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SPECIALBILAGA MUSIKUTBILDNINGAR I SVERIGE 2018

Välkommen till Musikermagasinets 
guide till utbildningar!

EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR
All slags utbildningar efter gymnasiet, 

som till exempel folkhögskola, högskola 

eller universitet, kan kallas eftergymna-

siala. 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 vara värt att tänka på 

att de flesta 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 

vanligtvis boende på skolan. Man till-

handahåller oftast behörighetsgivande/

allmänna kurser (de liknar gymnasiestu-

dier och är ett alternativ till komvux) och 

profilkurser (som är mer specialiserade 

med fokus på en viss inriktning).

HÖGSKOLA OCH UNIVERSITET
Den högsta nivån på utbildning i Sverige är 

högskola och universitet. På högskolan läser 

man in poäng, oftast 30 högskolepoäng 

(hp) per termin. 1,5 hp beräknas motsvara 

en veckas heltidsstudier. När de antal poäng 

som krävs uppnåtts är utbildningen klar 

och man får en examen. 180hp motsvarar 

3 års studier och ger en kandidatexamen, 

210h, motsvarar 4 års utbildning och ger en 

magisterexamen och 240hp motsvarar 5 års 

utbildning och ger en masterexamen. I de 

fall det rör sig om lärarutbildning utfärdas 

en lärarlegitimation efter erlagd examen. En 

examen kan öka chanserna att få jobb. När 

universiteten utbildar inom ämnet musik rör 

det sig ofta om inriktningar som musikve-

tenskap och liknande.

Det händer ganska ofta jag använder min ledarspalt i Musikermagasinet för att skriva om musik och 
vikten av utbildning. Kreativitet och kunskap är två viktiga grundpelare i ett samhälle som vi alltid bör 
främja. Den årliga utbildningsguiden är MM:s försök till detta och nu är den äntligen tillbaka och 
mer omfattande än någonsin.

Att utveckla sitt hantverk och sina tekniska kunskaper är viktigt, men minst lika viktigt 
är mötet med andra musiker. Utbildningar handlar också om att lära sig spela med, och 
lära sig, av varandra samt det fantastiska i att skapa något tillsammans. Studenttiden 
är också en tid där du lär känna nya vänner och skapar minnen för livet. Mitt råd till dig 
som funderar på att studera vidare inom musik är att inte missa detta. Öva hårt på ditt 
instrument, spendera tid i studion på kvällar och helger och plugga ordentligt på 
teorin. Men glöm för guds skull inte att ha roligt med dina nya vänner också!

Fredrik Hansen
Chefredaktör
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Se hela vårt program- 
och kursutbud på
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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 kom-

mer till folkhögskolor och andra instanser 

finns inget gemensamt sista ansökningsda-

tum. Det är alltså en god idé att se respektive 

skolas hemsida för korrekt och uppdaterad 

information samt eventuella kursavgifter. Lis-

tan innehåller även studieförbund. 

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

Billströmska folkhögskolan, Tjörn
Ett- eller tvåårig musiklinje som förbereder 

dig som vill söka till högre musikutbildning. 

Mycket ensemblespel. Även allmän kurs med 

inriktning musik. 

www.billstromska.fhsk.se

Birka folkhögskola, Jämtland
Ett- eller tvååriga musikerutbildningar inom 

jazz, klassiskt, singer-songwriter eller folkmusik. 

www.birka.fhsk.se

Birkagårdens folkhögskola, 
Stockholm
Ett- eller tvåårig klassisk musiklinje. Ettårig 

rockmusiklinje. Här möter du en stimuleran-

de miljö där prestationsångest aktivt mot-

verkas och där var och en ges de bästa för-

utsättningarna för sin utveckling. Studierna 

bedrivs på heltid och ger god förberedelse 

till såväl högre musikutbildning som fortsatt 

musicerande i andra sammanhang.

www.birkagarden.fhsk.se

MUSIKHÖGSKOLORNA
Musikhögskolorna benämns ibland lite 

högtidligt för musikkonservatorium (i Kö-

penhamn och Oslo kallas de fortfarande 

så). Här erhålls de högsta utbildningarna 

inom musik och inriktningarna är många. 

Du kan bli instrumentalist, kompositör, ar-

rangör, musiklärare, kyrkomusiker eller 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

Biskop Arnö Nordens 
Folkhögskola, Bålsta  
Ettårig låtskrivutbildning. Erbjuder även på-

byggnadskurs till låtskrivarutbildningen. 

www.biskops-arn.se

Blekinge tekniska högskola
Treårigt kandidatprogram (180 hp) i digital 

ljudproduktion, ämnat för dig som vill pro-

ducera ljudande material till spel, webb och 

videoproduktioner.

www.bth.se

Bollnäs folkhögskola, Gävleborg
Ettåriga utbildningar inom ljudteknik, sound 

design, folkmusik och singer-songwriter. 

Tvååriga utbildningar i klassisk och afromu-

sik. Även stråkklass. 

www.regiongavleborg.se

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

ningar: afroensemble, musik bredd, musik 

församling och studio och ljudteknik. 

www.brommafolkhogskola.se

Brunnsviks folkhögskola, 
Borlänge
Under Brunnsvik Creative Music ś tak ryms 

fyra utbildningar med olika inriktning: musik-

pedagog, band/artist, musiker och projektle-

dare i musik. Skolans fokus på musikbransch 

och närhet till yrkeslivet genomsyrar alla 

utbildningar. Undervisningen utgår i första 

hand från afroamerikansk musiktradition. 

