
Studie- och yrkesvägledare:
Mona Renkel
Tel: 031-724 66 16
mona.renkel@harryda.se

Lärare:
Jens Blomqvist 
jens.blomqvist@harryda.se

Rektor:
Anna Löfvenius
Tel: 031-724 66 11
anna.lofvenius@harryda.se

Kontakter på Estetiska programmet Musik:

VAR DEN DU ÄR - BLI VAD DU VILL

Estetiska programmet 
Musik

hulebacksgymnasiet.se



MUSIKER, ARTIST OCH  
PRODUCENT

Fördjupa dig i gitarr, bas, piano, sång, musik-
produktion, slagverk, stråk- eller blåsinstru-
ment.

Programmet ger dig en god grund för 
fortsatta musikstudier. Du kan välja mellan 
två olika varianter – en med inriktning 
musikproducent och en annan med inrikt-
ning musiker. Det finns också möjlighet 
att välja musikal som valbar kurs, vilket 
passar dig som vill blir artist. På samtliga 
varianter lär du dig handskas med modern 
inspelningsteknik, vilket ger praktiska 
kunskaper som är mycket användbara för 
dig som skapar egen musik.

Flera av lärarna är yrkesverksamma 
musiker som bidrar med aktuella bransch-
kunskaper, och skolan gästas regelbundet av 
professionella musiker och föreläsare som 
håller workshops i olika musikämnen.  

Vill du satsa på musiken och samtidigt bli behörig för högskolestudier?  
Här finns alla möjligheter. Musikinriktningen passar dig som vill bli musi-
ker, sångare eller producent och har musik som ett stort intresse. 

Programmet har även internationella samar-
beten av olika slag, vilket är motiverande och 
utvecklande.

Även körsång ingår. Du uppträder med 
kören både på konserter och vid traditionsfi-
rande som Lucia och Valborg både i och utan-
för skolan, vilket ger dig rutin och scenvana. 

Du får individuella lektioner på ditt huvud-
instrument eller i sång. Du läser musikteori 
och gehörslära i smågrupper, vilket gör att 
undervisningen anpassas till nivå. Dess-
utom får du år två och tre välja ytterligare 
ett instrument som du också får enskild 
undervisning på. Du spelar ditt instrument 
i olika grupper ihop med klasskompisarna 
och fördjupar dig i olika musikstilar Väljer 
du inriktningen musikproduktion läser du 
fördjupningskurser i digitalt skapande och 
musikproduktion.  

ESTETISKA PROGRAMMET INRIKTNING MUSIK

KURSPLAN FÖR MUSIK
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
eller 
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

Väljer du inriktning musikproduktion läser 
du kurserna Musikproduktion 2 och  
Digitalt skapande 1 som índividuellt val.

* Till exempel moderna språk steg 3 i  
åk 1, matematik, naturkunskap eller andra  
kurser ur vårt individuella val-paket.  
 

Musikinriktningen 
på Hulebäck var 
ett självklart val 
för mig. Här får 
jag proffsig musik-
undervisning sam-
tidigt som jag får 
högskolebehörig-
het. 

Stella Andersson


