
Utbildningen finns på

ESTETISKA PROGRAMMET
- Spetsutbildning (MUV)
Högskoleförberedande program | 2500 poäng
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GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Poäng Poäng

Engelska 5 100 Samhällskunskap 1b 100

Engelska 6 100 Matematik 1b 100

Historia 1b 100 Religionskunskap 1 50

Historia 2 - kultur 100 Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100

Idrott och hälsa 1 100 Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100

Naturkunskap 1b 100 Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

Estetisk kommunikation 1 100 Konstarterna och samhället 50

SPETSUTBILDNING MUSIK | MUV

Detta riksrekryterande program är för dig som redan sjunger eller spelar ett  
instrument och är intresserad av kammar-, orkester- eller körmusik. 

Ensemble med körsång 200
Instrument eller sång 2(huvudinstr.) 100

Gehörs- och musiklära 1 100

Programfördjupning
Instrument eller sång 3 (huvudinstr.)  100
Instrument eller sång 1 (biinstrument)  100
Ensemble 2a  100
Ensembel 2b  100
Valbar kurs  100

INRIKTNINGBSG

INDIVIDUELLT VAL OCH GYMNASIEARBETE

Individuellt val 200 Gymnasiearbete 100

På spetsutbildningen MUV samlas elever från hela landet för att utbildas inom det de brinner för 
allra mest – musik. Utbildningen är för dig som redan spelar ett instrument eller sång och är intres-
serad av kammar- och orkester/körmusik. Här får du utvecklas till en mycket skicklig instrumentalist 
eller vokalist. Vi erbjuder både klassisk profil och jazzprofil.

Förutom en gedigen grundläggande gymnasieutbildning som ger dig högskolebehörighet får du 
fördjupa dig i musiken, både som instrumentalist och på ett bredare musikaliskt plan. Genom exa-
mensmålen, kursplaner och en individuell studieplan jobbar hela kollegiet för att öka din musikaliska 
förmåga och förståelse.

Förutom denna musikaliska grund, har du möjlighet att läsa behörighets- och meritvärdesgivande 
kurser som Moderna språk, Matematik 3b, Engelska 7 och Naturkunskap 2. Vårt program fogar sam-
man individuell undervisning, kammarmusik och orkester/kör till en helhet. 

För att komma in på utbildningen måste du göra ett antagningsprov. Provet, som görs i mars, inne-
bär att du ska spela upp två stycken av olika karaktär på ditt huvudinstrument.

• 60-70 min undervisning på huvudinstrument
• 25 min undervisning på bi-instrument
• Gemensamma lektioner
• Kammarmusik, kammar-, symfoni- och blå-

sorkester, storband med mera
• Regelbundna repetitioner med pianist
• Regelbundna kammarkonserter

• Några större orkesterprojekt varje läsår
• Internationella kontakter
• Start i årskurs 1 och 2
• Alla instrument och sång
• Dirigering
• Kör
• Gehör -och musiklära

Vi erbjuder bland annat:

Med reservation för förändringar i poängplanen

kunskapsforbundet.se


