Kyrkomusikerutbildning

En kantor får spela och sjunga,
leda kör och undervisa - allt från
barock till gospel eller jazz.
En inspirerande utmaning!

Utbildningens innehåll
Utbildningen omfattar studier under 2,5 år på
heltid eller mellan 4,5 och 5 år på distans,
beroende på individuella anpassningar. Har
du tidigare musikutbildning på likvärdig eller
högre nivå kan delar av dessa tillgodoräknas
och förkorta utbildningstiden avsevärt.
Kursplanen omfattar undervisning i bl.a.:
Orgel
Piano
Sång
Kördirigering/ensembleledning
Pedagogik/psykologi
Musikaliska teoriämnen
Lärande i arbete, LIA (församlingsförlagd del)
Pastoralteologisk
utbildning
–
Parallell
utbildning för behörighet till tjänst i Sv. Kyrkan.
Antagna till kyrkomusikerutbildningen blir
automatiskt antagna till utbildningen om inte
avanmälan sker av den studerande.
Distanskursen utgörs av nio intensivhelger
på skolan under september-maj, plus en
sommarkurs i juni eller augusti. I övrigt bedrivs
studierna på distans. Du måste därför ha
utrustning för att spela in lektionerna, t.ex.
Minidisc, mp3-spelare eller dylikt, samt
tillgång till övningsinstrument på din hemort.
Vid distansläsning ska du ha datorvana och
en god studiedisciplin eftersom kursen kräver
omfattande självstudier.

Intensivhelger distans 2019-2020
Med reservation för ändringar
Höstterminen 2019
23-25 augusti
20-22 september
18-20 oktober
15-17 november

Vårterminen 2020
24-26 januari
21-22 februari
13-15 mars
24-26 april
15-17 maj

Välj profil
Vi erbjuder två olika profiler på vår kantorsutbildning. Båda profilerna leder fram till
kantorsexamen, en examen som ger
behörighet att söka tjänst i Svenska Kyrkan.
Klassisk profil
För dig som vill spela mycket orgel. En
traditionell kantorsutbildning och en god
förberedelse för dig som vill söka till
musikhögskolans organistutbildning.
Afroprofil
Du som söker denna profil bör ha spelat en
hel del piano, framför allt bruksspel, men även
notspel. De vanliga kantorsämnena läses i
något reducerad form, till förmån för
fördjupning i ämnena barn- och ungdomskörsmetodik samt brukspiano.

Antagningskrav
Du som söker ska ha grundläggande behörighet för högskolestudier och en väl uppövad
förmåga i instrumentalspel och sång.
Antagningsprov sker under två obligatoriska
introduktionsdagar, då du får göra dina provspelningar och teoritester. Proven omfattar:
Solistiskt orgelspel – orgelprofil: Två orgelstycken från olika epoker och stilar för manual
och pedal. När du kommer till skolan får du
dessutom ett litet stycke att förbereda som
självständig instudering. Stycket spelas upp
den andra provdagen.

Solistiskt orgelspel - afroprofil: Ett orgelstycke för manual och pedal. När du kommer
till skolan får du dessutom ett litet stycke att
förbereda som självständig instudering.
Stycket spelas upp den andra provdagen.
Liturgiskt orgelspel - orgelprofil: När du
kommer till skolan får du en koral att
förbereda (manual och pedal, med ett enkelt
förspel). Vid provtillfället får du ett kort a vistastycke.
Liturgiskt orgelspel- afroprofil: När du
kommer till skolan får du en koral att
förbereda med ett enkelt förspel med manual
och pedal.
Piano - orgelprofil: Två pianostycken från
olika epoker.
Piano - afroprofil: Ett klassiskt stycke samt
ett stycke baserat på ackordanalys. Vid provtillfället får du en melodi med ackordanalys att
spela a vista.

Ansökan och antagningsdagar
Ansökan görs på internet: www.mfhs.se
Ansökan och bekräftelseavgift ska vara
oss tillhanda senast 15 april.
Antagningsprov görs 7-8 maj 2019
i Mellansel. Räkna med att vi börjar kl. 09.00
den 7/5 och är klara kl.15.00 den 8/5.
Bekräftelseavgiften om 610 kr som inkluderar
måltider och boende under antagningsdagarna
sätts in på pg. 6 27 13-3 senast 15 april.
Glöm inte att märka inbetalningen med K
(för Kyrkomusiker) samt den sökandes namn.
Kallelse till antagningsdagarna får du kring den
23 april, förutsatt att du betalat bekräftelseavgift.

Läsårstider 2019-2020
26 augusti 2019 – 29 maj 2020
(40 veckor, inkl. arbetsplatsförlagd utbildning).

Sång - båda profiler: Två sånger av olika
karaktär. Skicka pianoackompanjemang till
skolan i god tid före provtillfället.

Studiemedel

Prov i gehör, musiklära, satslära: Exempel
på hur provet kan se ut finns på hemsidan.
Det kan också rekvireras från skolans
expedition.

Kostnader

Gruppledningsprov: Provuppgift skickas före
provet och kan t.ex. vara en enkel kanon eller
tvåstämmig sång som du ska lära ut.
Övriga färdigheter: Andra musikaliska
färdigheter som du vill visa upp, t.ex.
ytterligare instrument.
Intervju: Vi
samtalsform.
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en
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i

Distansutbildning – behov av
samverkanspart
Kantorsutbildningen på distans innebär höga
kostnader för skolan i relation till intäkterna.
Därför behöver vi en samverkanspart för att
tillskapa en studieplats. En lokal samverkanspart, t.ex. stiftet eller enskilda församlingar,
kan även ge möjlighet till handledning från en
kyrkomusiker på hemorten.

För kantorsutbildning söker du studiemedel
på högskolenivå.

Böcker, studiematerial, studiebesök och
resor (obligatorisk verksamhet) kommer under
läsåret att kosta totalt ca 3 000 kr.
Aktuella priser för mat och boende hittar du
i bifogat material eller på hemsidan.

Har du frågor
Mer information
www.mfhs.se

finns

på

vår

hemsida

Om du vill veta mer om kantorsstudier kan
du kontakta utbildningsledare
Eva Östman tel. 0661-65 44 01
eva.ostman@mellansel.fhsk.se
Har du allmänna frågor om skolan kan du
även vända dig till skolans expedition
tel: 0661-65 44 00
e-post: info@mfhs.se

Ytterligare information lämnas i samband med
antagningsdagarna.

Välkommen med din ansökan!
Ansökan gör du på internet:
www.mfhs.se

