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SPECIALBILAGA MUSIKUTBILDNINGAR I SVERIGE 2017

Välkommen till Musikermagasinets 
guide till utbildningar!

EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR
All slags utbildningar efter gymnasiet, som 

till exempel folkhögskola, högskola eller 

universitet, kan kallas eftergymnasiala. Det 

är sådana vi listar i denna bilaga och vi har 

valt att främst fokusera på heltidsstudier 

som sträcker sig över ett år eller mer. Det 

kan dock vara värt att tänka på, att de fles-

ta utbildningar kräver en mindre avgift om 

några tusenlappar per termin för att täcka 

hyra av instrument, studio, transporter och 

liknande.

FOLKHÖGSKOLA
Folkhögskola är en nordisk skolform för 

vuxenutbildning, och eftersom deltagarna 

ofta kommer från andra platser erbjuds 

vanligen boende på skolan. Man tillhanda-

håller oftast behörighetsgivande/allmänna 

kurser (de liknar gymnasiestudier och är ett 

alternativ till komvux) och profilkurser (som 

är mer specialiserade med fokus på en viss 

inriktning).

HÖGSKOLA
Den högsta nivån på utbildning i Sverige är 

högskola och universitet. En sak som skiljer 

dem åt är att universiteten bedriver någon 

sorts forskning. På högskolan läser man in po-

äng, oftast 30 högskolepoäng (hp) per termin. 

1,5 hp beräknas motsvara en veckas heltids-

studier. När erforderligt antal poäng uppnåtts 

är utbildningen klar och man får en legitima-

tion. Denna legitimation kan vara skillnaden 

mellan att erhålla ett sökt arbete eller inte.

I de fall universiteten utbildar inom ämnet 

musik, rör det sig ofta om inriktningar som 

musikvetenskap och liknande.

Av alla de porträtt som vi fått ta del av, de intervjuer vi har gjort och programbeskrivningarna 
vi samlat in, summerar jag sammanställningen av årets upplaga av Utbildningsguiden som helt 
fantastisk och upplyftande.

Det är sannerligen ett sällan skådat brinnande engagemang som bor inuti i dessa personer, och 
som sedan kan kanaliseras ut innanför skolans väggar. Lärosäten som samtliga elever beskriver 
i porträtten som otroligt lyhörda, kunniga och inspirerande. Och det är ju det som är 
syftet med denna genomgång av vårt lands musikmässiga utbildningsutbud, att 
hjälpa dig att finna din plats, din kreativa oas i detta myller av skolor där du kan 
utöva, finslipa och bygga ditt kontaktnätverk för en framtid fylld av toner.

 Vi hoppas att 2017 års Utbildningsguide har något för dig.

Musikkurs
På Åsa folkhögskola i Sköldinge 
ser vi mångfald som en stor 
tillgång och försöker skapa 
en miljö där alla har möjlighet 
att ta plats och utvecklas så 
mycket som möjligt, bland annat 
genom att arbeta aktivt med 
genusperspektiv på kursen.

Syftet med kursen är att du ska utvecklas 
som musiker och att spela tillsammans 
med andra i ensembler. Du ska också 
utveckla dina musikaliska kunskaper 
på ett teoretiskt plan. Kursen ger dig 
en god grund för fortsatta studier inom 
musikområdet. 

Sista ansökningsdag: 24 april -17. 
Kursstart: 16 augusti -17.

Uttagningar till Musikkursen sker med 
hjälp av spelprov. Spelprovet består av 
att du får spela/sjunga två låtar från 
vår låtlista på ditt huvudinstrument. 
Dessutom ingår ett gehörs- och teoriprov. 
Vi genomför också en personlig intervju 
med alla sökanden. Uttagningar till nästa 
läsår kommer att ske den 8-10 maj 2017. 

Sök till kursen och läs mer om oss på vår hemsida:  
www.asa.fhsk.se  eller ring  0157-695 00.

STUDENTPRIS PÅ MM
En helårsprenumeration på Musikermagasinet kostar 350 kr för dig som är student (ordinarie prenumerationspris är 599 kr).  Det är bra mycket billigare 
än att köpa tidningarna i butik. Tolv nummer direkt hem i brevlådan. Bekvämare kan det inte bli. Inkluderat i alla erbjudanden är en digital prenu-
meration som innehåller alla nya nummer samt ett bibliotek av äldre upplagor som sträcker sig fler år tillbaka och som du kommer åt via din telefon, 
läsplatta eller dator. Dessutom ingår ett par Fender Touring Ear Plugs. Mer info om hur du läser tidningen digitalt finns du på musikermagasinet.se

FENDER TOURING EAR PLUGS + 12 NR + 2 DIGTALA
Öronproppar med maximal bekvämlighet och särskilt kalibrerat hörselskydd för långvarig användning 
gör dem perfekta för professionella musiker. Ny teknik förhindrar mufflat ljud och tillåter kommunikation 
under framföranden och repetitioner, men skyddar hörseln med en bullerminskning på 12 decibel.
OBS! Du får du dessa öronproppar med din prenumeration.Värde 210 kr!

STUDENTPRIS: 

350 kr
(ord. pris 599 kr)

SPARA
459 kr!

MUSIKERMAGASINET

Kontakta Lena Hansen: lena@hansenforlag.se
Ange namn, adress och CSN-nummer vid din beställning. 
Redan prenumerant? Du kan också ta del av erbjudandet, vi förlänger helt enkelt din befintliga prenumeration!

Patrik Blomqvist
redaktör

patrik@hansenforlag.se
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UTBILDNINGSLISTAN

(hp=högskolepoäng)

Kort om ansökningstider
Högskolor och universitet har i regel 15 april 

och 15 oktober som sista ansökningsdag 

men vissa avvikelser kan förekomma.

När det kommer till folkhögskolor och an-

dra instanser finns inget gemensamt sista 

ansökningsdatum. Det är alltså en god idé 

att se respektive skolas hemsida för korrekt 

och uppdaterad information samt eventuella 

kursavgifter.

A.N. Music Production
Olika kurser inom FL Studio i en studio i Jön-

köping och riktar sig till både nybörjare och 

de med förkunskaper. 

www.an-musicpro.se

Balettakademien, 
Folkuniversitetet i Göteborg
Treårig musikallinje med följande ämnen: 

sång, tal, musikalteater och scenframställ-

ning samt klassisk balett, jazz, stepp och 

musikalhistoria. 

www.folkuniversitetet.se

Bergslagens folkhögskola, 
Norberg
Ett- eller tvååriga utbildningar: musiklinje 

samt sång- och ackompanjemangslinje. 

www.bfhsk.se

Billströmska folkhögskolan, Tjörn
Ett- eller tvåårig musiklinje som förbereder 

för dig som vill söka till högre musikutbild-

ning. Mycket ensemblespel. 

www.billstromska.fhsk.se

Birka folkhögskola, Jämtland
Ett- eller tvååriga musikerutbildningar inom 

jazz, klassiskt eller folkmusik. 

www.birka.fhsk.se

HANNA WESTBERG
Hanna är en före detta elev på Ella Music Education på Gotlands 

folkhögskola och examinerades 2014. I dag är hon frilansande 

basist och spelar i Jens Lekmans band, som när det här numret 

kommit ut i handen hunnit inleda en världsturné med start i USA. 

Hur kom det sig att du valde just den här utbildningen?

Jag hade en kompis från högstadiet som pluggade där, så jag 

hörde talas om det i en massa år. Jag var vid den tiden ganska less 

på musik och gjorde lite annat i några år. Sedan hörde jag att hon 

gjorde så feta grejer där, bland annat åkte de till USA och spelade. 

