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ESTETISKA PROGRAMMET MUSIKPRODUKTION

KURSPLAN
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 ämnen
Estetisk kommunikation 1 100 
Konstarterna och samhället 50

Inriktning Musik  400
Ensemble med körsång 200 
Instrument eller sång 1 100 
Gehörs- och musiklära 1 100 

Musikproduktion 500
Musikproduktion 1 100 
Musikproduktion 2 100 
Instrument eller sång 2 100                   
Bruksspel 1 100 
Ensemble 2 100                   
 
Individuellt val* 200
Gymnasiearbete 100

*Exempelvis Digitalt skapande eller annat.

Kolla då in Musikproduktionsutbildningen på Hulebäck. Här 
får du högskolebehörighet samtidigt som du utvecklar din 
kreativitet och lär dig spela, arrangera och producera musik.

VILL DU PRODUCERA MUSIK?

Du får lära dig mixa och remixa i olika 
stilar och du arbetar med professionella 
Digital Audio Workstations, DAW, som 
FL Studio och Pro Tools i skolans olika 
studios. Du lär dig också sköta modern 
analog och digital ljudteknik som mixer-
bord, slutsteg och högtalare för både 
studiomiljö och live-framträdanden. 

Exempel på framtida yrken är musikpro-
ducent, låtskrivare, musiker, ljudläggare 
och ljudtekniker. 

Kanske startar du en egen inspelnings-
studio efter avklarade studier, men skulle 
du vilja satsa på något annat yrke finns 
det goda möjligheter även för det. Utbild-
ningen ger dig nämligen högskolebehörig-
het så du kan läsa vidare på högskola och 
universitet direkt efter examen.

- Jag började plugga musikproduk-
tion på Hulebäck och det gav mig 
inspiration att fortsätta skriva och 
producera  musik. Nu läser jag på 
Musikhögskolan i Stockholm, KMH, 
och utbildar mig till musikproducent. 
Jag har kommit in i branschen och får 
dagligen jobba med skarpa projekt 
åt kända artister. Jag stortrivs och är 
riktigt nöjd med mitt utbildningsval. 

- Joakim Paasonen

- Masih Danesh

- Jag har byggt en egen studio där 
jag både spelar in egen musik och 
gör låtar och musik åt andra artis-
ter. Att mixa, remixa och producera 
är hur kul som helst. Jag kan varmt 
rekommendera Hulebäck. Det var 
där jag fastnade för musikproduk-
tion och det har jag haft nytta av 
sedan dess både som musiker och 
producent. 


