Curriculum Vitae   

Siri Narverud Moen ♀
Austadgata 41
3043 Drammen, Norge

E-postadresse:    sirinmoen@gmail.com
Mobiltelefon:    (+47) 40856970

Født: 21.06.1976
Ett barn. Enslig.


Arbeidserfaring

- 04.2012 - i dag:    	Kulturjournalist i Drammens Tidende.

- 06.2010 - 04.2012:  Head of German office, Music Export Norway.  
Ledet det norske musikkeksportkontors satsing i Tyskland: 
- ledet etableringen av organisasjonens nye avdeling i det tyskspråklige markedet,
opprettet kontor i Berlin, 
bygget opp internasjonalt nettverk, 
- startet arbeidet med å bygge norsk musikkbransjes kompetanse om GSA-markedet. 
Organiserte åpningsarrangement med mer.
La strategi for samarbeid med blant andre ambassader og arrangører av internasjonale bransjetreff. 

- 05.2008 - 05.2010:  Musikkjournalist, Lydverket og Kulturnytt, NRK. 
- TV- og radioreporter, 
	- nettvaktsjef,
	- anmelder. 
- Noe programledelse.

- 01.2005 - 04.2008:  Programleder, Urørt, NRK P3. 
	- Programleder på radio. 
	- Musikkjournalist:
Sentral talentspeider for nye norske artister i alle populærmusikksjangre. 
Frontet NRKs satsing på ny, norsk musikk. 
Sterkt involvert i nettsidene nrk.no/urort 
Driftet kontakt med lyttere og utøvere.
Ledet den årlige Urørtfinalen.

- 06.2007 - 08.2007:  Programleder, Radioselskapet, NRK P2.

- 06.2000 - 12.2004:  Reporter, Kaliber/PetreNå, NRK P3. 
Aktualitetsreporter. 
Kultur/ musikk, samt en del politikk, for unge lyttere/lesere.

- 07.1999 - 08.1999:  Reporter, Dagsnytt, NRK.

- 03.1999 - 04.1999:  Praktikant, Dagsnytt, NRK.

- 06.1998 - 07.1998:  Reporter, NRK Vestfold. 

- 02.1997 - 06.1998:  SFO-assistent, Oslo kommune. 

- 05.1997 - 05.1998:  Journalist, radiOrakel. 
Journalist- og produsentpraksis:
- Daglige radioprogrammer.
- Bygget blant annet opp musikkprogrammet “Syntetisk”. 
Har også hatt oppdrag og styreverv i organisasjonen, utover dette året.

- 05.1993 - 08.1993: Butikkmedarbeider, Narverud & Berg Musikk.


Utdanning

- 08.1998 - 06.2000:  Journalisthøgskolen. Høgskolen i Oslo.

- 08.1996 - 06.1997:  Sosiologi grunnfag. Universitetet i Oslo.

- 05.1996 - 12.1996:  Medievitenskap grunnfag. NTNU (Universitetet i Trondheim).

- 06.1996 - 08.1996:  Ex.Phil. Høgskolen i Agder (Kristiansand/Lesvos, Hellas).

- 08.1995 - 06.1996:  Folkehøyskole. Danvik Folkehøgskole Internasjonalt Mediesenter, 
Drammen. 
- Radiolinje. 
- Leste medievitenskap samtidig.

- 08.1992 - 06.1995:  Allmennfaglig videregående. Sande Videregående (Vestfold). 
       - Studieretningsfag: tysk, tegning/form/farge og samfunnskunnskap. 


Prosjekter

- 03.2006 - 06.2010:  DJ. 
- Utelivs-DJ for dansegulv på klubber, musikkfestivaler og lignende.
- Faste oppdrag hver måned på Internasjonalen, Brukbar, med flere.

- 06.2006 - 01.2007: 	Musikkspaltist, Hufvudstadsbladet. 
Fast spaltist om norsk musikk i helgebilaget "Volt" i den finske svenskspråklige avisa Hufvudstadsbladet.

- 06.2006:		Nordisk Råds Journaliststipend.
Prosjekt "Nordiske scener": 
- Utforsket likheter og forskjeller mellom de nordiske rytmiske musikkscenene. 
- Reportasjer og kommentarer i NRK og by:Larm News.
- Hovedarbeid: to radiodokumentarer om den islandske musikkscenen, den siste avsluttet og sendt i 2007.

- 04.2005 - 06.2005: 	Journalistutveksling, IJP.  
- Mellom nordiske og tyske redaksjoner.
- Arbeissted: Radio Fritz, Rundfunk Berlin-Brandenburg, Tyskland.
- Tatt opp som Alumni i Internationale Journalisten-Programme e.V., et tysk utvekslingsprogram for journalister. 
- Rapporterte fra Tyskland i forskjellige NRK-programmer.

- 01.2003 - 03.2003: 	Prosjektansvarlig for reporteropplæring, radiOrakel. 
Ansvar for å utvikle pedagogisk opplegg og materiell til å kurse nye journalister.

- 03.2001 - 06.2002:  Reportasjereise + oppstart av radio, Radio Vesta (BiH). 
- Prosjektansvarlig for journalistopplæring hos radiostasjonen Vesta, i Tuzla, Bosnia-Hercegovina. 
- Ansvar for samarbeid mellom radiOrakel og Vesta.
- Organisasjonsutvikling.
- To besøk i Bosnia-H. iløpet av prosjektperioden.
- Reportasjeserie fra Bosnia-H. om gjennombygging etter krigene på Balkan.

- 03.1999 - 12.2001:  Presseansvarlig, Oslo Synthfestival.

- 08.1999 - 09.1999:  Reportasjereise i Irland og Nord-Irland, radiOrakel.


Verv, frivillig arbeid

- 11.2009 - 01.2010:  Hovedjury, Spellemannprisen. 
Blant annet ble Årets Spellemann delt ut til Karpe Diem.

- 01.2008 - 02.2008:  Jurymedlem Statoil Hydro-stipendet,
by:Larm.

- 09.2006 - 10.2006:  by:Larms demojury. 
En jury som lytter til alle innsendte demoer fra norske artister som søker om å få spille på musikkbransjetreffet/musikkfestivalen by:Larm.

- 09.2005 - 10.2005:  by:Larms demojury.

- 10.2004 - 02.2005:  Jurymedlem, Spellemannprisen. 
Kategoriene mannlig artist, kvinnelig artist.

- 08.1998 - 08.1999:  Journaliststudentenes fagutvalg, 
medlem. Høgskolen i Oslo.

- 08.1998 - 06.2001:   Styremedlem, Oslo Synthfestival.

- 07.1996 - 06.1998:   Redaksjonsrådsmedlem, radiOrakel.

- 01.1994 - 01.1996:   Natur og Ungdoms landsstyre.


Språk, i tillegg til morsmålet norsk

Tysk: Middels.

Engelsk: Flytende.


Kurs, andre kvalifikasjoner

01.10.2009 - 29.10.2009:    IJs språk- og kulturkurs: tysk for journalister.
Goethe Institut, Berlin. Organisert av Institutt for Journalistikk

Produksjonsprogrammer. Behersker  
- flere lydredigeringsprogram, 
- publiseringsverktøy for nett (Wordpress), 
- for avis (Saxo/InCopy), 
- samt utbredte dataprogram for tekst- og bildebehandling.
- Har NRKs selvkjørskur for radio.