Så jag fick suget tillbaka, sökte och kom in. Och så slog det mig 

att jag ju har kopplingar till Gotland, för min pappa bodde där för 

några år sedan. Så jag tänkte: Varför inte? Det vore ju ändå gött 

att plugga musik och samtidigt vara lite isolerad ett tag. 

På vilket sätt har du utvecklats mest under din tid på Gotland?

– Framför allt ett otroligt musikaliskt självförtroende, men också 

ett helhetstänk som täcker mer än att bara spela, utan också att 

vara musiker och att ha kontroll över hela processen utan att 

någon annan ska komma in och säga vad man ska göra. Tack 

vare den här utbildningen har vi fått lära oss branschen, och det 

är något som jag verkligen fått nytta av nu efteråt. Allt från att 

boka pressreleaser till att bygga sitt kontaktnätverk.

Om du skulle plocka fram ditt starkaste minne från utbildning-

en, vilket blir det då?

– Oj, det finns ju väldigt mycket bra att välja bland. Men en av de 

första spelningarna med mitt band Cosmic Blonde under vårt 

andra år, blir det. Det var en väldigt stark upplevelse att stå där 

och framföra sin egen musik, samtidigt som känslorna att ”shit, 

jag kan ju göra det här”, ”det här kommer att gå” och ”vad jag än 

vill göra nu, så går det” sköljde över en. En kombination av svindel 

och pirr i magen, kan man beskriva det som.

På Brunnsvik finns även DMG School of Music som har online-

kursen Music Business Independent Artist. DMG erbjuder dess-

utom utbildningar på halvdistans, Musiker/artist samt Tekniker/

producent.

www.brunnsvik.se

Campus Nyköping
Tvåårig utbildning till musik- och eventarrangör. 

www.campusnykoping.se

MUSIKHÖGSKOLORNA
Musikhögskolorna benämns ibland lite hög-

tidligt för musikkonservatorium (i Köpen-

hamn och Oslo kallas de fortfarande så). 

Här erhålls de högsta utbildningarna inom 

musik, och inriktningarna är många. Du kan 

bli instrumentalist, kompositör, arrangör, 

musiklärare, kyrkomusiker eller rentav gå 

vidare till magister- eller masternivå.

Högskolan för scen och musik, 
Göteborg
www.hsm.gu.se

Kungliga musikhögskolan, 
Stockholm
www.kmh.se

Musikhögskolan Ingesund
(sorterar under Karlstads universitet) 

www.imh.kau.se

Musikhögskolan Malmö
(sorterar under Lunds universitet) 

www.mhm.lu.se

Musikhögskolan Piteå
(sorterar under Luleå tekniska universitet) 

www.ltu.se

Musikhögskolan Örebro
(sorterar under Örebro universitet)

www.oru.se

Kungliga Musikaliska akademien är ingen 

utbildningsanstalt i vanlig mening men är 

likväl en tung instans inom svenskt musikliv. 

Akademiens verksamhet består bland an-

nat av en omfattande stipendiegivning och 

man har ett rikt samarbete med landets mu-

sik- och operahögskolor. Man delar också 

ut ett flertal priser och belöningar till fram-

stående musiker och tonsättare. Dessutom 

verkar akademien som opinionsbildare och 

remissinstans i musikpolitiska frågor.

www.musikaliskaakademien.se

LJUD OCH MUSIK  -
PRO DUKTION, 180 HP
du.se/ljudmusik

Birkagårdens folkhögskola
Ett- eller tvåårig klassisk musiklinje. Ettårig 

rockmusiklinje.

Här möter du en stimulerande miljö där 

prestationsångest aktivt motverkas och där 

var och en ges de bästa förutsättningarna 

för sin utveckling. Studierna bedrivs på hel-

tid och ger god förberedelse till såväl högre 

musikutbildning som fortsatt musicerande 

i andra sammanhang. Personligt. Konstnär-

ligt. Kreativt. 100 år i år!

www.birkagarden.fhsk.se

Biskop Arnö Nordens 
Folkhögskola  
Låtskrivarkurs med Irma Schultz Keller.

www.biskops-arn.se

Blekinge tekniska högskola
Treårigt kandidatprogram i digital ljudpro-

duktion, ämnat för dig som vill producera 

ljudande material till spel, webb och video-

produktioner.

www.bth.se

Bollnäs folkhögskola
Ett- eller tvåårig musiklinje med sex olika 

inriktningar: jazz, klassiskt, folkmusik, ljud-

teknik, singer/songwriter och ljuddesign/

musikproduktion. 

www.lg.se/bollnasfhs

Bromma folkhögskola, 
Musikinstitutet Betel  
Ett- eller tvåårig musikutbildning med fyra 

olika inriktningar: Afroensemble, Musik 

Bredd, Musik Församling och Klassisk mu-

siker. 

www.brommafolkhogskola.se

Brunnsviks folkhögskola, 
Borlänge
Ett- eller tvååriga Brunnsvik BoomTown 

Musik är en musiklinje som erbjuder un-

dervisning i pop, rock, country, folkmusik, 

konstmusik, hiphop, jazz och electronica. 

MER FÖR PENGARNA 
MED MM-APPEN
Till dig som prenumererar på Musikermagasinet.
Med den smarta MM-appen får du tillgång till alla nummer 
av  Musikermagasinet, från nummer tolv 2010 fram till nu, 
helt utan extra kostnad.

Med appen får du:
• Sex och ett halvt års läsvärde direkt i din hand.
• Tillgång till exklusiva videos
• Bonusmaterial
• En mer interaktiv upplevelse
• Länkar till annonsörer

För endast 599 kronor får du tolv nummer (papperstid-
ningen) av Musiker magasinet plus appen. Prenumera-
tionen kan du beställa via iTunes eller Google Play och 
på så sätt läsa och integrera med tidningen via din iPad, 
iPhone, Android-enhet eller via din dator. Tidningen i sitt 
klassiska pappersformat kommer du så klart fortfarande 
ha tillgång till. Har du redan en prenumeration kan du 
börja komplettera din läsning redan nu. Ladda hem appen 
från AppStore eller Google Play.

MUSIKERMAGASINET



Dalkarlså folkhögskola, 
Västerbotten
Ett- och tvååriga utbildningar med samspel 

som profil: Musiklinjen och Musiker pop/

rock. 

www.dalkarlsa.nu

Eskilstuna folkhögskola
Erbjuder allmän kurs där musik kombine-

ras med kärnämnen i sina lokaler på Balsta 

musikslott, ett av Europas största musikhus, 

strax utanför Eskilstuna centrum.

www.eskilstunafolkhogskola.nu

Eslövs folkhögskola
Ettårig musikallinje och en rocklinje för dig 

som vill läsa in gymnasiets kärnämnen. 

www.eslov.fhsk.se

Folkhögskolan i Angered
Erbjuder The Music College, en ettårig 

musikutbildning som riktar sig till dig som 

håller på med exempelvis elektronisk mu-

sik, hip-hop, RnB, DJ, folk- & världsmusik, 

singer/songwriter, pop, rock och hårdrock 

och som spelar, sjunger och/eller gör egna 

låtar.

fia-angered.se

Framnäs folkhögskola, 
Öjebyn
Ett- till treårig musiklinje med specialinrikt-

ningar så som klassiskt, jazz, pop/rock, folk/

världsmusik och musikproduktion. 

www.framnas.nu

Fridhems folkhögskola, Skåne
Ettårig musikerlinje och tvåårig musiklinje 

inom afroamerikansk musiktradition. 

www.fridhem.fhsk.se

Furuboda folkhögskola, Skåne
Den tvååriga musikverkstan lär ut ensem-

blespel och låtskriveri och vänder sig till 

elever med funktionsnedsättning. Den hög-

skoleförberedande musiklinjen är ett- eller 

tvåårig. 

folkhogskola.furuboda.org

Geijerskolan, folkhögskolan i 
Ransäter
Ett- eller tvåårig musiklinje med inriktning på 

rock, afro/jazz eller klassisk tradition. Gei-

jerskolan har även musikproduktionsutbild-

ning, musikteaterlinje och kantorsutbildning. 

www.geijerskolan.se

Glimåkra folkhögskola, Skåne
Ettårig gospellinje som vänder sig till dig 

som är sångare eller instrumentalist. Möjlig-

het ges till ett andra studieår i Stockholm. 

www.glimnet.se

Gotlands folkhögskola, Hemse 
och Fårösund
Ella Music Education är en ett- till tvåårig 

musikutbildning med pop-/rockinriktning 

för kvinnor och transpersoner. Den röda trå-

den är att spela och utvecklas tillsammans 

i grupp. Utbildningens upplägg är produk-

tions- och blockinriktat där målet är live-

spelningar, turnéer och studioproduktion. 

