
ESB EN L YNGE
Komponist | producer | lyddesigner

PRO F I L

I næsten lige så mange år jeg har betjent en computer, har jeg rodet med musikprogrammer og 
musikproduktion. Disse interesser fik nyt liv på konservatoriet, hvor jeg fik skærpet mine 
kompetencer, samt fik øjnene op for deres anvendelsesmuligheder. 
Med min naturligt høje standard for produktion og vellyd, samt min omfattende viden og 
erfaring inden for kreativt lyddesign, er jeg nu opsat på at oversætte mine kompetencer til lyd 
og musik til film og visuelle medier. 
Jeg tager stolthed i at levere ikke kun et godt resultat, men også det rigtige, og jeg er overbevist 
om, at mit håndværk er af en professionel standard. 

Udover disse kompetencer, er jeg:

En holdspiller. Igennem diverse ambitiøse bands og orkestre, har jeg lært hvordan jeg bedst 
formidler min intention, og reagerer på konstruktiv kritik med konstruktive løsninger. 
Selvstændig. Selvom mit arbejde først bliver rigtig levende i samarbejde med ligesindede, 
indeholder processen stadig meget arbejde. der skal udføres solo. At gå i dybden med mit 
eget håndværk, er noget jeg har lært at værdsætte, og en process jeg er meget velbefærdet i. 
Passioneret. Lyd og musik er omdrejningspunktet for mit professionel virke og private liv. 
Jeg roder altid med nye teknologier og teknikker, og er på udkig efter nye inspirationskilder.

U D D AN N E L S E

Det Jyske Musikkonservatorium, DIEM, Århus

september 2015 – oktober 2018

Linje: Kandidat i Elektronisk musikkomposition

Skærpet fokus på kontemporær komposition i den elektroniske genre. Fokus på 
at udvikle egne kompetencer og mig selv som solo artist og producer, samt 
højere akademisk niveau i akustik, samt kunst- og lydforståelse og -formidling.

Det Jyske Musikkonservatorium, Århus
september 2012 – juni 2015

Linje: Bachelor i Rytmisk Musik

Studerede med Laptop som hovedinstrument, hvilket omfattede både 
computeren og instrumenter relateret til den elektroniske genre og 
performance. Målet var, at agere på lige fod med traditionelle 
instrumentalister i forskelligartede ensembler(Big Band, rockgruppe, singer/
songwriter akkompagnement, free jazz besætning, m.m.), foruden den 
musikalske dannelse en konservatoriebachelor omfatter(Akustik, Hørelære, 

Teori, Klaver, Sang, Pædagogik, Sammenspilsledelse).

Engelsholm Højskole, Vejle
januar 2011 – juni 2011
Linje: Elektronisk Musik

Højskoleophold hvor jeg lærte, at man ikke behøver at stresse for at levere sit 
bedste.
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Udtalelse:
"Esben demonstrates a high 
degree of reflection in relation 
to his compositions and in 
relation to how his music 
affe cts the listener. As an artist
he is still developing and 
seeking his own artistic 
direction, driven by a self-
critical, honest and 
straightforward approach. He 
sets his standards for 
productions very high  and his 
works are well-produced, 
revealing a wealth of creative 
resources. Esben is a talented 
sound designer and technician, 
demonstrating an aptitude in 
composing ‘to spec’ and 
employing creativity and 
pragmatism to solve sonic 
challenges." 

- Merlyn Perez Silva, Assistant
professor at DIEM

CV

http://esbenlynge.wordpress.com/
https://www.linkedin.com/in/esben-lynge-6838a4144/
https://soundcloud.com/esbenlyngeportfolio


Rosborg Gymnasium og HF, Vejle
august 2006 – juni 2009

Linje: STX, Musik A/Engelsk A

AN S ÆT T E L S E S HI S T O RI K

Vikar ved Adecco, Vejle
2009 – 2012

Diverse lager- og rengøringsarbejde. Lærte at være disciplineret, mødeklar 
og omstillingsparat.

Salgskonsulent ved Ug-plus+ telemarketing, Vejle
2007 – 2008

Telefonisk salg af ugeblade med velkomsttilbud i et meget socialt og 
dynamisk arbejdsmiljø. Blev løbende oplært i kundekontakt og god 
salgsteknik.
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