Som deltagare har du oavsett inriktning möj-

lighet till studioinspelningar, stagecoachning, 

liveframträdanden, praktik, musikermöten, 

lärare och föreläsare av högsta kvalitet.

www.brunnsvik.se

Campus Nyköping
Tvåårig utbildning till musik- och eventar-

rangör. 

www.campusnykoping.se



IDA WACHSBERGER
Ida Wachsberger är 20 år, vokalist och låtskrivare som pluggar 

första året på jazzlinjen på Fridhems folkhögskola. 

Vad lockade dig med folkhögskoleutbildning och Fridhems 

folkhögskola?

— Jag läste musikspetslinjen på Hvitfeldtska gymnasiet i Göte-

borg, en bra gymnasieutbildning med en musikalisk bredd. Det 

var där jag blev introducerad till jazzen och improvisationen, 

som är nämnaren till musiken jag skriver idag. Fördelen med folk-

högskolor är att ingången inte är att bli bedömd eller betygsatt, 

utan att bli berikad som människa och musiker med erfarenheter 

och kunskaper som en får med sig vidare i musikerlivet. Friheten 

och ansvaret i det musikaliska skapandet blir därför en individu-

ell balans. Det var just det som lockade mig till att söka folkhög-

skola. Här står inspirationen, erfarenheter, och musiken i fokus.

Vad är det viktigaste du lärt dig under din studietid?

— Innan jag började på Fridhem hade jag redan idéer om att jag 

ville bilda ett band och släppa egenskriven musik. Det viktigaste 

jag har lärt mig under min studietid på Fridhem är att jag kan 

göra skillnad. Vägen från idé till verklighet är genom kunskap 

och driv. På den här utbildningen har jag lärt mig att kommunice-

ra på olika sätt med människor, till exempel genom att sätta ord 

på det abstrakta i 

musiken.  Vi gör 

även samarbeten 

med andra  este-

tiska utbildningar 

på skolan. Ett 

samarbete med 

fotolinjen,  där vi 

”visualiserade 

musiken”, gav 

mig insikten att 

det går att dra 

paralleller mellan 

olika konstformer.  

Alla estetiska äm-

nen  går hand i 

hand och är bero-

ende av varandra. 

Dalkarlså folkhögskola, Västerbotten
Ett- till tvååriga utbildningar inom musiker pop/rock, singer/

songwriter, frilansmusiker, lovsångslinjen.

www.dalkarlsa.se

Eric Sahlström institutet, Tobo 
Ettåriga kurser i folkmusik. Distansutbildningar inom sång, nyck-

elharpa och fiol. Sista ansökningsdatum är 10 maj.

www.esitobo.org

Eskilstuna folkhögskola
Erbjuder allmän kurs där musik kombineras med kärnämnen i 

sina lokaler på Balsta musikslott, ett av Europas största musikhus, 

strax utanför Eskilstuna centrum.

www.eskilstunafolkhogskola.nu

STUDERA PÅ
SVEFI I HAPARANDA!

  –  SCENLJUS
  –  LJUDTEKNIK
  –  MUSIK
  –  STUDIOMUSIK
  –  SÅNG
  –  SINGER/SONGWRITER

•  Utbildningarna läses på heltid i 1-2 år.
•  Samtliga är CSN-berättigade.
•  Vi har elevboende och restaurang på skolan.

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Svefi – Sverigefinska folkhögskolan  |  Torget 3, Haparanda
0922 – 688 00  |  info@svefi.net

www.svefi.net

•  Kreativ yrkesutbildning 2 år
•  Ljudteknik & musikproduktion
•  Musik & låtskrivning
•  CSN
•  Ansök 1/6 – därefter löpande 

ansökning fram till kursstart
•  Kursstart 3/9

Ljudtekniker/Producentlinjen

studioblue.se
08-39 00 27



Eslövs folkhögskola, Skåne
Ettårig musikallinje och låtskrivarlinje. 

www.eslovsfhsk.se

Folkhögskolan i Angered, Göteborg
Erbjuder The Music College, en ettårig musikutbildning som rik-

tar sig till dig som håller på med exempelvis elektronisk musik, 

hip-hop, RnB, DJ, folk- & världsmusik, singer-songwriter, pop, 

rock och hårdrock och som spelar, sjunger och/eller gör egna 

låtar.

www.folkhogskolaniangered.se/themusiccollege

Framnäs folkhögskola, Jönköpings län
Ett- till treårig musiklinje med specialinriktningar klassiskt, jazz, 

pop/rock, folk/ världsmusik och ljud/ljudtekniker. 

www.framnas.nu

Fridhems folkhögskola, Skåne
Ettårig musikerlinje och tvåårig musiklinje inom afroinspirerad 

musik och jazz samt improvisationsbaserad musik där fokus lig-

ger på ensemblespel, att driva musikaliska projekt och att ut-

vecklas på ditt instrument. Utbildningens mål är att ge dig red-

skap så du kan utvecklas till en självständigt skapande musiker.

www.fridhem.fhsk.se

Furuboda folkhögskola, Skåne
Tvååriga utbildningen musikverkstan lär ut ensemblespel och 

låtskriveri och vänder sig till elever med funktionsnedsättning. 

