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Komponist og violinist.
Uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, og debuterede fra solistklassen med violin i 1985; et års studier på New England Conservatory, Boston, USA 1982-83.
Medlem af Dansk Komponist Forening, Dansk Musiker Forbund og
Solistforeningen af 1921.
Har modtaget arbejdslegater og bestillingshonorarer fra Statens
Kunstfond, KODA, Dansk Komponist Forening, Vikingeskibsmuseet, Det Jyske Ensemble, Hvidovre og Hjørring Kommune, Tivolis
Promenadeorkester m.fl.
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Har komponeret musik for symfonisk besætning, sinfonietta, kammermusik, vokalmusik (kor, sang mm), musikdramatik, interaktive børnemusikværker. Har i forskellige projekter sammen med unge skabt multimediale installationsværker
med dans, billed, musik og digt.
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Uropførelser indenfor de seneste år :
2017 - Guitar/Violin-Duo - Rebild Kulturuge september 2017
- Før Menneskyerne Kom opera i en akt for sopran, bas, fløjte, guitar og cello, sammen Simon Rejnhardt & Thorbjørn Bech Rossen,
Crossing Borders projekt under CPH-Festival 2017.

- Transformation for violin og orgel (Schloß Gottorf, Schleswig Tyskland)
- Olsen ElverMenu-et for violin og klaver
2016 - Arde `l Cielo for violin, bratsch og interagerende publikum
2016 - Sonate for violin og klaver
2015 - Songs of Cordelia - tekst William Shakespeare fra King Lear - for sopran og cello
- Temperance for klarinet, bratsch og klaver
- Fantafrase (fanfare til NUT`s Jubilæum 2015) for soloviolin, 2 medagerende publikummer og div. rekvisitter
2014 - Regn - digt Søren Ulrik Thomsen - for (tale)kor, violin, bratsch og cello et interaktivt værk Musikken I Sproget, der fornyr sprog
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læringsmetodikker for elever med dansk som andetsprog ved hjælp af musikalsk skaben; Projekt støttet af Öresundskomiteen.

- Immediate Sensation for violin og klaver.

2013 uropførelse af :
- Kompositoriske Smuler - en musikalsk udlægning af Søren Kierkegaards skrift Philosofiske Smuler for baryton,
klarinet, violin og klaver.
- Cerydwen for børnekor og sinfonietta sammen med genopførelse af Jagt og Forvandling i Glyptoteket og Tivoli
- För det andra ljuset, Buemakeren og Den Spilte Tiden for a capella kor, digt Cecilie Løveid med det færøske kor Mpiri.
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Komponist og violinist på Københavns Sprogcenter i 2 pilotprojekter forår og efterår 2012
D.O.S. - Dine Ords Spil, hvor sproglæringsmetodikker med udgangspunkt i læring af dansk som andetsprog ved hjælp
af musikalsk skaben blev udviklet og beskrevet.
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Huskunstner efterår 2016 i Aalborg/Hjørring Kommuner sammen med Stine Rejnholdt digter i projektet
OMFAVN ORDET http://kunokjaerbye.dk/projekter/omfavn-ordet/
Huskunster i Hjørring 2011-12 med projektet “Jagt og Forvandling”, et multimedieværk som blev skabt sammen med
og uropført af musikere, musikskoleelever og folkeskole kor i Vendsyssel Kunstmuseum 2012 og
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Nordsø Oceanarium Hirtshals januar 2012.

Efterår 2011 uropførelse af sangcyklen Spilt Vin til digt af Cecilie Løveid i Roskilde Musikforening
April 2009 uropførelse af Havhingsten - en billedkoncert bestilt af Vikingeskibsmuseet i Roskilde.
En multimediekoncert, som bruger billed- og tekstmateriale fra vikingeskibet Havhingstens rejse fra Roskilde til Dublin og tilbage
igen. (Havhingsten er en 1:1 kopi af et krigsskib fra vikingetiden).
Havhingsten – en billedkoncert udgivet december 2010 på dvd/cd.
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Februar 2009 uropførelse af Sommerfuglen og Edderkoppebedstemoderen i Danmark med Letmark Kvartetten og skolekor og musikskoleensembler.
Maj 2006 uropførelse af musikdramatisk værk i Mexico City til Henrik Ibsens skuespil “Fruen fra Havet”. Opførelsen var, som en del
af Ibsen-året, en international produktion mellem Mexico og Norge under ledelse af den mexicanske forfatter og producent Juan
Gutierrez-Maupomé.
Huskomponist i Hvidovre Kommune 2005-06, støttet af Kunststyrelsen.
Lærer i violin, komposition og ensembleleder på Hvidovre Musikskole siden 1998.
cd/dvd udgivelser i eget navn:
- dvd/cd – The Sea Stallion - a visual concert (Havhingsten – en billedkoncert) 2010.
- cd-udgivelse “The Cauldron” på eget forlag med Letmark-Kvartetten 2006
- cd-en “Kuno Kjærbye – “Chamber Works” 2001 Kontrapunkt.

