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Ved å stå og sitte bedre så vil 

man spille bedre og avlaste 

skuldre og armer umiddelbart.
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Hva er Timani?

• Spesialisering på sammenhengen mellom kropp og musikk

• Et supplement til instrumentalundervisning

• Individuelt/kurs/workshops/institusjoner

• 108 Timanilærere/musikere i 15 land som underviser Timani

• 3-årig sertifisering i Oslo siden 2013

• Online plattform www.timanicommunity.com





Bakgrunn
Tina Margareta Nilssen

• Pianist utdanning: NTNU, Barratt 
Due Musikkinstitutt, NMH, UdK

• Spesialisering i bevegelseslære for 
pianister 

• Muskelterapeut (Axelsons)
• Yogalærer (Virya yoga og Jules 

Mitchell yoga)
• Personlig Trener – Norges 

Indrettshøgskole
• Meditasjon/mindfulneslærer
• Psykomotorisk Utvikling terapeut
• Traumeterapeut og coach
• Kinetic Control Movement Therapist
• Pedagogisk erfaring siden 1995, og 

med Timani/musikerfysiologi ved 
universiteter og privat siden 2007

• 4 CD innspillinger og konserter i 
mange land

= Timani



Hva kreves av kroppen 
for å utøve musikk?

• Repetitivt muskelarbeid

• Små muskler, utholdenhet

• Støtte og stabilitet

• Mobilitet og ekspressivitet

• Statiske stillinger

• Ekstrem koordinasjon i hjernen

• Sitte og stå godt!



Luleå tekniske universitet

Ulrik Röijezon 2018





Sitte godt, 2 ytre hindre:

- Stolen

- Klærne



Sitte godt, 2 indre hindre

- Propriosepsjon – kroppens GPS

- Iliacus/koordinasjon





Fraskyv og kontakt med underlaget gir naturlig 
oppreisning i kroppen.

FØR ETTER



Bevegelse i skulder
FØR ETTER





Kilde: YouTube

Stå Kilde: YouTube



Propriosepsjon og skjelettstabling

Ser sånn ut Føles sånn



Henry Vandyke Carter [Public domain], via Wikimedia Commons

Psoas major 

danner veien 

ned til beina 

fra diafragma.





Total 
pust

Deep Front Line,
from Anatomy Trains 

by Tom Myers
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Alignment - skjelettstabling
nei ja kjennes



Men skal vi stå sånn hele tiden?

Variabilitet

Hvor mange bevegelser har du på 
repertoaret?





Bedre bevegelse = flere muligheter

= bedre spill



Kontakt:
tina@timani.no

www.timani.no
www.musicianshealthandmovement.com

Takk for meg!

http://timani.no
http://timani.no