Finns möjlighet att också söka vidare till ett 

projektår med eget band- eller produktions-

projekt från åk 1 eller direkt i mån av plats.

www.gotland.fhsk.se

Gotlands tonsättarskola, Visby
Tvåårig kompositionslinje, vidareutbildning 

ettårig kurs komposition – fri konst. 

www.gotlandstonsattarskola.com

Helsjön folkhögskola, 
Horred
Ett- eller tvåårig musiklinje (piano, sång, gitarr, violin, viola, 

cello, flöjt och orgel). Klassisk inriktning men även mycket mo-

dernt. 

www.helsjon.fhsk.se

Hjo folkhögskola
Ett- eller tvåårig musiklinje med olika profiler, förberedande inför 

högskola. 2 1⁄2-årig kyrkomusikerutbildning som leder till kan-

torsexamen.  

www.folkhogskolan.com

SABINA SCOTT
Sabina pluggar afroensemble på Lilje-

holmens folkhögskola och upplever inte 

utbildningen som enbart kul, utan också 

mycket lärorik. 

– Man får chansen att lära sig massa nytt 

inom olika genrer, men framförallt jazz 

och beatorienterad musik. Man får även 

en chans att lära känna sin egen stil och 

vad man vill ha för roll inom musiken. Jag 

har personligen inte haft sång som huvud-

fokus förut, utan spelat andra instrument, 

men här spelar det ingen roll. Jag får chan-

sen att utvecklas i min egen takt när jag 

varje dag får spela med mina kompisar.

Och Sabina kan varmt rekommendera 

Liljeholmens högskola. 

– Till er som funderar på om det är värt 

med ett eller två år på folkhögskola, kan 

jag säga att det är ett tillfälle då man har 

tid att fokusera på något man tycker 

är kul och samtidigt hitta sig själv och 

många nya kompisar! Vi spelar tillsam-

mans varje dag, och musicerandet be-

gränsas inte till lektionstid.

HANNA FRITZSON
Efter flera år som sjuksköterska tog Hanna Fritzson ett beslut 

som skulle förändra hennes liv. Som gammal kyrkokörsångare 

visste hon att sången brukade ge henne energi och hon började 

en sångkurs. Året därpå satt hon nervös i kön för uppsjungning 

på Birkagårdens folkhögskola, som hon hört många tala gott om. 

– Det var andra gången i mitt liv som jag var på audition. Jag var 

livrädd, men uppenbarligen gick det bra eftersom jag kom in.

Under året på Birkagårdens klassiska musiklinje öppnades en 

helt ny värld för Hanna Fritzson. De individuella lektionerna med 

sångerskan Lena Hoel förvandlade körsopranen till solist. 

– Den sceniska gestaltningen under ledning av Maja Verner-

Carlsson var också viktig för min utveckling som operasångerska. 

Avslutningsprojektet, en opera av Gustav Holst tillsammans med 

andra sångare var fantastiskt. Det var första gången vi stod på 

scen på riktigt, med kostym, smink och allt.

Sedan studierna på Birkagårdens folkhögskola har det blivit fler 

auditions och föreställningar. Kort efter utbildningen blev hon 

antagen till Operahögskolan. Masterexamen tog hon 2014 och 

nu frilansar Hanna Fritzon som operasångerska på heltid. Hös-

ten 2016 spelar hon en av rollerna i Folkoperans uppsättning av 

Satyagraha, en opera från 1980 av Philip Glass.

– Föreställningen är något alldeles extra. Det är fantastiskt att 

sjunga på Folkoperan, här vågar man gå utanför ramarna och 

utmana. Det vill jag fortsätta med så länge rösten håller.

• Spela mycket
• Många konserter
• Välorganiserad utbildning

Läs mer och ansök på: www.kavesta.fhsk.se

Ansök senast 20 mars 2017
Antagningsprov v. 17 & 18

www.kavesta.fhsk.se
facebook.com/kavesta.folkhogskola

Kävesta musiklinje
Jazz-, pop- & rockinriktning
Klassisk inriktning
Klassisk preparandkurs

•  Kreativ yrkesutbildning 2 år
•  Ljudteknik & musikproduktion
•  Musik & låtskrivning
•  CSN
•  Ansök 2/6 – därefter löpande 

ansökning fram till kursstart
•  Kursstart 4/9

Ljudtekniker/Producentlinjen

studioblue.se
08-39 00 27

AUDIOVISUELL 
PRODUKTION,
180 HP

du.se/audiovisuell



Ingesunds Folkhögskola, Arvika
Flera ettåriga linjer. Musiklinjen College för-

bereder dig inför antagningsproven till hö-

gre musikstudier. Ensemble Grund är för dig 

som vill spela och sjunga i grupp. Studiotek-

nik behandlar musikinspelning och mixning. 

Möjlighet finns att söka ett påbyggnadsår. 

Singer/songwriter utvecklar ditt musikaliska 

och sceniska uttryck inom genren Singer/

songwriter-visa.

www.ingesund.se

Kaggeholms folkhögskola, Ekerö
Ett- eller tvåårig musiklinje med två inrikt-

ningar: ensemblespel och låtskrivande/

komposition.  

www.kaggeholm.se

Kalix folkhögskola
Kalix Artist- och Musikerutbildning är en 

bred utbildning med musikstilarna pop, rock, 

jazz med profilerna: Sång/Artist och Musi-

ker/Musiklärare.

www.kalix.fhsk.se

Karlskoga folkhögskola
Ettåriga Musik och ljuddesign lär ut musik-

produktion, låtskrivande och ljudteknik. Möj-

lighet finns att gå ett fördjupningsår.

www.karlskogafolkhogskola.se

Kulturama, Stockholm
Kulturama har Sveriges största utbud av hel- 

och deltidsutbildningar inom artisteri, mu-

sikproduktion, komposition, musiker, singer/

songwriter och sång.

www.kulturama.com/utbildningar

Kävesta folkhögskola, Örebro
Musiklinjen på Kävesta folkhögskola har 

tre inriktningar. Jazz-, pop- och rockinrikt-

ningen samt den Klassiska inriktningen är 

tvååriga, och förbereder inför högre studier. 

Den Klassiska preparandkursen är ettårig 

och förbereder inför studier på de tvååriga 

inriktningarna eller motsvarande. Kävesta 

passar dig som vill spela/sjunga mycket och 

delta i många konserter.

www.kavesta.fhsk.se

Liljeholmens folkhögskola, 
Östergötland
På Liljeholmen kan du studera ett eller två 

år och du kan välja mellan fyra inriktningar: 

Afroamerikansk inriktning där fokus ligger 

på jazz, blues, funk, et cetera. Man kan ha 

piano, sång, gitarr, bas eller trummor som 

huvudinstrument. Musikproduktion är för 

dig som vill fördjupa dig i att producera 

musik, och samtidigt lära dig PA-teknik, 

akustik, mikrofonteknik, stereoteknik, MIDI, 

STUDIEFÖRBUNDEN
Studieförbunden är tillsammans Sveriges 

största kulturarrangör. De ger ett stort ut-

bud av kortare och längre kurser i alla tänk-

bara varianter inom musik och annat. Och 

söker du replokal eller inspelningsstudio ska 

du definitivt kolla med studieförbunden. På 

deras hemsidor får du mer info.