Skolan erbjuder även en högskoleförberedande musiklinje på ett 

eller två år. 

www.folkhogskola.furuboda.org

Geijerskolan, folkhögskolan i Ransäter, Värmland
Ett- eller tvåårig musiklinje med inriktning på rock, afro/jazz el-

ler klassisk tradition. Geijerskolan har även allmän kurs musik, 

songwriter/låtskrivarkurs, musikproduktionsutbildning, musik-

teaterlinje och kontorsutbildning.

www.geijerskolan.se

MARC LINDER
Marc Linder studerar Kandidatprogrammet till Elgitarrpeda-

gog vid SMI.

Varför valde du att studera på SMI?

— Utbildningen är upplagd på tre dagar i veckan så att man sam-

tidigt kan jobba. För mig var det enda alternativet då jag samti-

digt ville jobba kvar på mitt jobb som musiklärare. Dessutom så 

bor jag i Västerås med familj vilket gör att plugga 5 dagar/vecka, 

i Stockholm eller Örebro, under 5,5 år inte finns på världskartan. 

Hur har du utvecklats sen du började studera på SMI?

— Jag har aldrig utvecklats så mycket som här på SMI! Ut-

bildningen ger både bredd och spets, och det känns som att 

den är upplagd som att man utvecklas otroligt mycket som 

musiker samtidigt som man utvecklas som pedagog. Det 

känns också som att SMI anser att det går hand i hand med 

varandra att vara en kompetent musiker och pedagog. Det är 

inget som ska särskiljas. Vi har ett väldigt krävande program 

i elgitarr där vi metodiskt går igenom att stort antal gitarris-

ter/genrer och allt från jazz/fusion till country. Det är också 

mycket uppspel under hela utbildningen, så har vi oftast 

minst ett uppspel per 

termin i varje ämne. Jag 

har också blivit mycket 

intresserad av arrang-

ering och dirigering då 

det är en betydande del 

av utbildningen. 

Vad vill du göra efter 

studierna? 

— Då vill jag jobba del-

tid som musiklärare i 

grundskolan, deltid som 

gitarrlärare och kanske 

ta hand om någon orkes-

ter/storband och jobba 

med min egen musik.

• Spela mycket
• Många konserter
• Välorganiserad utbildning

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

Ansök senast 20 mars 2018
Antagningsprov v. 17 & 18

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

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



Musiklinjen 
Furuboda folkhögskola 
Läs mer på furuboda.se

CHRISTOFFER LAURIDSEN
Christoffer Lauridsen pluggade Musikproduktionsprogrammet på 

Linnéuniversitetet 2009–2011. Idag bor han i Los Angeles och job-

bar som musikproducent och låtskrivare med bland annat Disney 

och Hollywood Records. 

— En ”normal” arbetsvecka för mig innehåller generellt ett par 

möten, 1–2 co-writes som efteråt skall produceras och sen levere-

ras till skivbolag, management, och så vidare. Inemellan varven 

utvecklar jag ett par unga och extremt talangfulla låtskrivare som 

är sajnade till mig.

Vad var det med högskolestudier som lockade dig?

— Kort sagt så såg jag högskolan som en genväg till kunskap. Det 

hade kanske gått att lära sig samma saker själv genom att arbeta i 

musikbranschen, men genom att ta del av en sådan utbildning får 

man en ganska koncentrerad ”shot” av kunskap, därför var detta 

rätt val för mig vid den tidpunkten. När jag kollade på olika musik-

utbildningar kunna jag inte tänkta mig något bättre än att få plugga 

till musikproducent i ett land som Sverige, som har så bra interna-

tionellt rykte och är så dominant när det kommer till musikexport. 

Efter att ha gjort en del research kände jag att Linnéuniversitetet 

erbjöd en kombination av väldigt kompetenta kursledare, intres-

santa kurser och riktigt fina och nya faciliteter (studior). 

Hur utvecklades du under studietiden?

— Under studietiden ändrade jag faktiskt lite riktning. Jag börja-

de med intentionerna om att utbilda mig så jag kunna jobba med 

studioteknik och inspelning, men ganska snabbt upptäckta jag en 

stor passion för låtskrivning och musikproduktion och kände på 

en gång att det var det jag skulle jobba med.

 

Vilket är ditt starkaste minne från studierna på Linnéuniversite-

tet? 

— Mitt starkaste minne från studiotiden är, förutom att det var 

en bra utbildning, att vi fick möjlighet att använda studiofacilite-

terna när de inte var bokade till annat. Detta gjorde en ganska stor 

skillnad, för även om man får bra kurser och vägledning så måste 

man som producent/låtskrivare sätta sig i studion och träna för 

att bli bra!



Glimåkra folkhögskola, Skåne
Ettårig gospellinje som vänder sig till dig som är sångare 

eller instrumentalist. 

www.glimnet.se

Gotlands folkhögskola, Hemse och 
Fårösund
Ella Music Education är en 1–2-årig musikutbildning med 

pop/rockinriktning för kvinnor och transpersoner. Utbild-

ningens upplägg är produktions- och blockinriktat där 

målet är livespelningar, turnéer och studioproduktion. 

