeg leverer også sang (ofte til eget akkompagnement) til kirkelige handlinger som gravferd, 
konfirmasjon, bryllup m.m. 
Har ellers jobbet som sanger/musiker med teater, revy, kabaret, storband, trekkspillklubb, 
trekkspilljazz/latin, kor, korps, etnisk/samisk musikk, perkusjon og alle sjangere innenfor 
blues/rock’n’roll, country og folk. 
 
Som ansatt i kulturskolen er det undervisning på trommesett, samspill band, enkel 
gitarundervisning, prosjekter i grunnskolen.  
Er Vadsø kulturskoles mest fleksible lærer og ”musikkterapeut” uten å ha formell utdanning 
innen faget og ¾ deler av mine elever er elever med særlige behov og jeg driver både 
musikkterapi og samspill.  
Har siden 1993 utviklet et fabelaktig band bestående av psykisk utviklingshemmede tilsluttet 
Landsforbundet Dissimilis.  
AlleTidersBand har gjennom sin karriere deltatt på utallige festivaler og konserter flere 
plasser i landet og våren 2003 var gruppa på en ukes turnè i Arkhangelsk i Russland. Her var 
det konserter for elever, lærere og ledelse ved flere av byens universiteter, medisinsk fakultet, 
samt musikkinstitusjoner.  
Min sønn Freddy på 29 år som bor i Bodø er blind autist og jeg har vel derigjennom utviklet 
et spesielt forhold til mennesker med bistandsbehov. 
 
 
Som et tillegg til min CV vil jeg også henvise til min artikkel jeg skrev i Varanger Årbok 
2005 (www.varangeraarbok.no) der jeg forteller historien om mitt musikerliv. Dette har blitt 
en dokumentasjon på en lang og mangfoldig karriere i musikkens tegn. Denne finner du også 
på www.trommejohnny.no 
 
Mine referanser er: 
 -      kulturskolerektor Vadsø kulturskole -Hans Stapnes, dir.linje 78 94 29 20 

-mob.nr. 928 62 840 
 

- musiker/produsent Musikk i Finnmark -Asbjørn Ruud, dir.linje 78 95 10 50 
-mob.nr. 982 55 594 

 
- info ang. Vadsø Jazzklubb/AOF-trommekurs og Rajarock kan innhentes hos Norsk 

Musikkråd, Finnmark v/ Kjell Magne Stålsett tlf. 78 95 31 20 


