för
gymnasieungdom

Orgellinjen

Spelar du redan orgel och vill få
möjlighet till att förkovra dig ytterligare?
Funderar du på att bli kantor? På
orgellinjen för gymnasieungdom kan
du läsa kantorsämnen parallellt med
din gymnasieutbildning.

Orgel för dig
Till utbildningen söker du som går i gymnasiet,
spelar orgel och funderar på att läsa till kantor
efter dina gymnasiestudier. Här finns
möjligheter för dig att läsa ämnen från
kantorsutbildningen och förbereda dig för de
antagningsproven.

Kursinnehåll
Orgellinjen är till stor del integrerad med
kantorsutbildningen på distans. Den kan leda
fram till ett orgelspelarbevis, som visar att du
klarar av att vikariera som kantor. Vill du
studera vidare på vår kantorsutbildning efter
gymnasiet, kan du tillgodoräkna dig de ämnen
du läst på Orgellinjen.
Du läser en rad intressanta ämnen, bl.a.
Orgel
Piano
Röstvård
Körsång i olika stilar
Musikaliska teoriämnen
Kursen 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, mp3spelare 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

Antagningskrav
Du
gör
dina
prov
under
två
introduktionsdagar,
samordnade
med
antagning till kantorslinjen. Proven omfattar:
Sång: En sång i valfri stil.
Orgel: Två orgelstycken efter eget val.
Piano: Ett klassiskt pianostycke samt gärna
ackordspel.
Gruppledningsprov: Provuppgift skickas till
dig några dagar före provet och kan t.ex. vara
en enkel kanon eller en tvåstämmig sång som
du ska lära ut.
Prov i gehör och musiklära: Exempel på hur
provet kan se ut finns på hemsidan, se under
kantorsutbildning.
Övriga färdigheter: Andra musikaliska
färdigheter som du vill visa upp, t.ex.
ytterligare instrument.
Intervju: Vi
samtalsform.

genomför

en

intervju

i

Ansökan och antagningsdagar

Läsårstider 2019-2020

Ansökan till orgellinjen sker genom vår
hemsida. Du söker Orgellinjen distans.
Förtydliga gärna med att i fältet för
Övriga upplysningar skriva
”Orgellinje gymnasieungdom”

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

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 betalt bekräftelseavgift.

Kostnad för studiematerial
Böcker, studiematerial, studiebesök och
resor (obligatorisk verksamhet) kommer under
läsåret att kosta totalt ca 2 500 kr.

Kostnad för mat och boende
Aktuella priser för mat och boende hittar du i
bifogat material eller på hemsidan,
www.mfhs.se

Har du frågor
Mer information
www.mfhs.se

finns

på

vår

hemsida

Om du vill veta mer om orgelstudier kan du
kontakta utbildningsledare Eva Östman
tel. 0661-654401 eller
eva.ostman@mfhs.se
Har du allmänna frågor om skolan kan du
även vända dig till skolans expedition
tel. 0661-65 44 00
Säkrast når du oss vardagar
kl. 10-12 och kl. 13-14.
E-post: info@mfhs.se

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

Mellansels folkhögskola
Tingshusgatan 8
895 40 Mellansel
Telefon: 0661-65 44 00
Fax: 0661-409 03
E-post: info@mfhs.se