Det finns också möjlighet att söka vidare till ett projektår 

med eget band- eller produktionsprojekt från åk 1 eller di-

rekt i mån av plats. Skolan har även en musiklinje på 1–2 år.

www.gotland.fhsk.se

Gotlands tonsättarskola, Visby
Gotlands Tonsättarskola utbildar tonsättare inom den 

konstmusikaliska traditionen på utbildningarna Komposi-

tionslinjen, 2 år och Komposition Fri konst, 1 år. Här får du 

utveckla ditt eget musikaliska språk utifrån dina individuella 

förutsättningar. Till ditt förfogande står några av Sveriges 

mest spännande och kunniga tonsättare och pedagoger. 

www.gotlandstonsattarskola.com

Göteborgs folkhögskola
Allmän linje med musikinriktning

www.gbg.fhsk.se
 

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

viola, cello, flöjt och orgel). Klassisk inriktning men även 

mycket modernt. Passar dig som vill läsa vidare på mu-

sikhögskola eller till musiklärare. 

www.helsjon.fhsk.se

Hjo folkhögskola, Västra götaland
Ett- eller tvååriga utbildningar inom kyrkomusik, kultur 

och samspel, spelmusik samt musikerlinje.  

www.folkhogskolan.com

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

THOMAS ANDERSSON
Thomas har en lång teknisk bakgrund och tidigare spelat musik i 

olika band. Detta gav honom mersmak för arbetet runt musiken, 

både live och under produktion. Han studerade till ljud- och mu-

sikproducent på Recordia Studios (samarbete med Plushögsko-

lan) i Varberg och driver nu en studio och företaget Spinnin Sinn 

Sound Development AB.

Varför valde du att studera det du gjorde?

— Det var en mer praktisk inriktning på utbildningen än liknande 

utbildningar, vilket jag kände kunde ge mig större verklighetsper-

spektiv och samtidigt få känna på mer av hur branschens yrkesliv 

kunde se ut och vilka möjligheter som fanns.

Vilken är den största lärdomen du har tagit med dig efter stu-

dierna? 

— Självklart finns det små guldkorn och lärdomar från varje kurs 

som varit utvecklande. Men för mig var det själva arbetet kring en 

produktion som var nyttigast. All tid som läggs vid både inspel-

ning och mix, hur det måste struktureras och planeras för att nå 

utsatt deadline, goda resultat och samtidigt hitta tid till kreativ 

utveckling och improvisation.



Hola folkhögskola, Kramfors
Ett- till tvååriga kurser i musikproduktion 

och ljudteknik med profilerna Spelmusik, 

Studiomusiker och Musikproduktion. Sko-

lan har även en kurs i ljudkonst på distans 

med träffar.

www.hola.se

Härnösands folkhögskola, 
Ångermanland
Två- till treåriga musiklinjen Kapellsberg 

med inriktningar: opera, piano, orgel, drag-

spel, slagverk, stråk, träblås, tonsättarskola, 

kördirigering och folkmusik. 

www.hfs.se

Högalids folkhögskola, Kalmar
Ettåriga linjerna Musik på scen och Musik på 

scen med inriktning på ljud- och ljusteknik. 

Allmän kurs med inriktning på musik. 

www.hogalid.nu

Högskolan Dalarna, Falun
Tvååriga kursen Musik- och ljuddesign (120 

hp) med möjlighet till ett tredje år. Skolan 

har även programmen Ljud- & musikproduk-

tionsprogram (180 hp), Audiovisuell produk-

tion (180 hp) och magisterprogram i Audio-

visuella studier (60 hp).

www.du.se

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

produktion, klassisk musik, improvisation, 

musik med individuell inriktning, världsmusik, 

kyrkomusik, komposition, opera, performan-

ce, teater och musikal. De flesta av deras pro-

gram finns både på kandidat- och masternivå. 

www.hsm.gu.se

STUDIEFÖRBUNDEN
Studieförbunden är tillsammans Sveriges 

största kulturarrangör. De erbjuder ett stort 

utbud av kortare och längre kurser i alla 

tänkbara varianter inom musik och annat. 

Söker du replokal eller inspelningsstudio 

ska du definitivt kolla med studieförbun-

den. 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

Högskolan i Skövde, 
Västra götaland
Treårig utbildning i dataspelsutveckling med 

inriktning på musik eller ljud (180 hp).

www.his.se/dataspel

Ingesunds Folkhögskola, Arvika
Flera ettåriga  kurser. Musiklinjen College 

förbereder dig inför antagningsproven 

till högre musikstudier. Kursen Ensemble-

spel är till för dig som vill spela och sjunga 

i grupp. Studioteknik behandlar musikin-

spelning och mixning. Singer-songwriter ut-

vecklar 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, Norrbotten
Ettårig artist- och musikerutbildning där du 

får möjlighet till både personlig, scenisk och 

musikalisk utveckling.

www.kalixfolkhogskola.se

Karlskoga folkhögskola, 
Värmland
Linjerna Musikproduktion-Ljudteknik, som 

innehåller avancerad mix- och inspelnings-

teknik, musikproduktion, inspelningsteknik, 

ellära, mastering, musikteori och akustik, 

och Musikproduktion-Studiomusiker, som 

innehåller ensemble, samspel, groove, stil- 

och genrekännedom, studioinspelningar, 

musikproduktion, musikteori och arrange-

ring. Ljudteknik- och Studiomusikerlinjerna 

Songwriting och komposition inom populärmusik utgör idag 
en stor internationell arbetsmarknad, där Sverige bidrar med 
många av världens främsta och mest framgångsrika kompositörer. 
Programmet hjälper dig att utveckla din kreativitet genom att 
omsätta teoretiska kunskaper i en praktisk verksamhet och hur 
du tar din musikaliska idé till färdig produktion.