ABF
www.abf.se

Bilda
www.bilda.nu

Folkuniversitetet
www.folkuniversitetet.se

Kulturens Bildningsverksamhet
www.kulturens.se

Medborgarskolan
www.medborgarskolan.se

NBV
www.nbv.se

Sensus
www.sensus.se

Studiefrämjandet
www.studieframjandet.se

Studieförbundet Vuxenskolan
www.sv.se

Hola folkhögskola, Kramfors
Ettåriga utbildningar: Show & musikallinje samt Musikproduk-

tion & ljudteknik. Ettårig Studiomusikerprofil finns som tillval. 

Skolan har även en kurs i ljudkonst på distans med träffar.

www.hola.se

Härnösands folkhögskola
Musikhandledarlinje, två år. Även distans halvfart. Danslinje, 

två år. Musiklinjen Kapellsberg, två till tre år. Inriktningar bland 

annat: Opera, Piano, Orgel, Dragspel, Slagverk, Tonsättarskola, 

Kördirigering. 

www.hfs.se

Högalids folkhögskola, Kalmar
Kurser i musik och låtskrivande, musik på scen samt sång och 

vokalgrupp. Även distanskurs i sång.

www.hogalid.nu

Högskolan Dalarna, Falun
Tvåårig kurs i Musik- & ljuddesign (120 hp) med möjlighet till ett 

tredje år. Skolan har även Ljud- & musikproduktionsprogram 

(180 hp) samt Audiovisuell produktion (180 hp).

www.du.se

Högskolan för scen och musik, Göteborgs 
universitet
Erbjuder utbildningar inom musik- och ljudproduktion, klassisk 

musik, improvisation, musik med individuell inriktning, världs-

musik, kyrkomusik, komposition, opera, performance, teater 

och musikal. De flesta av deras program finns både på kandi-

dat- och masternivå. Om musik eller teater är din passion och 

du känner dig kallad till att lära ut kan du här också bli lärare.

hsm.gu.se

Högskolan i Skövde
Treårig utbildning i Dataspelsutveckling – ljud/ musik (180 hp). 

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen i Medier, es-

tetik och berättande med inriktning mot dataspelsutveckling.

www.his.se/dataspel

Kalmar Växjö

Vi erbjuder dig starten på en spännande framtid 
inom ljud- och musikbranschen. Utveckla dina kun-
skaper inom produktion och inspelning på vårt två-
åriga distansprogram i musik- och ljuddesign.
 
Mer info hittar du på WWW.MUSIKOCHLJUDDESIGN.SE.

SATSA PÅ EN FRAMTID MED  
LJUD- OCH MUSIKPRODUKTION.

MUSIK- OCH LJUDDESIGN 120 HP

Övrigt utbildningsutbud hittar på du på respektive hemsida:  www.du.se, www.miun.se och www.lnu.se

MATHIJS THELANDER
Mathijs har tidigare studerat vid Musiklivet i Sjövik, en musikut-

bildning på heltid för dig som är i behov av att studera i mindre 

grupp och med stöd i boendet, och berättar här om sina minnen 

och erfarenheter. 

Vilket är ditt starkaste minne från Musiklivet på Sjövik?

– Mitt starkaste minne en sådan här kylig januarieftermiddag 

måste nog vara stämningen. Även fast vädret var dystert och 

dagarna korta så lyckades folket ändå hålla hög nivå på stäm-

ningen, det kändes väldigt avslappnat och nostalgiskt som från 

en Astrid Lindgren-bok.

Om du jämför dig själv innan du började 

och efter att du slutade på Musiklivet, hur skulle det se ut?

– Jag har framför allt mognat extremt mycket och upptäckt 

förmågor jag inte trodde jag hade. Knappt ett år efter att jag 

slutade fick jag min första lägenhet och har klarat mig näst intill 

problemfritt.

På vilket sätt utvecklades du mest 

på Musiklivet Sjövik som stort?

– Socialförmågan, överlevnadsförmågan och musikaliskt är nog 

det jag kan komma på som har utvecklats mest.

Malmö högskola 
Förskollärarutbildning med musikprofil som 

riktar sig till dig som har erfarenhet av mu-

sicerande och som nu önskar bygga vidare 

och fördjupa dina kunskaper om och färdig-

heter i musik i relation till en förskollärarroll. 

www.mah.se

Malungs folkhögskola, Dalarna
Ettårig allmän kurs med musik- och filmpro-

fil. Dessutom finns kurserna Folkmusik på 

fiol, Folklig vissång och Folklig dans.

www.malungsfolkhogskola.se

Markaryds folkhögskola, Småland
Flera ettåriga kurser. Ljud- & studioteknik 

för dig som vill arbeta med eller utveckla ett 

intresse inom ljudteknik. Show & musikal är 

en förberedande utbildning och Musiktea-

terskolan i Bjärnum är en artistutbildning för 

kommande yrkesarbete i underhållnings-

branschen. 

www.markarydsfolkhogskola.se

mångkanalsinspelning och mixning. Singer-

songwriter är utbildningen för dig som gillar 

att skriva egen musik. Du får undervisning 

i komposition, textbearbetning och inspel-

ningsteknik. Vokalgrupp fokuserar på vokal-

musik ur såväl den afroamerikanska traditio-

nen som den västerländska konstmusiken.

www.liljeholmen.nu

Linnéuniversitetet
Musikproduktionsprogrammet (180 hp) är 

en treårig konstnärlig kandidatutbildning 

med fokus på låtskapande, musikteknik 

och branschkunskap. Linnéuniversitetet har 

även ett distansprogram i Musik- & Ljudde-

sign (120 hp) som kan läsas på helfart (två 

år) eller halvfart (fyra år).

www.lnu.se

Ljungskile folkhögskola, Bohuslän
Ettårig allmän kurs med musik (UMUS). Klas-

siskt basår för klassisk gitarr och slagverk.

www.ljungskile.fhsk.se

Ljungskile folkhögskola, Bohuslän
Musiklinje med tre inriktningar: Klassisk in-

riktning gitarr, Klassisk inriktning slagverk, 

Afro-amerikansk inriktning (jazz), Introduk-

tionsår i klassisk gitarr och slagverk.

www.ljungskile.fhsk.se

Luleå tekniska universitet, 
Musikhögskolan i Piteå
Ettårig internationell Symfoniorkesterkurs 

med många välkända dirigenter som gäst-

lärare. Universitetet har även treåriga musi-

kerutbildningar inom en mängd områden så 

som jazz, rock och studiomusiker, sång, gi-

tarr, orgel, komposition och orkesterinstru-

ment med klassisk inriktning. Det finns även 

tvåårig masterutbildning med inriktning mot 

jazz, rock och musikproduktion samt kom-

position, dirigering, sång och andra instru-

ment inom den klassiska genren. Det finns 

också en treårig utbildning i Ljudteknik. 

www.ltu.se

Lunnevads folkhögskola, 
Östergötland
Den tvååriga musiklinjen har olika inriktning-

ar: folkmusik, jazz och klassiskt. 

www.lunnevad.se

Löftadalens folkhögskola
Singer/songwriter-linje med betoning på 

att, i ett kreativt sammanhang, få möjlighet 

att söka och utveckla sitt eget unika uttryck 

samt utforska hantverket kring låtskrivande 

för att så småningom framföra och nå ut med 

musiken.

www.regionhalland.se/loftadalen



ALEXANDER LINDBERG
Alexander är en före detta elev på Studio Blue och examine-

rades 2008. I dag driver han bland annat sitt musikproduk-

tionsföretag TwinOak Productions i Jomala på Åland och är 

radiotekniker på Ålands Radio. 

