Musiklinjen

Våra musikutbildningar utgör en bra
plattform för ditt framtida musicerande –
som professionell musiker, musiklärare
eller som amatörmusiker i olika
sammanhang.
Alla profiler är 1-2 år. Om du vill gå ett
andra år söker du vidare till det. Du kan
välja mellan ett antal olika profiler med
något olika innehåll och upplägg.
Genom individuella val har du möjlighet
att skräddarsy din utbildning.

Gospel
Internationell profil för dig som vill fördjupa dig i
gospelmusiken och dess traditioner.
Under läsåret genomförs flera spelningar för att
samla in pengar till den årliga USA-resan. Dit
åker ni för att uppleva gospel både på
konserter och i gudstjänster. Resan finansieras
med konsertintäkter och dina egna pengar.
Individuell undervisning på huvudinstrument
och gruppundervisning i bl.a. brukspiano,
gospel-ensemble,
ensembleledning
och
musikteori/gehör. Sångare deltar även under
läsåret i olika projekt tillsammans med de
andra musikprofilerna.

- Gospel
- Funk & Fusion
- Rock & Pop
- Individuell

Du spelar i ett band med ansvar för egna
spelningar. Inspelade medel hjälper till att
finansiera en studieresa till New York.
Individuell undervisning på huvudinstrument
och bi-instrument, samt gruppundervisning i
ensemble, bi-genre och musikteori/gehör.
Antagningsprov
Sångare och instrumentalister ska ha
förberett två låtar ur en obligatorisk låtlista
som läggs ut på vår hemsida en månad
före antagningsproven.
Se även - Gemensamt för alla profiler.

Funk & Fusion
För dig som vill spela i en improvisationsensemble. Du kan söka på blås, elgitarr,
bas, trummor eller klaviatur. Vi arbetar i
huvudsak med instrumental musik.
Du blir dels medlem i en fast ensemble med
ansvar för egna spelningar, dels arbetar du
projektvis i olika konstellationer. I de projekt
sångare ingår lånas det in från våra andra
musikprofiler. Inspelade medel hjälper till att
finansiera en studieresa till New York.
Individuell undervisning på huvudinstrument
och bi-instrument, samt gruppundervisning i
ensemble, bi-genre och musikteori/gehör.

Antagningsprov
Sångare ska ha förberett två sånger efter eget
val. Vid provet ackompanjeras du av piano eller
kompgrupp. Instrumentalister - se Rockprofil.
Se även - Gemensamt för alla profiler.

Antagningsprov
Du ska ha förberett två låtar ur en
obligatorisk låtlista som läggs ut på vår
hemsida en månad före antagningsproven.
Se även - Gemensamt för alla profiler.

Rock & Pop

Individuell

Profilen är genrebred och du undervisas i bl.a.
rock, pop, soul och blues.

Du studerar i din egen takt på ditt
instrument. På den individuella profilen
finns inget krav att vara med i en ensemble,
utan du jobbar med ditt eget musicerande.

Här finns möjlighet att utöka dina kunskaper
inom musikteori/gehör, notläsning, ensembleledning eller vad som passar just dig.

Glöm inte att märka inbetalningen med
M (för Musiklinjen) samt den sökandes
namn.

Antagningsprov
Du ska ha förberett två låtar ur en obligatorisk
låtlista som läggs ut på vår hemsida en månad
före antagningsproven.
Se även - Gemensamt för alla profiler.

Kallelse till ditt antagningsprov får du kring
den 10 mars för prov 18 mars eller 23 april
för prov 29 april eller 3 maj, förutsatt att du
har betalat din bekräftelseavgift och att ditt
namn framgått på inbetalningen. Om vi får
din bekräftelseavgift för sent, kan vi inte
garantera du får en tid för antagningsprov.

Gemensamt för alla profiler
Antagningsproven sker i två steg. Det första
provet sker under förmiddagen, och är ett
spelprov där du tillsammans med kompgrupp
framför en eller två av de låtar som du förberett
från vår obligatoriska låtlista (publiceras på vår
hemsida en månad före antagningsproven).
Kompgrupp finns på plats under provet.
Om du gör ett godkänt spelprov, går du vidare
till eftermiddagen, vilket innehåller prov i
musikteori (t.ex. tonnamn och oktavlägen,
tonarter, skalor, ackord, intervall och gehör),
a vista-spel och intervju. Du får även spela din
andra förberedda låt.
Ämnen som tillval
Du kan välja vissa ämnen från
musikprofilers och linjers kursinnehåll.

övriga

Behöver du läsa kärnämnen för att t.ex. uppnå
behörighet för högskolestudier, kan du göra det
genom tillval från Allmän linje. Du kan även
läsa trafikteori och ta körlektioner som tillval.
Kontakta gärna skolan för att få mer
information om vilka ämnen du kan läsa.

Datum för antagningsprov 2019

Ansökan och bekräftelseavgift ska vara
oss tillhanda senast:
1 mars för prov den 18 mars
15 april för prov den 29 april eller 3 maj

Läsårstider 2019-2020
Hösttermin: 26 augusti – 20 december 2019
Vårtermin: 13 januari – 29 maj 2020

Kostnader
Aktuella priser hittar du i bifogat material
eller på hemsidan.
Böcker, studiematerial, studiebesök och
resor (obligatorisk verksamhet) kommer
under läsåret att kosta totalt ca 2 500-6 500
kr beroende på inriktning.

Folkbokföring
Kursen bedrivs på gymnasienivå, vilket
innebär att du inte ska folkbokföra dig på
studieorten.
Använd
istället
särskild
postadress, se www.adressandring.se.

18 mars i Mellansel
29 april maj i Stockholm
3 maj i Mellansel

Har du frågor

På ansökan väljer du vilket datum du önskar
göra dina prov.

Om du vill veta mer om studier på någon
av våra musikprofiler kan du kontakta
utbildningsledare Eva Östman
tel. 0661-65 44 01 eller mejl
music@mfhs.se

Mer information finns på vår hemsida
www.musiklinjen.se

Ansökan och bekräftelseavgift
Ansökan görs på internet:
www.mfhs.se
För att din ansökan ska anses fullständig,
måste du betala en bekräftelseavgift om
130 kr på pg nr 6 27 13-3.
Avgiften innefattar förmiddagsfika och lunch vid
antagningsdagarna i Mellansel
(ej återbetalningsbar).

Har du allmänna frågor om skolan kan du
även vända dig till skolans expedition
tel. 0661-65 44 00
E-post: info@mfhs.se

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

