ESTETISKA PROGRAMMET

inriktning Spetsutbildning i musik
2022/23

Efter examen från det
Estetiska programmet är
du väl förberedd för
högskolestudier inom
konstnärliga,
samhällsvetenskapliga
och humanistiska
högskoleutbildningar.

Om du vill satsa extra mycket på din musikutbildning har Spyken en för Sverige unik spetsutbildning. Spetsutbildningen, som bygger på det estetiska
programmet vänder sig främst till dig som vill arbeta med musik i framtiden
och som vill profilera dig mot musikstudier på universitets- och högskolenivå. Utbildningen ger dig självfallet tillgång till andra universitets- och
högskoleutbildningar. Inriktningen på Spykens spetsutbildning är inom
genrerna pop, rock och jazz.

På vår spetsutbildning får du en modern och avancerad undervisning i gehörs- och musiklära, ensemble, kör samt i två instrument (huvud- och biinstrument). Du kan dessutom välja att koncentrera din musikfördjupning
mot olika musikområden såsom musikproduktion och musikimprovisation
eller välja att utveckla ditt individuella spel och ensemblespel. Du kan också välja teoretiska kurser för att bredda behörigheten mot eftergymnasiala
studier som universitet, högskolor och folkhögskolor. Vi erbjuder bl a
Matematik 2b och 3b, Naturkunskap 2 samt, Moderna språk och Engelska 7.
Spyken har högutbildade musiklärare med olika genre-inriktningar och de
flesta är dessutom verksamma, professionella musiker.

Bitr. rektor Set Rooke
Tel 046-359 78 04
set.rooke@lund.se

Syv Helene Hogan
Tel 046-359 78 09
helene.hogan@lund.se

Spyken är en av fåtalet skolor i Sverige som har fått tillstånd att bedriva
spetsutbildning inom musik. Förutom gymnasiebehörighet krävs att du
gör ett antagningsprov där du visar dina förkunskaper. Antagningsprovet
genomförs tisdagen den 15 mars 2022 antingen på Spyken eller digitalt. För
mer information hänvisar vi till vår hemsida.

Spykens spetsutbildning erbjuder i samarbete med andra utbildningssamordnare många workshops och seminarier på hög nivå. I årskurs tre
erbjuds alla spetselever att gå en musikhögskolekurs på Musikhögskolan i
Malmö.

Poängplan ES inriktning Spetsutbildning i musik 2022/23 på Spyken
Gymnasiegemensamma kurser – 1150 p

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Samhällskunskap 1b

100

Engelska 6

Historia 2b - Kultur
Matematik 1b

100
100

100

Naturkunskap 1b

100

Svenska 1

100

Svenska 3

100

Religionskunskap 1
Svenska 2

50

100

Programgemensamma
karaktärsämnen - 150 p
Estetisk kommunikation 1

Konstarterna och samhället

100

50

Inriktningskurser ES Musik spets
- 400 p
Ensemble med körsång

200

Gehörs- och musiklära 1

100

Instrument eller sång 1

100

Programfördjupning
Instrument eller sång 1+2 (huvudinstrument)

100

Ensemble 2

100

Instrument eller sång 1 (biinstrument)
Musikproduktion 1

100
100

Valbara programfördjupningskurser

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Åk 1

Åk 2

Åk3