Hur kom det sig att du valde Studio Blue?

– Jag och min bästa vän var ute och sökte flera utbildningar 

(även han hamnade på Studio Blue) och Studio Blue var stället 

där vi fick ett bra helhetsintryck. Det kändes mest seriöst och 

mest utvecklat. Antagningsprocessen var här lite annorlunda. 

Medan antagningsprocessen på andra utbildningar innebar 

att man skrev ett prov och inte så mycket mer, fick man här 

presentera sig själv, bli intervjuad och fick utbildningen för-

klarad. Hos Studio Blue handlar det mer om persontyp och 

att man är engagerad än att man har förkunskaper, vilket var 

uppfriskande. Och vi hann mer än väl att utbilda oss på de 

åren vi var där. 

På vilket sätt känner du att du utvecklades mest 

på utbildningen?

– Förmågan att kunna kombinera den konstnärliga delen av 

skapandeprocessen med den tekniska, hur kunskap om den 

ena sidan samspelar och automatiskt kan ge nya idéer till den 

andra och vice versa. Utbildningen är strömlinjeformad och fo-

kuserar inte mer på ett område än ett annat, vilket gjorde att jag 

fick en mycket god helhetsbild av hur allt är sammankopplat. 

Musikteori är något som jag haft sedan tidigare, och behövde 

inte fokusera på den biten.

Berätta om ditt starkaste minne från Studio Blue.

– Det är från första gången vi var där på öppet hus, innan an-

tagningen, när de demonstrerade sin största studiomonitoran-

läggning med de bästa produktionerna på en ljuddnivå, som i 

andra sammanhang skulle gjort en stendöv, men som här var så 

välgjorda, rena och dynamiska att de egentligen inte behövde 

ord för att sälja in utbildningen. Ett annat starkt minne och tillika 

kul upplevelse var en kurshelg som ordnades vid Cinepost för 

att kolla in tramp och ljudläggning till video. 

Mellansels folkhögskola, 
Ångermanland
Ett- och tvååriga musikerutbildningar indelade i en mängd 

områden, allt ifrån afro- till kantorslinje. Skolan erbjuder även 

kvalificerade yrkesutbildningar till musikproducent och kantor. 

www.mellansel.fhsk.se

Mittuniversitetet, Medelpad
Tvåårig webbaserad högskoleutbildning inom Musik och ljud-

design (120 hp) som även kan läsas på halvfart. Utbildningen 

är ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet 

och Högskolan Dalarna. 

www.miun.se

Music Factory, Skara
Music Business School är en kostnadsfri utbildning för dig som 

är i början av din musikkarriär. Utveckla ditt musikaliska varu-

märke, affärsmannaskapet och odla internationella kontakter. 

www.musicfactory.se

Musikhögskolan i Malmö, 
Lunds universitet
Musikhögskolan i Malmö utbildar musiker, kompositörer, kyr-

komusiker och musiklärare med olika specialiseringar: klassisk, 

jazz, rock, folkmusik, kör, rytmikpedagogik, arrangering, kom-

position, singer-songwriter med mera. 

www.mhm.lu.se

Musikinstrumentakademien, 
Stockholm
Treårig utbildning inom musikinstrumenthantverk. Välj mellan 

gitarr och violin. 

www.folkuniversitetet.se

Musikkonservatoriet,
Falun
Treåriga påbyggnadslinjer inom klassiskt, folkmusik, komposi-

tion och jazz. Specialanpassad utbildning för elever som vill 

söka till högskola. 

www.musikkonservatoriet.com

Musikmakarna, Örnsköldsvik
Tvåårig utbildning inom hantverket låtskriveri. 

www.musikmakarna.se

Mälardalens högskola,
Västerås
På det två- eller treåriga Kammarmusikprogrammet utbildas 

du till instrumentalist eller sångare i anrika lokaler på Västerås 

slott. Utbildningen leder till en konstnärlig högskoleexamen, 

eller en kombination med övriga kurser för en treårig generell 

kandidatexamen med inriktning kammarmusik.

www.mdh.se

Nordiska visskolan, Nordiska folkhögskolan, 
Kungälv
Ettårig kurs i scenisk tolkning av visa och textburen sång, där 

även undervisning i ackompanjemang, arrangemang och re-

pertoarkännedom ingår. Nordisk inriktning.   

www.nordiska.fhsk.se

• MUSIKALISK UTVECKLING 

INOM FLERA GENRER

• FLERTAL PRODUKTIONER 

PER TERMIN

• BRANCHKUNSKAP

• ENTREPENÖRSKAP

• LJUDTEKNIK / INSPELNING

• STUDIERESA I EUROPA

• NORRSKENSGARANTI!

Sista ansökningsdag: 
15 april 2017

Antagningsprov görs på plats i 
kalix eller digitalt.
Mer info på: kalix.fhsk.se

Kalix Artist-  
och Musikerutbildning

studera ett år på
Nyköpings folkhögskola
Rock- och poplinjen är en ettårig utbildning som bedrivs på musik- 

och danshuset Slakthuset i Nyköping. 

www.rockochpoplinjen.se

Operahögskolan, Stockholm
Två- och treårig master- och kandidatutbildning i operasång. Ope-

rahögskolan är numera en självständig skola inom Stockholms 

konstnärliga högskola.

www.operahogskolan.se

Orca Mediautbildning,
Stockholm/Göteborg/Malmö/Umeå
Ett stort urval av kurser inom det mesta som rör musikproduktion 

och ljudredigering. Officiell utbildare åt Apple, Avid, Adobe och 

Steinberg. Man arbetar både utifrån sina fasta utbildningscentra 

i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö och med utbildning på 

plats hos kunderna, som är företag, skolor, organisationer och pri-

vatpersoner.

www.orca.se

Oskarshamns folkhögskola
Ett- till tvåårig musiklinje med olika inriktningar, förberedande inför 

Musikhögskolans antagningsprov. Stråklinjen undervisar i violin, 

viola, cello och kontrabas. Kyrkomusikerutbildningen innehåller 

undervisning i orgel, piano, sång och ensembleledning. 

www.oskarshamnsfolkhogskola.se

Performing Arts School,
Göteborg
Treårig yrkesutbildning för dig som vill ha en yrkeskarriär inom 

dans, sång och teater. 

www.dansforum.se

Recordia – Plugshögskolan,
Varberg
Fyrtio veckors yrkesutbildning, Ljud- & Musikproduktion, där sex 

veckors praktik ingår. Ansökan sker vid studiebesök. 

www.recordia.se / www.plushogskolan.se

RML, se Birkagårdens folkhögskola

SAE Institute, Stockholm
SAE är en världsomspännande organisation med Campus i femtio 

länder och således världens största skola inom ljudteknik och mu-

sikproduktion. De avgiftsbelagda programmen sträcker sig från 

sex till 30 månaders längd med inriktningar som musikproduktion, 

ljudteknik, songwriting samt music business.

stockholm.sae.edu

Sankt Sigfrids folkhögskola, Växjö
Musiklinjen är förberedande för musikhögskolan men fungerar 

även som fristående musikutbildning. Det finns fyra inriktningar: 

rytmik, komposition, klassiskt och jazz. 

www.sigfrid.se

Select DJ Academy, Stockholm
Kortare DJ-kurser som hålls på både engelska och svenska. Inne-

hållet sveper från grundläggande mixning till marknadsföring. 

www.selectdj.se



Sigtuna folkhögskola
Allmän kurs med inriktning på digital mu-

sikproduktion för dig som vill kombinera 

utbildning i allmänna ämnen och lära dig 

grunderna i digital musikproduktion. En bra 

grund om du ska söka dig vidare till andra 

musikutbildningar.

