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UTBILDNINGAR

2013-2016
Konstnärlig kandidat, jazz och rockmusiklinjen
Örebro Universitet
Huvudinstrument: altsaxofon.

2014-2015
Konstnärlig kandidat år 2, brasiliansk musik
Uni Rio, Rio de Janeiro
Huvudinstrument: altsaxofon

2011-2013
Jazzmusikerlinjen
Sommenbygdens Folkhögskola
Tranås
Förberedande studier inom jazzmusik inför musikhögskola.

2007-2010
Bildestetisk/samhällsprogrammet
Schillerska gymnasiet
Göteborg
Studier inom samhällsorienterade och bildestetiska ämnen med mycket fokus på språk.

2004-2007
Musiklinjen
Ytterbyskolan, Högstadium
Kungälv
Som klass satte vi upp konserter varje termin med olika teman så som ex. 50-tals
musik.



ANSTÄLLNINGAR
2017-pågående
Musiklärare, Kulturskolan
Kopparberg
Deltidstjänst som träblåslärare. Undervisning i saxofon, klarinett, flöjt och ensemble.

2013-pågående
Musiker, Egen firma (se nedan under “Projekt”)
Sverige, Brasilien
Spelar saxofon, klarinett, flöjt, bokar, komponerar, arrangerar, producerar och repeterar
inför konserter/inspelningar/performance på olika ställen runt om i Sverige. Se hemsida:
erikamusik.se

20160101-20160602
Musiker, Örebro Länsteater
Örebro
Heltidstjänst som saxofonist och klarinettist på musikalen “Boxaren”.

juni-augusti 2010-2014
Musiker, Svenska kyrkan
Frösön, Jämtland
Heltidstjänst som cafée och kyrkomusiker.

PROJEKT

2021 - 2022
Väntan i Vården
Ett performanceverk för fri improvisation med harpa, slagverk och saxofon i
samarbete med socialantropologerna Mirco Pasquini och Lisen Dellenborg.
Idéeskapare, projektägare, musiker.

2021 - pågående
Brodera mera!
En dansföreställning om broderi. Musiker.

2020 - 2021
Musikkollo Online
Musikkollo via dator, på nätet för tre olika målgrupper, ungdomar, kvinnor och
ickebinära samt seniorer 60+. Ledare, idéskapare, projektägare.

2018 - pågående
Erika Lindholm Quartet
Jazzkvartett med altsaxofon som lead med influencer från brasiliansk musik och
popkulturen. Sättning: trummor, kontrabas, klaviatur, altsaxofon/flöjt. Bandledare,
musiker, kompositör, arrangör.



2017-2018
Wallée Signalerar
Performance med elektroakustisk musik, dans, fri improvisation tillsammans med en
dialysmaskin. Idéeskapare, musiker, performance artist, ledare.

2013 - pågående
Mama Chajes Orkestar
Balkan/jazzband. Sättning: Fiol/trumpet/sång, Saxofon/flöjt/klarinett/sång,
ubass, trummor. Musiker, arrangör, kompositör, delvis bandledare.

2016 - pågående
Vad jagar du efter?
Performance utifrån fri improvisation baserad på frågan “Vad jagar du efter?”. Slagverk,
altsaxofon och bansuriflöjt. Musiker och idéeskapare.

2018 - pågående
Larrika Eureka
Larry och Erika spelar folkmusik från Orust samt egna kompositioner tillsammans på
Orust. Musiker, kompositör, arrangör.

2019 - pågående
Forslund/Lindholm
Musik från Brasilien samt Erikas egna kompositioner inspirerade av Brasilien. Sättning:
Marimba, Saxofon/piffanoflöjt.

2013 - pågående
Dumheten
Jazz/pop band. Sättning: Sång, saxofon, trombon och klaviatur. Kompositör, arrangör,
delvis bandledare och musiker.

2013 - pågående
Sambarevolutionen
Musikalisk, politisk och social plattform med trummor som
uttryckssätt. Ledare och musiker.

2017 - pågående
Mama Chajes trio
Skapades som ett alternativ till Mama Chajes Orkestar. Sättning: Fiol/cello/sång,
saxofon/flöjt/klarinett/sång. Musiker, arrangör, kompositör och delvis bandledare.

2016 - pågående
Trollsyster
Världsmusikduo. Sättning: Fiol/cello/trumpet, Saxofon/klarinett/flöjt. I första hand ett
gatumusikprojekt. Delvis bandledare, musiker, arrangör, kompositör.

VT 2016
Naken och utmanande konst
Solokonsertserie som bygger på fria improvisationer. Musiker och idéeskapare.



2018 - pågående
EHME
Jazzkvartett. Sättning: altsaxofon/flöjt, klaviatur, trummor, elbas. Musiker och
kompositör.
20150101-20150602

Quarteto Sonar
Jazzkvartett i Rio de Janeiro med altsaxofon som lead. Sättning: trummor, elbas,
elgitarr, altsaxofon. Arrangör, bandledare och musiker.

VT 2016
Improverkstan
Fri improvisation. Musiker.

IDÈELLA ÅTAGANDEN

2019 - pågående
Konsertkväll i Hyttan
Konsertkvällar med fokus på etablerade och mindre etablerade världsmusikartister
anordnas i Södra Hyttan, Bergslagen. Medarrangör samt kommunikatör.

2022 - pågående
Hyttdreva Kulturfest
En tre dagar lång kulturfest anordnas vartannat år i Södra Hyttan, Bergslagen med fokus
på etablerade och mindre etablerade världsmusikartister från hela världen. Medarrangör
samt kommunikatör.

2020 - pågående
Styrelsemedlem i Örebro läns folkmusikförening.

REFERENSER
Lämnas på begäran.


