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ESTETISKA PROGRAMMET

MED INRIKTNING MUSIK
Är du intresserad av att spela eller sjunga? Skriva och spela in dina egna låtar? 
Vill du utvecklas på ditt huvudinstrument och få hjälp att hitta ditt unika musikaliska uttryck? 
Ser du en framtid som artist, musiker eller låtskrivare/musikproducent? 
Eller vill du helt enkelt plugga på ett högskoleförberedande program och samtidigt ha kul 
på vägen?

På Estetiska programmet med inriktning Musik får du chansen 

att utveckla dig musikaliskt, både individuellt och tillsammans 

med andra. Eftersom programmet är studieförberedande öpp-

nar det upp många möjligheter för vidare studier på högskola 

och tidigare ES elever har bl a blivit lärare, lokförare och musi-

ker för att nämna några yrken man kan sikta mot.  

Duktiga lärare som är musiker
Hos oss möter du duktiga lärare som själva är aktiva musiker. 

De gör sitt yttersta för att lotsa dig vidare in i musikens fan-

tastiska värld och är samtidigt goda människor som kommer 

ge dig bra input när det gäller andra aspekter av livet också.

Du får låna en MacBook Pro under hela studietiden och den 

är fulladdad med professionella musik och film programvaror 

som Cubase artist, Logic pro, Mainstage och Final cut!

Detta får du göra på estetiska programmet:

• Liveframträdande på små och stora scener, däribland 

Kulturbruket på Dal

• Mycket tid i moderna replokaler i Kulturbruket på Dal 

• Spela många genrer, testa olika instrument

• Skriva och arrangera egen musik

• Individuella lektioner i sång & instrument

• Inspelningsteknik

• Tillgång till studio.

• Lära dig liveljud 
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GEMENSAMMA KURSER
Engelska 5  100 p
Engelska 6  100 p
Historia 1b  100 p
Historia 2b Kultur  100 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1b  100 p
Naturkunskap 1b  100 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap 1b  100 p
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1  100 p
Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2  100 p
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3  100 p
Estetisk kommunikation 1  100 p
Konstarterna och samhället  50 p
Individuellt val *  200 p
Gymnasiearbete  100 p

INRIKTNING
Musik
Ensemble med Körsång 1  200 p
Instrument eller sång 1  100 p
Gehörs och musiklära 1  100 p

Programfördjupning
 Ensemble 2  100 p
 Scenisk Gestaltning 1  100 p
 Instrument eller sång 2  100 p
 Musikproduktion 1  100 p

* I ditt individuella val får du möjlighet att välja till kurser som inte

nödvändigtvis är knutna till programmet. Dahlstiernska gymnasiet

kan till exempel erbjuda musik, idrott, träningslära, psykologi, 

 entreprenörskap.

Valbart  100 p
 Musikproduktion 2
 Arrangering och komposition
 Samhällskunskap 2
 Engelska 7
 Matematik 2b
 Entreprenörskap
 Naturkunskap 2b

Programinformation
Vill du veta mer? Hör av dig till Clas-Göran Janson, 0530-18261 eller
Kirsti Aasum, 0708-23 77 80
SYV Börje Ekman, 0530-18260




