ESTETISKA PROGRAMMET

F Ö L J D I T T H J Ä R TA

Satsa på musiken
Efter examen är du rustad för vidare studier inom främst de konstnärliga,
humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.
Vill du veta mer? Ring mig på tel. 0768-852509
Jesper Hedlund
Studie- och yrkesvägledare

PROGRAMMET
FÖR DIG SOM
VILL UTVECKLA
MUSIKINTRESSET

FÖRSTA ÅRET
Det första året läser du flera gymnasiegemensamma ämnen och parallellt kör
du igång med ensemble och spelar rock, pop
och jazz tillsammans med dina klasskompisar. Enskilt fokuserar du på din sång eller
det huvudinstrument som du vill utvecklas
mer i.

Väljer du att plugga musik hos oss kommer
ditt musikutövande att sätta fart på många
sätt. Under tre år på Estetiska programmet
- Musik får du spela varierat i olika rock-,
pop- och jazzensembler. Dina framträdanden, konserter och turnéer stärker dig
och ger dig scenvana. Du kommer utveckla färdigheter och kunskaper inom sång,
instrument, ensemble, musikteori,
körsång, ljudteknik med mera.

ANDRA ÅRET
Under det andra året kan du fördjupa dig
ytterligare inom musiken. Här erbjuds kurser inom musik- och ljudproduktion, instrument och sång och varför inte gehörs- och
musiklära 2. I tvåan får du också jobba med
ett eget UF-företag (Ung Företagsamhet)
där ni analyserar behov, utvecklar en idé,
designar, konstruerar, producerar, använder
och säljer en tjänst eller produkt.

Vi har två utrustade ensemblesalar,
musikstudio med inspelningsmöjligheter
och datasalar med modern programvara.
Undervisningen sker både enskilt och i
grupp med engagerade lärare som själva
är aktiva och professionella musiker.
Estetiska programmet - Musik är ett
högskoleförberedande program som
ger dig grundläggande behörighet.

TREDJE ÅRET
Sista året! Fördjupningen förtsätter och
du läser ytterligare en ensemblekurs och
fokuserar på att utveckla ditt musicerande.
Det här året gör du också ditt gymnasiearbete och som musikelev kan du t.ex. skapa
en musik- eller ljudproduktion.

GYMNASIEGEMENSAMMA

PROGRAMGEMENSAMMA

ÄMNEN 1150 P

ÄMNEN 150 P

INRIKTNINGAR 400 P

Engelska 5 och 6, 200 p

Estetisk kommunikation, 100 p

Ensemble med körsång, 200 p

Historia 1b + 2b kultur, 200 p

Konstarterna och samhället,

Gehörs- och musiklära 1, 100 p

Idrott och hälsa 1, 100 p

50 p

Instrument eller sång, 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR
500 P

MUSIK
INDIVIDUELLT VAL 200 P
GYMNASIEARBETE 100 P

Matematik 1b, 100 p
Naturkunskap 1b, 100 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1b, 100 p
Svenska/svenska som
andraspråk 1-3, 300 p

Skanna
och läs
mer!

