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Ausbildung: 

 Mathematisch-Naturwissenschaftliches 
Gymnasium München Moosach 

 Studium Klavier am Richard Strauss Konser-
vatorium und der Musikhochschule München, 
Abschluss 1997 als staatlich geprüfte 
Musiklehrerin und Diplommusikpädagogin 

 Masterstudium in „Elementarer Musik- und 
Bewegungspädagogik“ am Orff-Institut der 
Universität Mozarteum in Salzburg (Abschluss 
Oktober 2016, master of arts education) 

Beruflicher Werdegang: 

 1998 – 2000 Unterrichtstätigkeit im Raum 
Stuttgart im Fach Klavier, Gründung des 
musikalischen Kabarett-Duos „die Nightingirls“ 

 2000-2007 Umzug nach Prag/Tschechien, 
regelmäßige Auftritte der Nightingirls in 
Deutschland, Solo- und Kammermusikabende 
Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache 

 Ab 2007 Unterrichtstätigkeit im Bereich der 
Elementaren Musikerziehung mit privaten 
Gruppen, an Schulen und Kindergärten, 
deutsche Sprachförderung mit CZ Kindern 

 Seit 2011 Musiklehrerin an der ZŠNČP 

 Diverse musikalische und pädagogische 
Projekte, mehrsprachige Kinderkonzerte  

Fremdsprachenkenntnisse: CZ, E, FR 

Was ich den Kindern anbieten möchte: 

Einen Raum, um eigene kreative und musik-
alische Ideen zu entwickeln und auszudrücken. 
Die Fähigkeit sich selbst und andere wahr-
zunehmen. Spaß und Freude am gemeinsamen, 
nicht nur musikalischen Gestalten. 

Meine Hobbys: 

Zeit mit der Familie, musizieren allein und mit 
anderen, Kultur und auch mal faulenzen, Lesen, 
unser Wochenendhaus, schwimmen und 
Radfahren, Bergwandern. Ich bin ein Fan von 
lebenslangem Lernen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studium: 

 Matematicko-přírodovědné gymnázium 
v Mnichově Moosach 

 Klavírní studium na konzervatoři Richarda 
Strausse a Hudební univerzita v Mnichově, 
absolvovala 1997 jako učitelka hudby 

 Magisterské studium „Elementární hudební a 
pohybová pedagogika“ na Orffově institutu 
Univerzity Mozarteum v Salzburku (absolvo-
vala v říjnu 2016, master of arts education) 

Zaměstnání: 

1998 – 2000 učitelka klavíru ve Stuttgartu, 
založení hudebního kabaretového 
dua „die Nightingirls“ 

2000 – 2007 přestěhování do Prahy, pravidelná 
vystoupení „die Nightingirls“ 
v Německu, sólové a komorní 
hudební večery, učitelka němčiny 
jako cizího jazyku 

Od 2007 soukromá učitelka elementární 
hudby na školách a ve školkách, 
německá jazyková animace pro 
české děti 

Od 2011 učitelka hudby na této škole, různé 
hudební a pedagogické projekty, 
vícejazyčné dětské koncerty  

Cizí jazyky: čeština, němčina, francouzština 

Co dětem nabízím: 

Prostor, ve kterém děti mohou rozvíjet vlastní 
kreativitu a hudební nápady. Schopnost vnímat 
sebe i ostatní. Radost ze společného, nejenom 
hudebního tvoření. 

Co mě baví: 

Trávit čas s rodinou, muzicírování sama i 
s ostatními, kultura, ale také lenošení, čtení, 
trávení času na naší chatě, plavání, ježdění na 
kole, chození po horách. Věřím v celoživotní 
učení. 

 

  

 


