Musiker1

Spåret för dig som funderar på att studera vidare inom musik med ”klassisk” inriktning.
Arrangering och komposition 1 - Med hjälp av en inledande orientering i harmonisering och
grundläggande kompositionsteknik får du skriva och arrangera musik med utgångspunkt i dina egna idéer
och förslag.
Ensembleledning och dirigering - Du lär dig leda ensembler i olika genrer och dirigentens slagteknik.
Kursen innehåller många tillfällen till praktik.
Gehörs- och musiklära 2 - En fortsättning på Gemu1 som fördjupar dina kunskaper inom musikteori och
gehör och som underlättar för dig att klara inträdesproven på musik- och folkhögskolor.

Musiker2

Spåret för dig som funderar på att studera vidare inom musik med ”folk/rock/jazz” inriktning.
Gehörs- och musiklära 2 - En fortsättning på Gemu1 som fördjupar dina kunskaper inom musikteori och
gehör och som underlättar för dig att klara inträdesproven på musik- och folkhögskolor.
Musikimprovisation - Du lär fri improvisation, samspel och kommunikation med medmusiker men också
byggstenar för improvisation som modus, skalor och musikaliska former.
Musikproduktion 1 - Du lär dig ljud- och inspelningsteknik, att spela in och redigera inspelningar med olika
ensembler och att göra liveljud. Du får körkort för skolan studio.

Producent och låtskrivare

Spåret för dig som vill skriva låtar och är intresserad av inspelning och ljud.
Arrangering och komposition 1 - Med hjälp av en inledande orientering i harmonisering och
grundläggande kompositionsteknik får du skriva och arrangera musik med utgångspunkt i dina egna idéer
och förslag.
Musikproduktion 1 - Du lär dig ljud- och inspelningsteknik, att spela in och redigera inspelningar med olika
ensembler och att göra liveljud. Du får körkort för skolan studio.
Musikproduktion 2 - En fortsättning på Musikproduktion 1, på mer avancerad och fördjupad nivå.

Teoretisk inriktning

Du väljer fritt 5 kurser av våra individuella val

Oavsett vilket musikspår (de 3 översta) du väljer så kan du även välja till antingen
Bruksspel och ackompanjemang eller Bi-instrument
- Bruksspel och ackompanjemang är piano eller gitarr i liten grupp. Du lär dig framför allt kompa, på gehör,
efter ackordsanalys och efter enkla notbilder.
- Bi-instrument är ett andrainstrument som du studerar individuellt 20 minuter i veckan.
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