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ESTETISKA PROGRAMMET SLAGVERK 

Sedan 1995 är Hulebäcksgymnasiets 
slagverksprogram en unik utbildning och 
ett självklart val för regionens musikstu-
derande – inte minst tack vare det breda 
samarbetet med stora institutioner, 
som Högskolan för Scen & Musik, Kultur 
i Väst, samt slagverksensemblen Got 
Motion.

 
Samtliga av skolans slagverkslärare har spetskom-
petenser, vilket skapar en enastående möjlighet för 
dig att utvecklas inom olika musikstilar. 

Utbildningen är unik i och med det stora antalet 
individuella instrumentlektioner, samt grupp-
lektioner i rytmiskt gehör, notläsning, spelteknik 
och slagverks ensemble. Tillsammans med skolans 
övriga musikelever studerar du musikproduktion, 
musikteori, gehörslära, körsång samt ensemble i 
olika stilar. Skolans musikinstrument, övningsrum, 
och inspelningsstudior för musikproduktion håller 
högsta kvalitet.

Sammantaget ger detta dig en stor genrebredd och 
bästa tänkbara förutsättningar för fortsatta musik-
studier efter gymnasiet.  Studier på det estetiska 
programmet är  högskoleförberedande och ger full 
behörighet till högskolor och universitet.

Vid skolan finns även Slagverkscentrum Väst, en 
kreativ samlingspunkt i regionen, som fortbildar 
trum- och slagverkslärare. Bland annat anordnas 
stora evenemang som den årliga succén Music in 
Motion, med framträdanden, föreläsningar och 
workshops i världsklass.

Slagverksutbildningen på Hulebäcksgymnasiet 
är utbildningen för dig som brinner för att studera 
musik tillsammans med andra ungdomar och sam-
tidigt få bästa tänkbara möjligheter till fortsatta 
högre studier.

SLAGVERKSUTBILDNING 
SOM ÄR UNIK I SVERIGE

KURSPLAN FÖR SLAGVERK
Gymnasiegemensamma ämnen 
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2b - kultur 100 
Idrott och hälsa 1 100 
Matematik 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1-3 300
(Svenska som andraspråk 1-3 300)

Programgemensamma kurser
Estetisk kommunikation 1 100 
Konstarterna och samhället 50

Musikinriktning 400 p
Ensemble med körsång 200  
Instrument eller sång 1 100 
Gehörs- och musiklära 1 100 

Programfördjupning 500 p
Instrument eller sång 2 100                                  
Ensemble 2 100          
Bruksspel 1 100 
Musikproduktion 1 100 
 Valbar kurs*  100  

Individuellt val  200
Gymnasiearbete 100

* t ex moderna språk steg 3 i åk 1,  
matematik, naturkunskap, engelska 7 eller
andra kurser ur vårt individuella val-paket.  
Du kan inte läsa moderna språk steg 1 el. 2. 
Se hemsidan www.hulebacksgymnasiet.se

Slagverks 
Centrum  
Väst

Kontaktperson
Per Björkqvist, 031-724 66 62
per.bjorkqvist@harryda.se

Angelina Mangs, slagverkare på 
GöteborgsOperan: 

-Min tid på Hulebäcksgymnasiet 
var viktig och betydelsefull för min 
fortsatta karriär som slagverkare. 
Jag jobbar idag som professionell 
slagverkare och ser tillbaka på 
gymnasietiden med värme i hjär-
tat. Det var en utvecklande och 
fantastiskt rolig tid där jag fann 
vänner för livet.

Pontus Engborg, världstrummis som 
turnérar med bland andra Bobby Kim-
ball från Toto och Glenn Hughes från 
Deep Purple:

- Hulebäcksgymnasiet var det perfekta 
valet för mig.

Anton Olsson, utsedd till 
europas mest lovande 
trummis (Shure Drum Mas-
tery contest 2014):

 -Hulebäck var för mig en 
plats där jag fick utrymme 
att växa på alla plan. Inte 
minst med hjälp av ett lärar-
lag med mycket hjärta.


