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Navn:  Kristoffer Fynbo Thorning 
Fødselsår:  1981 
Website:  www.stoffert.dk 
 
Uddannelse/kunstfaglig uddannelse: 

 Solist fra Det Jyske Musikkonservatorium i Vokal Ledelse (post graduate student) 
 Kandidat fra Det Jyske Musikkonservatorium i Rytmisk Saxofon og Rytmisk Korledelse 
 Bachelor fra Det Jyske Musikkonservatorium i Sang, Dans og Spil, Rytmisk Saxofon og 

Sammenspilsledelse 
 
Erfaring, egen kunstneriske virksomhed: 

 Med den elektroniske vokalgruppe Postyr har Kristoffer spillet over 400 koncerter i mere 
end 12 lande, spredt over hele verden og synger årligt over 60 koncerter med gruppen. Har 
udgivet 3 plader med Postyr og selv instrueret, optaget og redigeret gruppens 
musikvideoer 

 Har turneret i det meste af verden med koret Vocal Line som bassanger og beatboxer og 
været med til at udgive 2 plader 

 Spiller koncerter og udvikler installationer i musikkollektivet RumKlang 
 
Erfaring som kunstfaglig formidler: 

 Forfatter til bogen ’ICEBREAKERS – en legende tilgang til gruppedynamik’ der er udgivet på 
eget forlag på engelsk, tysk og dansk og solgt i over 1000 eksemplarer 

 Har lavet over 300 koncerter på skoler i Danmark med grupperne Postyr og SKRÅL!. 
Hovedsageligt mellemtrinnet 

 Har over en årrække arbejde med rytmisk kor for konfirmander i Køge kommune og på 
efterskoler rundt omkring i Danmark 

 Underviser for børneholdet (7-12) på Testrup Højskoles sommer musikkursus 2011-2016 
 Sidder i bestyrelsen i Kucheza – En musikklub for børn og unge i Århus 
 Har lavet workshop for musikundervisere på Det Jyske Musikkonservatorium, Center for 

Undervisningsmidler Sjælland, Den Jyske Sangskole, Brandbjerg Højskole, Testrup 
Højskole Bundeskongress Musikunterricht (DE), Tampera Vocal Festival (FIN), Aarhus 
Vocal Festival, Fossano Vocal Festival (IT) og Chor.com (DE) 

 Arbejder ofte som kor- og icebreaker-instruktør i Danmark og Tyskland 
 Er med til at drive og arrangere AAVF (Aarhus Vocal Festival) der hvert andet år samler 

1200 korentusiaster fra hele Europa til workshops og koncerter. 
 