Digital musikproduktion finns även på 

distans och sträcker sig över två terminer. 

Utbildningen är på halvfart (50 %) och är för 

dig som vill lära dig grunderna i digital mu-

sikproduktion, spela in musik i programmet 

Logic Pro X och få insikt i hur programmet är 

uppbyggt. Du lär dig arbeta praktiskt i pro-

grammet och får professionellt stöd. Inga 

förkunskaper krävs.

www.sigtunafolkhogskola.se

Sjöviks folkhögskola, Dalarna
Sjöviks musiklinje är en musikutbildning med 

mångårig erfarenhet och ett stort antal spe-

cialinriktade lärare. Här finns inriktningarna 

jazzensemble, pop och rock, vokalensemble, 

folk- och världsmusik samt körledning. Det 

finns också utbildningar för deltagare som 

vill söka vidare till musikhögskolor.

Man har även Musiklivet – en musikut-

bildning på heltid för dig som är i behov av 

att studera i mindre grupp och med stöd 

i boendet. Musikaliska förkunskaper krävs. 

Inriktningen är i huvudsak pop och rock.

www.sjovik.fhsk.eu

Skeppsholmens folkhögskola, 
Stockholm
Tvåårig bred och gränsöverskridande mu-

sikkurs för dig som vill inspireras av många 

olika musikstilar och låta lust, experiment 

och oväntade möten stå i centrum. 

www.skeppsholmensfolkhogskola.se

Skurups folkhögskola, 
Skåne
Ett- eller tvååriga musikerlinjer med di-

verse inriktningar: jazz, folkmusik och 

rock. 

www.skurupsfolkhogskola.se

Solviks folkhögskola, 
Västerbotten
Den ett- till tvååriga musiklinjen låter dig 

välja mellan tre spår: musiker, sång och mu-

sikproduktion. 

www.solvik.fhsk.se

Sommenbygdens folkhögskola, 
Tranås
Ett- eller tvåårig musikutbildning för blivan-

de musiker och pedagoger. Undervisningen 

är inriktad på samspel, improvisation, eget 

skapande, projektarbeten och konserter. 

Högskoleförberedande. 

www.sommenbygdensfolkhogskola.se

Spinneriet, Malmö
Spinneriet har ett- och tvååriga kurser och 

passar för dig som vill arbeta med urban-

konstens uttryck: rap/producing, graf-

fiti/streetart, DJ/turntableism samt andra 

former för populärkultur, så som musik-

videoproduktion, foto, serieteckning och 

design. 

www.glokala.se/spinneriet

Stiftelsen Hantverk & Utbildning, 
Leksand
Musikinstrumentmakare, 100 veckor lång 

lärlingsutbildning på distans hos yrkesverk-

sam hantverkare. En yrkeshögskoleutbild-

ning, CSN-berättigad.

www.hantverkslarling.se

behöver hjälp med. 140 engagerade musik-

handläggare runt om i landet jobbar för att 

stötta dig som spelar, rappar eller sjunger, 

eller vill börja!

www.studieframjandet.se/musik

Studieförbundet Vuxenskolan
Erbjuder kurser inom alla typer av musik-

verksamhet samt även en ettårig prepa-

randutbildning inom hiphop tillsammans 

med Aniaragymnasiet i Göteborg. 

www.sv.se
 

Studio Blue, Stockholm
För dig som älskar musik finns Ljudtekni-

ker/Producentlinjen vid Studio Blue som 

firar 30-årsjubileum i år. Utbildningen är en 

av Sveriges äldsta men samtidigt moder-

naste och enligt ledande branschfolk bästa 

inom musik, musikproduktion och ljudtek-

nik. Egen forskning och studio i världsklass. 

Proffsproduktioner, egna projekt och låt-

skrivning ingår. Löpande antagning.

www.studioblue.se

Sundbybergs folkhögskola, 
Stockholm
Sång- och Teaterlinjen är en ettårig utbild-

ning i musikteater för dig som brinner för att 

sjunga och spela teater. Du tillägnar dig här 

grundläggande färdigheter inom sceniskt 

arbete med sång och skådespeleri.

De grundläggande ämnena är sång, mu-

sikteater, improvisation med scenframställ-

ning och musikteori. Kursen utmynnar i en 

musikteaterproduktion med en professio-

nell orkester. Efter kursen kan du utveckla 

en egen projektidé på Kulturparaplyets pro-

jekttermin.

www.sundbybergsfolkhogskola.se

Sundsgårdens folkhögskola, 
Helsingborg
Ett- eller tvåårig musikerutbildning med två 

inriktningar: klassiskt och jazz. I samarbete 

med Musikhögskolan i Malmö finns en hög-

skoleförberedande kurs på 30 hp. Det går 

även att ha musik- och ljudproduktion, ar-

rangering/komposition eller kördirigering 

som huvudinstrument.

www.sundsgarden.se

Sverigefinska folkhögskolan, 
Haparanda
Ett- till treåriga kurser med bland annat 

profilerna ljudtekniker, studiomusiker, 

singer-songwriter, sång och ljudteknik 

för synskadade. Bra språngbräda till vi-

dare studier på till exempel musikhög-

skola eller direkt till arbetslivet. Det går 

även bra att läsa upp gymnasiebetygen 

samtidigt.

www.svefi.net

Södra Vätterbygdens folkhög-
skola, Jönköping
Ett- till tvåårig musiklinje, som förutom den 

ordinarie undervisningen varje år genomför 

olika projekt, konserter, musikcaféer och 

resor. 

www.svf.fhsk.se

Umeå universitet
Ämneslärarprogram i musik för årskurs 7–9 

och gymnasieskolan.

www.lh.umu.se

Uppsala universitet 
– Musikvetenskap
Enstaka kurser i musikteori, musikhisto-

ria, världsmusik och populärmusik. Ett 

treårigt kandidatprogram i musikveten-

skap med inriktning både mot akade-

misk musikforskning och mot arbetslivet. 

Masterprogram i musikvetenskap (två år) 

samt forskarutbildning för doktorsexa-

men (fyra år).

www.uu.se

Vadstena folkhögskola, 
Östergötland
Den ett- eller tvååriga musiklinjen vänder sig 

till dig som vill satsa på kvalificerade och in-

tensiva musikstudier i sång eller piano med 

klassisk inriktning. 

www.vadstena.fhsk.se

Wiks folkhögskola, 
Uppsala
Ettårig musiklinje där du får arbeta med 

hantverket och teorin, träna din lyhördhet, 

din samarbetsförmåga och ditt musikaliska 

självförtroende. 

www.wik.nu

Visskolan Västervik, Gamleby 
Folkhögskola, Småland
Ettårig Folkmusiklinje som bland annat 

innehåller ensemblespel, musikteori, dans, 

rytmik och sång. Det finns även en ettårig 

visskola, där du får utveckla dina musikalis-

ka och konstnärliga kunskaper som sångare 

och låtskrivare. 

www.gamlebyfolkhogskola.se

Vårdinge by folkhögskola 
Enterminskurs i irländsk folkmusik för dig 

som spelat ett melodiinstrument eller gitarr 

några år och nu vill kasta dig in i det irländska 

låtspelet. 

www.vardinge.fhsk.se

Stockholms Musikpedagogiska 
Institut (SMI)
SMI erbjuder Instrumental-/Sångpedagog 

(120 eller 180 hp), Logonomprogram (120 hp) 

samt en ettårig musikalutbildning. Här finns 

också kortare kurser med olika inriktningar.

www.smi.se

Stockholms universitet
Diverse kurser inom musikteori, samt kandi-

datkurs inom musikvetenskap.

