Obligatoriska låtar till antagningsprov 19 mars 2018
Musiklinjen läsåret 2018-2019
Observera att annan låtlista kommer att gälla för antagningsproven i maj.
Den listan publiceras i mitten av april.
Till provet ska du förbereda två sånger/låtar ur denna lista, i någon av de föreslagna tonarterna.
Kontakta Eva Östman: eva.ostman@mellansel.fhsk.se, tel. 0661-65 44 01 om du själv behöver noter
som du inte kan hitta till någon av de obligatoriska låtar du väljer.
 Vid första delprovet väljer nämnden vilken låt de vill höra av de du förberett.
 Söker du på flera instrument eller profiler gör du proven vid samma provtillfälle i första
delprovet.
 Sångare och musiker som söker både Rock och Gospel väljer två låtar ur Rocklistan.
 Musiker som söker både Funk & Fusion och Rock eller Funk & Fusion och Gospel ska
förbereda två låtar ur respektive grupp.
 Har du goda färdigheter på biinstrument kan visa det i delprov 2 om du och nämnden önskar
det.

Funk & Fusion:
Inga sångplatser på denna profil.
Vi vill att du improviserar på dina låtar.
Footprints
Chicken
Frontline
Quasimodo
Words are not enough
Simple life
Slowfoot
101 shuffle

Standard
Jaco Pastorius
Koinonia
Hawk on flight
Stefan Gunnarsson
Nils Landgren
Funk Unit
Dave Weckl

c-moll
Bb
Bb
c-moll
D
e-moll
Original
E

Jaco Pastorius
Stevie Wonder
Stefan Gunnarsson
Toto
Samuel Ljungblahd
Ole Börud
Wild Cherry

Bb
Bb, Eb
D
c-moll
Eb
G
E, C

Rockprofilen:
Chicken
Higher Ground
Words are not enough
Waiting for your love
Walking with fire
Maybe
Play that funky music

Gospelprofilen:
Instrumentalister; två låtar ur Rockprofilens lista.
Sångare; gärna två låtar ur Rockprofilens lista - annars två sånger efter eget val, varav minst en
med soul-/gospelkaraktär
Ta med noter (eller kompskiss) till kompgruppen i fyra exemplar på eget valda låtar till
antagningsprovet!
Vi rekommenderar att inte sjunga/spela självskrivet material.
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