Songwritingprogrammet, 180 hp 

Är du redo för din nästa 
utmaning inom musikbranschen?



RONJA GRAFSTRÖM
Ronja Grafström studerar sitt tredje år på Musikhögskolan 

Ingesunds lärarprogram. Hennes huvudinstrument är folklig 

traditionell sång och som andraämne läser hon arrangering, 

komposition och musikteori. 

Vad lockade dig med högskoleutbildning?

— I gymnasiet ville jag söka in till ett estetiskt musikprogram men 

mina lärare avrådde mig starkt då de ansåg att jag skulle “kasta bort 

mina fina betyg”. Detta till trots började jag plugga musik och kom 

med tiden underfund med att det finns massvis med vägar att gå som 

leder till att musik blir en del av ens vardag och liv. Att få hålla på med 

musik på heltid gick från att vara en dröm till att bli ett mål och efter 

ett år på folkhögskolan Framnäs i Piteå hittade jag till Musikhögsko-

lan Ingesund. För mig är lärarprogrammet en bra kombination av 

praktiska och teoretiska studier av både pedagogik och musik med 

medvetenhet och förståelse för både del och helhet i fokus. 

Vad har varit det roligaste med studierna hittills? 

— Det absolut roligaste med mina studier har hittills varit att 

snabbt få omsätta de instruktioner och lärdomar vi får under 

lektionstid till handlingar i en faktisk undervisningssituation. 

Detta tack vare att vi har både övningsundervisning och prak-

tik redan från första året på utbildningen. Det är stor skillnad 

på att kunna saker om undervisning och att faktiskt kunna 

undervisa på ett flexibelt, medvetet och lyhört sätt. 

Vad vill du göra efter examen?

— Efter min examen vill jag absolut börja arbeta med under-

visning, men också fortsätta musicera, arrangera och kom-

ponera för olika konstellationer och ensembler utanför min 

roll som musiklärare. Min största arbetsdröm är att undervisa 

i folklig sång, kör och mu-

sikteoretiska ämnen på en 

folkhögskola med äldre 

studenter som valt att satsa 

på musiken. En annan dröm 

att jobba med väldigt unga 

barn. Jag vill vara en del av 

deras första möte och ar-

bete med musik. Efter att 

ha genomfört halva min 

utbildning känns det dock 

inte som att någon arbets-

plats skulle vara omöjlig. 

har gemensamma lektioner. Skolan lägger även fokus på 

branschkännedom, projektbaserade uppdrag och individuell 

handledning.

www.karlskogafolkhogskola.se 

Karlstad universitet 
(Musikhögskolan i Ingesund)
Utbildningarna Konstnärlig kandidat, musiker (180 hp), Musik-

produktionsprogrammet (120 hp) och Musiklärarprogrammet 

(300 hp). 

www.kau.se

Kulturama, Stockholm
Kulturama har Sveriges största utbud av hel- och deltidsutbild-

ningar inom opera, klassisk sång, musikal, musikproduktion, 

komposition, musiker, singer-songwriter och sång.

www.kulturama.com/utbildningar

Kävesta folkhögskola, Örebro
Musiklinjen på Kävesta folkhögskola har tre inriktningar: jazz-

, pop- och rockinriktningen samt den klassiska inriktningen. 

Dessa är tvååriga och förbereder inför högre studier. Den Klas-

siska preparandkursen är ettårig och förbereder inför studier 

på de tvååriga inriktningarna eller motsvarande. Kävesta folk-

högskola 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, musikproduktion, 

singer/songwriter och vokalgrupp.

www.liljeholmen.nu

Lilla akademien, Stockholm
PRE—COLLEGE, ettårig högskoleförberedande utbildning för 

dig som vill satsa på en professionell framtid inom musik. 

www.lillaakademien.se

Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet har två treåriga kandidatprogram i musik. 

Songwritingprogrammet (180 hp) utbildar dig inom musikska-

pande för att kunna verka inom musikindustrin, både natio-

nellt och internationellt, och hur du tar din musikaliska idé till 

färdig produktion. Musikproduktionsprogrammet (180 hp) 

har fokus på låtskapande, musikteknik och branschkunskap. 

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



Linnéuniversitetet har även ett distansprogram i Musik- & Ljud-

design (120 hp), som kan läsas på helfart (två år) eller halvfart 

(fyra år).

www.lnu.se

Ljungskile folkhögskola, Bohuslän
Tvåårig musikutbildning med afroamerikansk profil eller klassisk 

profil. Skolan har även en allmän kurs med musikprofil (UMUS)

www.ljungskile.org

Luleå tekniska universitet, Musikhögskolan i Piteå
Ettårig internationell symfoniorkesterkurs med många välkända 

dirigenter som gästlärare. Universitetet har kandidatprogam (180 

hp) i musik inom en mängd områden så som jazz, rock och studio-

musiker, sång, gitarr, orgel, komposition och orkesterinstrument 

med klassisk inriktning. Här kan du även läsa en treårig utbildning 

i Ljudteknik (180 hp). Det finns dessutom en tvåårig masterutbild-

ning (120 hp) med inriktning mot jazz, rock och musikproduktion 

samt komposition, dirigering, sång och andra instrument inom den 

klassiska genren. Här kan du också studera till ämneslärare i musik. 