www.su.se

Storumans folkhögskola
Utbildningen Hit Music Production är en 

ettårig utbildning som bedrivs av Storu-

mans Folkhögskola i samarbete med Anders 

Bagge & Dreamhill Music Academy och Yr-

keshögskolan Musikmakarna. Kursen Digital 

Musikproduktion ger grundläggande kun-

skaper om musiklivet och förberedelse för 

administrativa och praktiska befattningar 

inom branschen. Stor tonvikt läggs på stu-

dioarbete och att spela/skriva låtar tillsam-

mans i grupp.

www.fhsk.nu

Strömbäcks folkhögskola, Umeå
Musikalakademien är en tvåårig yrkesutbild-

ning för dig som vill arbeta på någon av Eu-

ropas musikalscener. Utbildningen bedrivs 

i samarbete med Royal Academy of Music 

i London. 

www.stromback.fhsk.se

Studiefrämjandet
Vänder sig till dig som spelar musik i alla for-

mer och kan hjälpa dig på många sätt. Har 

både kurser, workshops och fria studiecirklar 

där ni själva bestämmer vad ni vill göra och 

Musik och låtskrivande
För dig som vill läsa in din högskolebehörighet    
och samtidigt ha tid för ditt eget musikskapande.

Musik på scen
För dig som vill arbeta sceniskt och pedagogiskt 
med produktioner för olika målgrupper.

Sång & vokalgruppSång & vokalgrupp
För dig som vill utveckla din sång och samtidigt 
förbereda dig för studier vid musikhögskola.

Ansök nu! www.hogalid.nu

MUSIKLINJEN 
Kvalificerad och högskoleförberedande musikutbildning
för dig med höga ambitioner.
Sök senast 24 mars 2017 till någon av inriktningarna:

• jazz
• klassisk
• komposition
• rytmik

Antagningsdagar 4-6 april 2017. Läs mer på sigfrid.se
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Nordiska Visskolan

Nordiska 
folkhögskolan
www.nordiska.fhsk.se

Anmälan senast 15/5

Musikermagasinet Utbildningsguide 2014
90x44 mm

– en skola för sångare och  
sångskrivare med intresse  
för textburen musik

Birkagårdens 
folkhögskola

kunskap i rörelse sedan 1917

informationsträff 
6 aPril 18.30

sista ansökningsdag: 24 april
100-årsjubileum i aBf-huset  

den 20 april

www.birkagarden.fhsk.se

Personligt. Kreativt. 

Konstnärligt.
klassiska musiklinjen

Musiklinjen
1-2 årig musiklinje med inriktning mot klassisk musik 
eller jazz. Utbildningen är musikhögskoleförberedande. 
 

Sundsgårdens folkhögskola • Örbyvägen 10 • 255 92 Helsingborg
 042-19 38 00 •  www.sundsgarden.se

Ansök senast 1 april

Här finns även en fristående högskolekurs, Musik 30 hp 
i samarbete med Musikhögskolan i Malmö.

Du kan också ha arrangering/komposition,  
kördirigering, orgel samt musik- och ljudproduktion  
som huvudinriktning.

EN DEL AV LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND

LJUD OCH MUSIK PÅ
HOLA FOLKHÖGSKOLA!

SÖK VÅRA KURSER
Musikproduktion och ljudteknik 

 Studiomusiker - Spelmusik 
Ljudkonst - Pure data/Arduino

www.hola.se
0612-856 00

Musiklinje i Bohuslän 
KLASSISK GITARRPROFIL

KLASSISK SLAGVERKSPROFIL
JAZZPROFIL

INTRODUKTIONSPROFIL KLASSISK GITARR/
SLAGVERK SAMT PIANO

www.ljungskile.org

Sista ansökningsdag till 
läsåret 2017/18 är 16 mars

 BOKEN OM

LIVELJUD
 Jens Walther

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum elementum quam ut diam pharetra hendrerit 

vulputate urna rutrum. Duis ut risus neque. Mauris hendrerit bibendum congue. Phasellus erat purus, eleifend in 

faucibus at, rhoncus vitae ante. Mauris pulvinar ipsum eu mi interdum in cursus justo fermentum. Mauris hendre-

rit, leo sit amet lobortis rutrum, turpis arcu tristique nulla, sed gravida urna risus eu ante. Mauris malesuada justo 

non erat lobortis non porttitor dolor malesuada. Suspendisse vitae enim in tellus scelerisque sagittis congue eget 

quam. Vestibulum ac urna id leo hendrerit suscipit. Donec consectetur risus sit amet eros malesuada blandit. Cura-

bitur consequat augue et lectus suscipit eu iaculis leo feugiat. Aliquam ante diam, molestie sed semper ac, egestas 

vitae turpis. Praesent eleifend ipsum ante. Nullam odio turpis, adipiscing sed vehicula vitae, ullamcorper volutpat 

mauris. Nulla sit amet odio metus.

Vestibulum non ultricies felis. Duis nec vulputate lorem. Sed dignissim nisl sit amet felis facilisis elementum. Mae-

cenas aliquet justo id elit molestie rhoncus. Sed viverra vestibulum ipsum vel eleifend. Praesent pharetra ullamcor-

per mi id placerat. Maecenas neque metus, aliquam aliquet commodo sit amet, dignissim a sapien. Suspendisse 

id augue in orci suscipit lobortis molestie et urna. Ut vel dui a nunc euismod lobortis nec nec eros. Mauris sagittis 

ligula a purus iaculis quis consectetur diam aliquet.

Suspendisse at orci in nunc vulputate dignissim. Donec lobortis augue tincidunt velit semper porttitor. Etiam mattis 

bibendum urna in cursus. Etiam eleifend ligula id tortor tincidunt cursus. Curabitur sagittis purus mollis est pellen-

tesque quis iaculis diam tincidunt. Duis consequat fringilla leo non interdum. In sed erat est, et cursus ligula. Sus-

pendisse potenti. Phasellus vestibulum ultrices justo, vel dictum eros sollicitudin ut. Fusce pellentesque vestibulum 

dui, non euismod massa posuere ac. Vestibulum mattis, orci ut luctus aliquam, nibh dui tristique tortor, sed suscipit 

dolor metus vitae sem. Nunc pellentesque imperdiet sodales.

Suspendisse at orci in nunc vulputate dignissim. Donec lobortis augue tincidunt velit semper 

porttitor. Etiam mattis bibendum urna in cursus. Etiam eleifend ligula id tortor tincidunt cur-

sus. Curabitur sagittis purus mollis est pellentesque quis iaculis diam tincidunt. Duis conse-

quat fringilla leo non interdum. In sed erat est, et cursus ligula. Suspendisse potenti. Phasel-

lus vestibulum ultrices justo, vel dictum eros sollicitudin ut. Fusce pellentesque vestibulum 

dui, non euismod massa posuere ac. 
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Västerbergs folkhögskola, Gävleborgs län
Den ettåriga rockmusikerlinjen passar dig som behöver förbereda 

dig inför fortsatta musikstudier eller vill avsätta ett år för att ut-

veckla dina musikkunskaper.

www.lg.se/vasterberg

Ågesta folkhögskola, Farsta
Ett- eller tvåårig musiklinje med inriktning klassiskt/brass eller 

afro. Kursen kan vara en förberedelse för högre musikstudier eller 

en fördjupning av musikintresse och färdigheter. 

www.agesta.nu

Ålsta folkhögskola, Västernorrlands län
Tvåårig musiklinje med inriktning soul/pop/rock/ensemble för 

dig som vill utveckla ditt musicerande tillsammans med andra 

och satsa på högre studier. Ettårig artistlinje som ger en grund-

läggande utbildning för dig som vill få en inblick i artistlivet och 

öka din grundteknik inom sång, dans och drama. Sceniska fram-

trädanden varvas med teknisk träning i sång, dans och teater. 

