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ALLMÄN KURS - MUSIKINRIKTNING

Det här är en kurs för dig som har ett intresse för musik och vill fördjupa dina kunskaper
både praktiskt och teoretiskt inom musik och skapande. Hos oss kombinerar du musik
med gymnasiegemensamma ämnen och får på så sätt möjligheten att läsa in grundläggande
behörighet.
Inom ramen för musikämnet jobbar vi både med ensemblespel och komposition/produktion i dator. För att kunna ta del av ensemblespelet är det en fördel om du kan sjunga
eller spela ett instrument. En sångpedagog finns tillgänglig några timmar/vecka. I ämnet
komposition utvecklar du ditt låtskriveri och får även möjlighet att prova på att skapa olika
ljudbilder. Den teoretiska delen innehåller gehörslära, ackordanalys och musikhistoria.
Kurstid
Se skolans hemsida: eskilstunafolkhogskola.nu
Kostnader
All undervisning på skolan är kostnadsfri men en avgift på 500kr/termin tas ut (1 000 kr
läsår) som täcker kostnader för material, studieresor och gemensamma aktiviteter. När du
börjar kursen betalar du en depositionsavgift på 500 kr för de böcker som behövs under
kursen. Depositionsavgiften lämnas tillbaka när böckerna återlämnas.
Ansökan
Ansökan sker via vår hemsida eskilstunafolkhogskola.nu
Kursens mål
Målet är att du efter avslutade studier har uppnått minst grundläggande behörighet för att
kunna studera vidare på eftergymnasial nivå, t.ex. på yrkeshögskola, högskola eller folkhögskola samt har fått ökad praktisk och teoretisk kunskap och förståelse för musik. Vi ser
din personliga utveckling och hälsa som en viktig del i vårt uppdrag och försöker skapa en
medvetenhet kring kost och motion i olika former som passar alla.
Kursinnehåll
Undervisningen är i huvudsak tematisk och ämnesövergripande. Fokus ligger på att ta vara
på dina intressen så du kan fördjupa dig och utvecklas inom dina ämnen och ditt skapande.
Vi samarbetar i olika projekt ihop med Allmän kurs – Skapandeinriktning.
- Ensamblespel,
- Musikteori,
- Individuell intrumental- eller sångundervisning,
- Musik, människa och samhälle (samhällskunskap och religion)
- Musik, kommunikation och gestaltning (svenska och engelska)
- Naturkunskap
- Matematik