www.ltu.se

Lunnevads folkhögskola, Östergötland
Tvåårig musiklinje med inriktningarna jazz, folkmusik eller klas-

siskt. 

www.lunnevad.se

Löftadalens folkhögskola, Halland
Skolan erbjuder ett- till tvååriga utbildningar med inriktningarna:  

Musikal, Singer-Songwriter eller Sång/Musiker/Musikproducent.  

www.regionhalland.se/loftadalen

Malmö högskola 
Förskollärarutbildning med musikprofil som riktar sig till dig som 

har erfarenhet av musicerande och som nu önskar bygga vidare 

och fördjupa dina kunskaper om och färdigheter i musik i relation 

till en förskollärarroll. 

www.mah.se

Malungs folkhögskola, Dalarna
Ettårig allmän kurs med musik- och filmprofil. Även kurserna Folk-

musik 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 Musikteaterskolan i Bjärnum är 

en artistutbildning för kommande yrkesarbete i underhållnings-

branschen. 

www.markarydsfolkhogskola.se

Mellansels folkhögskola, Ångermanland
Ett- och tvååriga musikerutbildningar med inriktningarna Funk/

fusion, Rock och Individual gospel program. Kyrkomusikerutbild-

ningar med afro- eller klassisk profil. Även webbaserade distans-

kursen körakademin för dig som vill utveckla dina kunskaper i ge-

hör, stämsång och musikteori, med mera. 

www.mfhs.se

• MUSIKALISK UTVECKLING

INOM FLERA GENRER

• FLERTAL PRODUKTIONER

PER TERMIN

• BRANCHKUNSKAP

• ENTREPENÖRSKAP

• LJUDTEKNIK / INSPELNING

• STUDIERESA I EUROPA

• NORRSKENSGARANTI!

Sista ansökningsdag: 
15 april 2018

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

Kalix Artist-  
och Musikerutbildning

studera ett år på



Mittuniversitetet, Medelpad
Tvåårig webbaserad högskoleutbildning 

inom Musik och ljuddesign (120 hp) som 

även kan läsas på halvfart. Utbildningen 

är ett samarbete mellan Mittuniversitetet, 

Linnéuniversitetet och Högskolan Dalarna. 

www.miun.se

Musikhögskolan i Malmö, 
Lunds universitet
Musikhögskolan i Malmö utbildar musiker, 

kompositörer, kyrkomusiker och musiklärare 

med olika specialiseringar som exempelvis 

klassisk, jazz, rock, folkmusik, kör, rytmikpe-

dagogik, arrangering, komposition, singer-

songwriter, med mera. 

www.mhm.lu.se

Musikinstrumentakademien, 
Upplands Väsby
Musikinstrumentakademien erbjuder Skan-

dinaviens enda utbildning för dig som vill 

satsa på ett yrke inom musikinstrumenthant-

verk. Yrkeshögskoleutbildningen Gitarrbyg-

gare är en treårig kostnadsfri heltidsutbild-

ning som berättigar till studiemedel.

www.musikinstrumentakademien.se

Musikmakarna, Örnsköldsvik
Tvåårig YH-utbildning (400 YH poäng) inom 

hantverket låtskriveri. Utbildningen har fokus 

på musikbranschen och innehåller bland an-

nat marknadsföring, musikjuridik och praktik. 

www.musikmakarna.se

Musikkonservatoriet, Falun
Treåriga påbyggnadslinjer inom klassiskt, folk-

musik, komposition och jazz. Specialanpassad 

utbildning för elever som vill söka till högskola. 

www.musikkonservatoriet.com

Mälardalens högskola, Västerås
På det två- eller treåriga Kammarmusikpro-

grammet utbildas du till instrumentalist eller 

sångare i anrika lokaler på Västerås slott. Ut-

bildningen leder till en konstnärlig högsko-

leexamen, eller en kombination med övriga 

kurser för en treårig generell kandidatexa-

men med inriktning kammarmusik (180 hp).

www.mdh.se

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

textburen sång, där även undervisning i ack-

ompanjemang, arrangemang, låtskrivande 

och repertoarkännedom ingår. Nordisk in-

riktning.   

www.nordiska.fhsk.se

Nyköpings folkhögskola, 
Södermanland
Musikerlinjen är en bred ett- till tvåårig ut-

bildning med inriktning afromusik. Utbild-

ningen ger dig en bra grund för fortsatta 

studier inom musik. Utbildningen sker på 

musik- och danshuset Slakthuset i Nyköping. 

www.nykoping.fhsk.se

Operahögskolan, Stockholm
Kandidat- och masterutbildningar inom 

Operasång och Ljuddesign. Operahögsko-

lan är numera en del av Stockholms konst-

närliga högskola. 

www.uniarts.se

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

rör musikproduktion och ljudredigering. Of-

ficiell 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 privatpersoner.

www.orca.se

Oskarshamns folkhögskola
Ett- till tvåårig musiklinje med olika inrikt-

ningar som är förberedande inför Musik-

högskolans antagningsprov. Stråklinjen un-

dervisar i violin, viola, cello och kontrabas. 