Tvåårig musikpedagoglinje för dig som vill jobba pedagogiskt 

med musik. Yrkesinriktad utbildning som ger dig många verktyg 

för att använda musiken ur ett socialt perspektiv.

www.ålstafolkhögskola.se

Åsa folkhögskola, Sörmland
Ett- eller tvåårig musikkurs inom afroamerikansk musiktradition. 

Enskild undervisning på huvud- och biinstrument. Ny musikgenre 

varje tioveckorsperiod. 

www.asa.fhsk.se

Ölands folkhögskola
Ett- eller tvåårig musikteaterskola som ger en bred grundläggande 

teaterkunskap, scentrygghet och förståelse för teaterprocessen. 

www.ofhs.ltkalmar.se

Österlens folkhögskola
Allmän kurs med inriktning folkmusik. Som ett komplement till de 

gymnasiegemensamma ämnena läses också åtta till tio lektioner 

folkmusik per vecka.

www.osterlen.fhsk.se

CSN
Centrala Studiestödsnämnden är en myndighet som har hand om 

studiestöd till studerande i Sverige och utlandet. Assistansen kan 

bestå av studiehjälp till studerande på gymnasienivå (16-20 år) eller 

studiemedel till studerande på gymnasium, komvux, folkhögskola, 

högskola eller universitet. Man delar också ut Rg-bidrag till mat, 

hemresor och boende för elever med funktionsnedsättning.

För att du ska få erhålla studiemedel måste följande krav uppfyllas:

•  Du studerar på en skola eller går en utbildning som ger dig rätt 

till studiemedel

• Du studerar i tillräcklig omfattning (minst 50 %)

• Du uppfyller ålderskraven

• Du studerar i minst tre veckor

Olika utbildningar har olika ålderskrav.

Går du på komvux får du inte vara äldre än 56 år och på folkhögskola 

är det 20 år som är lägsta ålder för att du ska kunna erhålla studielån.

På högskolenivå kan du få studiemedel maximalt 240 veckor eller 

sex år. Du kan söka medel för färre veckor än du faktiskt studerar. 

Om du har haft medel under din tid på folkhögskola kan du dess-

utom få dra av en del av lånet, om du fortsätter dina studier på 

högskola eller universitet. Du har även rätt att tjäna upp till 86 007 

kronor per halvår samtidigt som du studerar. För att få fortsatt lån 

måste du ha klarat av en viss del av din utbildning, oftast 75 %.

CSN erbjuder även merkostnadslån för inköp av musikinstrument 

och nödvändig utrustning i de fall du studerar minst 180 högskolepo-

äng på högskolans musikerprogram eller en lärarutbildning med in-

riktning musik och köpt instrument under utbildningens två första år.

Du kan också få merkostnadslån för renovering av ett musikin-

strument och inköp av ett instrument av bättre kvalitet under de två 

första åren av utbildningen. Vid inköp av bättre instrument än det 

du har sedan tidigare får du mellanskillnaden mellan värdet för det 

gamla instrumentet och kostnaden för det nya. Din skola värderar 

instrumentet och lämnar uppgifter om detta på en blankett som 

finns tillgänglig för nedladdning via CSN:s hemsida.

All info om vilka regler som gäller för just din utbildning hittar du 

på www.csn.se. Du kan även ringa 0771-276 000 för att få personlig 

hjälp. Handläggarna brukar vara mycket hjälpsamma och kan svara 

på de allra knepigaste frågor.

Konstnärliga utbildningar
Musiker, Musikproduktion, Komposition 
Singer/songwriter, Sång, Klassisk sång, Opera 
Dans, Musikal, Teater, Foto, Film
Heltid och deltid, CSN-berättigade 

Läs mer och ansök på  
kulturama.se/utbildningar  

Nordens största skola för estetiska utbildningar
KULTURAMA
1976-2016

Där dröm blir verklighet!
Kulturama Utbildningar

Konstnärliga utbildningar
Musiker, Musikproduktion, Komposition 
Singer/songwriter, Sång, Klassisk sång, Opera 
Dans, Musikal, Teater, Foto, Film
Heltid och deltid, CSN-berättigade 

Läs mer och ansök på  
kulturama.se/utbildningar  

Nordens största skola för estetiska utbildningar

Gotlands

Musiklinje för kvinnor och transpersoner

Spela i band  Låtskrivning
Studio & Liveproduktion
Konserter/Turnéer 

folkhögskola

Info & ansökan: www.gotland.fhsk.se
SÖK TILL OSS!

www.facebook.com/ellamusiceducation  www.instagram.com/ellamusiceducation    

ELLA MUSIC
EDUCATION

STUDENTPRIS PÅ MM! 350 kr MUSIKERMAGASINET

Fender Ear Plugs ingår
Du sparar 459 kr!



ULRIKA ”QUÉBECCA” EDLUND
Ulrika läser första året på Kalix folkhögs-

skolas Artist- och Musikerutbildning med 

inriktning sång, gitarr som bi-instrument. 

Hur hon hamnade på lärosätet beskriver 

hon som ”ett av de bästa bananskalen nå-

gonsin.” 

– Jag hade sökt ett flertal andra folkisar 

och blivit kallad till audition, men på grund 

av inflammerade stämband (och talförbud) 

kunde jag inte gå på mer än två auditions och 

hamnade på reservlistan på en utav dem. 

Eftersom Artist- och musiker-utbildningen i 

Kalix fortfarande hade platser kvar att fylla 

inför hösten, tog linjeledaren kontakt via 

mejl och frågade om jag ville skicka in en 

ansökan i sista minuten, vilket jag gjorde, och 

blev antagen. 

Vilket är ditt hittills starkaste minne 

från utbildningen?

– Något jag aldrig kommer glömma är första 

konserten vi hade. Efter sista låten (innan 

extranumret) fick vi världens applåder och 

skulle buga och tacka, och så tänkte jag: 

ibland brukar man ju som sångerska sträcka 

upp handen och räkna in så alla bugar samti-

digt, så jag sträckte upp handen i luften och 

råkade komma åt en stor rund glaslampa 

som hängde över mitt huvud i alldeles pre-

cis lagom höjd för att jag skulle lyckas peta 

till den. Som i slow-motion gick glasgloben 

i tre bitar och ramlade ner över mig och lan-

dade i tusen bitar på scengolvet. Hela publi-

ken drog efter andan och det var knäpptyst 

i fem sekunder innan alla började jubla och 

tjoa och skratta och applådera ännu mera. 

Sedan körde vi ett bejublat extranummer. 

Fantastiskt roligt.

På vilket sätt känner du att utbildningen 

har utvecklat dig inom musik?

– Personligen känner jag att jag blivit mer 

självsäker på scen och en bättre musiker, fått 

bättre gehör, mer koll på både musikteori 

och tekniken när jag sjunger. Överlag känner 

jag att man steppat upp lite, vågar lita på sig 

själv lite mer och ta för sig men ändå vara ly-

hörd inför varandra. Här vågar man också ta 

ut svängarna och experimentera på ett sätt 

som man inte vågat förut. Just det här med 

att man får hålla på med musik i princip dyg-

net runt utan att behöva ha jobb eller andra 

åtaganden som tar tid och tankeverksam-

het tycker jag gör att man utvecklas väldigt 

mycket. Man får upp ett fokus och blir mer 

harmonisk vilket gör att allt blir både lättare 

och roligare och enklare. 

Vad har du för musikutövande sysselsätt-

ningar vid sidan av utbildningen?

– Tar fiollektioner parallellt med utbildning-

en. Försöker även hinna med att gigga så 

mycket som möjligt på helger och kvällar 

– man lär sig verkligen sjukt mycket av att 

spela live.

Beställ på 
www.musikermagasinet.se/livebok


