Musikprofilen
- i samarbete med Kulturskolan i Eksjö

För dig som har ett stort intresse av musik!

Eksjö Gymnasium erbjuder musikprof ilen
tillsammans med Kulturskolan i Eksjö.
Den vänder sig till dig som vill utveckla ditt
musicerande på ett huvudinstrument, ett biinstrument
och/eller i sång.
Musikprofilen ger dig även en god förberedelse
inför vidare musikstudier, på till exempel högskola
eller folkhögskola.
Kulturskolan undervisar på de flesta instrument och
i sång och du garanteras pedagoger och musiklärare
som är specialutbildade. Teoridelen består av
grundläggande musikteori inom musik‑, gehörsoch satslära. All undervisning är kostnadsfri.

ANTAGNING

Under vårterminen blir du kallad till Kulturskolan
för ett inträdesprov. Inför detta ska du förbereda ett
eller två valfria musikstycken som du spelar på ditt/
dina instrument eller sjunger. Du får också göra ett
gehörsprov, som inte kräver speciella förkunskaper.
Musikprofilen erbjuder cirka tio platser per årskurs.
GYMNASIEPROGRAM

Du kan gå v i lket g ymnasieprog ram du v i l l på
Eksjö Gy m n asiu m n ä r du ä r musi k prof i l a re.
Musikprofilen blir ditt individuella val och omfattar
minst 200 poäng beroende på vilka kurser du väljer.
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INNEHÅLL
Årskurs 1
Du läser ditt huvudinstrument utifrån den nivå du befinner dig på och får 40 minuters enskild undervisning/vecka.
Denna kurs heter Instrument eller sång 1 (100 p).
Utöver detta får du undervisning 20 minuter/vecka i valfritt biinstrument. När det gäller biinstrumentet är det inte
nödvändigt med några förkunskaper. Lektionstid för både huvud- och biinstrument bestäms tillsammans med din
musiklärare utifrån hur ditt skolschema ser ut.
Du deltar också i skolans kör genom antingen kursen Körsång 1 (100 p) eller Musik (100 p), som löper under alla
årskurser.
Redan från årskurs 1 har du möjlighet att delta i någon av Kulturskolans ensembler och läser då kursen Ensemble 1
(100 p). I denna valfria kurs kan du välja mellan följande ensembler:
-	Rockensemble
-	Blåsorkester
-	
Soulsting (Kulturskolans kör & kompgrupp)
-	Stråkorkester
Årskurs 2
Du fortsätter att läsa de kurser som påbörjats i årskurs 1.
Nu, alternativt i årskurs 3, har du möjlighet att läsa musikteori i kursen Gehörs- och musiklära 1 (100 p). Den är bra
att läsa om du funderar på att fortsätta med högre musikstudier efter gymnasiet. Även för dig som vill lära dig hur
musik är uppbyggd, hur man lägger ackord och gör stämmor är den intressant. Du får också träna upp ditt gehör.
Precis som Ensemble 1 är denna kurs valfri.
Årskurs 3
Om kursen Gehörs- och musiklära 1 inte getts under årskurs 2 har du möjlighet att läsa den nu.
Mot slutet av vårterminen avslutas de kurser som påbörjats och du får betyg i dessa.
Under alla årskurser kommer du att få många tillfällen att framträda både i och utanför skolan. Vissa repetitioner
och framträdande äger rum utanför skoltid.
På musikprofilen finns alla förutsättningar att utvecklas inom musik – kom ihåg att det är du själv som
sätter gränsen för detta och att vi gör allt för att stötta dig!

ÖVRIG INFORMATION

kulturskolan
Thomas Hanzén
0381-361 09
thomas.hanzen@eksjo.se
gymnasiechef
Tomas Eliasson
0381-423 87
tomas.eliasson@eksjo.se
studie- och yrkesvägeldare
Helen Ax
0381-423 91
helen.ax@eksjo.se
antagningskansliet
0381-363 35

för mer information
www.eksjogymnasium.se

Eksjö Gymnasium, 575 80 Eksjö | Tel 0381-363 30 | E-post: eksjo.gyinfo@eksjo.se | Besöksadress: Läroverksgatan 8