Kyrkomusikerutbildningen innehåller under-

visning i orgel, piano, sång och ensembleled-

ning. Även utbildning till pianotekniker. 

www.oskarshamnsfolkhogskola.se

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

en yrkeskarriär inom dans, sång och teater. 

www.performingartsschool.se

SAE Institute, Stockholm
SAE är en världsomspännande organisation 

med Campus i femtio länder och således 

världens största skola inom ljudteknik och 

musikproduktion. De avgiftsbelagda pro-

grammen sträcker sig från sex till 30 måna-

ders längd med inriktningar som musikpro-

duktion, ljudteknik, song-writing, spelljud 

samt music business.

www.sae.edu/swe

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

KALMAR

Allmänkurs med 
inriktning musik

• Musik på scen
• Fördjupning ljud- & ljusteknik
• Sång & komp
• Distanskurs i sångPR

OF
IL

KU
RS

ER

www.hogalid.nu

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



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

även som fristående musikutbildning. Det finns fem inriktningar: 

rytmik, komposition, klassiskt, sång med genrebredd och jazz. 

www.sigfrid.se

Sigtuna folkhögskola, Stockholm
Allmän kurs med inriktning på musikproduktion samt musikpro-

duktionskurs på distans.

www.sigtunafolkhogskola.se

Sjöviks folkhögskola, Västergötland
Musiklinje med inriktningarna jazz, pop och rock, folk- och världs-

musik, kör samt klassiskt. 

Sjöviks folkhögskola har även kursen Musiklivet som är en två-

årig kurs för dig som behöver anpassade studier och stöd i din 

studiesituation till exempel på grund av neuropsykiatriskt funk-

tionshinder.

www.sjovik.fhsk.eu

Skeppsholmens folkhögskola, Stockholm
Tvåårig bred och gränsöverskridande musikkurs för dig som vill 

inspireras av många olika musikstilar och låta lust, experiment och 

oväntade möten stå i centrum. Även allmän kurs med inriktning 

på musik, dans och teater. 

www.skeppsholmensfolkhogskola.se

Skurups folkhögskola, Skåne
Ett- eller tvååriga musiklinjer med inriktningarna: jazz, folkmusik 

och rock. Deltagare från hela Skandinavien och stort fokus på 

ensemblespel. På skolan bryr vi oss mycket om studentdemo-

krati, och genom jämställdhetsgrupper jobbar vi för att göra den 

svenska musikscenen mer demokratisk och jämställd.

www.skurupsfolkhogskola.se

Solviks folkhögskola, Västerbotten
Ett- till tvååriga Musiklinjen som låter dig välja mellan tre spår: 

musiker, sång eller musikproduktion. 

www.solvik.fhsk.se

MUSIKLINJEN
Kvalificerad och högskoleförberedande musikutbildning 
för dig med höga ambitioner.
Sök senast den 29 mars 2018 till någon av inriktningarna:
• jazz
• klassisk inriktning
• sång med genrebredd
• rytmik
• klassisk komposition/jazz komposition
Antagningsdagar 10–12 april 2018. Läs mer på sigfrid.se

OSKAR BOSÅ
Oskar Boså är 20 år gammal och pluggar Nordiska Rockmu-

siklinjen med inriktning sång på Geijerskolan i Ransäter. Det 

bästa med att plugga på folkhögskola är att bo på internat 

och kunna syssla med musik hela dagarna. 

— Jag får otroligt mycket tid till övning. 

Oscars bästa råd till någon som funderar på att studera 

musik är att våga satsa. 

— Tänk inte på vad som är mest ”safe”, utan på det du 

känner för. 



kulturama.se    Nordens största skola för estetiska utbildningar.

UTBILDNINGAR INOM  
SINGER/SONGWRITER,  
SÅNG, MUSIKER,  
MUSIKPRODUKTION
& KOMPOSITION, M.FL.

ÖPPET
HUS
10/3

ANSÖK
SENAST

15/3

KONSTNÄRLIGA UTBILDNINGAR PÅ HEL- OCH DELTID HÖSTEN 2018

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. Skolan erbjuder 

även musikutbildningar på distans. 

sommenbygdensfolkhogskola.se

Spinneriet, Malmö
Spinneriet har ett- och tvååriga kurser och 

passar för dig som vill arbeta med urban-

konstens uttryck: rap/producing, graffiti/

streetart, DJ/ turntableism samt andra for-

mer för populärkultur, så som musikvideo-

produktion, foto, serieteckning och design. 

www.glokala.se/spinneriet

Stiftelsen Hantverk & Utbildning, 
Leksand
Utbildningen Musikinstrumentmakare, en 

100 veckor lång lärlingsutbildning på dis-

tans hos yrkesverksam hantverkare. Yrkes-

högskoleutbildning som är CSN-berättigad.

www.hantverkslarling.se

Stockholm Musikalartist 
Utbildning – BASE23
Stockholm Musikalartist Utbildning (SMU) är 

en treårig konst & kulturutbildning. En yrkes-

utbildning med fokus på ”triple threat”, det 

vill säga att eleverna blir professionella musi-

kalartister som är starka sångare, skådespe-

lare och dansare. SMU drivs av BASE23, med 

Hans Marklund och Roine Söderlundh som 

konstnärliga ledare för utbildningen.

www.base23.se/smu

Stockholms Musikpedagogiska 
Institut (SMI)
SMI erbjuder musikpedagogisk examen (120 

eller 180 hp) inriktning Instrument/sång för 

undervisning på frivillig grund, samt Logo-

nomexamen (120 hp). SMI erbjuder också 

KLARA WAHLBERG
Klara Wahlberg studerar Musik och ljud-

design på Karlskoga folkhögskola.

Hur är det att studera på folkhögskola?

— Min upplevelse hittills är kanon! Det är 

väldigt avslappnat och det finns mycket 

möjligheter för att anpassa utbildning-

ens innehåll utefter vad de studerande 

finner mest intressant eller behöver/vill 

jobba mer med. Det finns stora möjlig-

heter till att lära sig otroligt mycket om 

man är engagerad och intresserad och 

lägger sin tid på att använda alla resur-

ser som finns.

Vad har varit mest lärorikt under din 

studietid?

— Först att få träffa andra människor 

som är intresserade av samma sak, i mitt 

fall musikproduktion och musikskapan-

de. Även att få ställa frågor och lära sig 

från de lärare vi har som redan tagit del 

av hur musikbranschen och allt där till 

fungerar.

kortare utbildningar, fortbildning och kurser 

med olika inriktningar.

www.smi.se

Stockholms universitet
Kandidatprogram (180 hp) i musikvetenskap 

med inriktning mot musikkommunikatör 

som vänder sig till dig som vill skaffa grund-

liga kunskaper om musik och utveckla din 

kompetens att kommunicera om musik och 

musikliv. Programmet förbereder för olika 

former av arbete inom musikbransch och 

kulturadministration. Masterprogram i mu-

sikvetenskap (60 hp). Fristående kurser om 

spelmusik, filmmusik, musikteori, med mera.

www.su.se/ike/musikvetenskap

Storumans folkhögskola, 
Västerbotten
Utbildningen Hit Music Production är en ett-

årig utbildning som bedrivs av Storumans 

folkhögskola i samarbete med Dreamhill 

Music Academy och yrkeshögskolan Musik-

makarna. Kursen Digital Musikproduktion 

ger grundläggande kunskaper om musikli-

vet och förberedelse för administrativa och 

praktiska befattningar inom branschen. Stor 

tonvikt läggs på studioarbete och att spela/

skriva låtar tillsammans i grupp.

www.fhsk.nu

Strömbäcks folkhögskola, Umeå
Musikalakademien är en ettreårig yrkesut-

bildning för dig som vill arbeta på någon av 

Europas musikalscener. Utbildningen be-

drivs i samarbete med Royal Academy of 

Music i London. 

www.strombacksfolkhogskola.se

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

mer och kan hjälpa dig på många sätt. Har 

både kurser, workshops och fria studiecirk-

lar där ni själva bestämmer vad ni vill göra 

och behöver hjälp med. 140 engagerade 



Vänersborgs kommun

För äldre musikstudenter, 
musiker och 
musikpedagoger.

För unga musiker 
i Västra Götaland 
13- 19 år.

För unga musiker 
Ålder 13-25 år, nationell 
och internationellt intag.
29 juli - 3 aug 2018

Mer info på vår hemsida:
www.vanersborg.se/musikakademi

The Jazz
Studio

JAZZKURS 
VÄNERSBORGJAZZ

MINI
CAMP

MUSIKAKADEMI VÄNERSBORG
jazz och improvisation

musikhandläggare runt om i landet jobbar för att stötta dig som 

spelar, rappar eller sjunger. Eller vill börja!

www.studieframjandet.se/musik

Studieförbundet Vuxenskolan, Hela landet
Erbjuder kurser inom alla typer av musikverksamhet samt även en 

ettårig preparandutbildning inom hiphop tillsammans med Ania-

ragymnasiet i Göteborg. 

www.sv.se

EBBA REHNSTAM
Ebba Rehnstam är 21 år och pluggar på Ljudteknik/Producent-

linjen andra året på Studio Blue. Innan hon började på Studio 

Blue hade Ebba studerat musikprogrammet på gymnasiet och 

senare ett år på folkhögskola där hon läste ljudteknik. 

Vad lockade dig med Studio Blues utbildning?

— Jag ville inte bara studera ljudteknik eller musikproduktion 

som det är på många andra utbildningar eftersom jag var intres-

serad av båda, men ville även ha en utbildning som gick djupare 

än min förra, som handlade mest om ljudteknik. Jag gick på öp-

pet hus och snackade med lärarna och eleverna och tyckte att 

det verkade vara så omfattande som jag ville ha. 

Vad har varit roligast med studierna hittills? 

— Det som har varit roligast hittills är att jag har kunnat appli-

cera mina ljudkunskaper i mitt musicerande. Känns som att jag 

lyssnar på mig själv och andra med helt nya öron. En stor del 

till det är för att jag har kunnat ta sånglektioner på skolan. Har 

tagit mycket sånglektioner tidigare men har aldrig gått ner så på 

djupet och lärt mig så mycket under kort tid. En viktig del som 

har varit bra för mig är just det, att vi har gått ned i minsta detalj, 

typ atomnivå i varje ämne vi läser. Jag har också fått mycket 

bättre självförtroende när det gäller rollen som ljudtekniker just 

på grund av att jag faktiskt kan luta mig tillbaka på de kunska-

per jag har fått. Bland annat kunna dra logiska slutsatser och se 

på situationer ur olika synvinklar i både livesammanhang och 

studio samt låtskri-

veri och min sång. 

Den största insikten 

jag har fått efter att 

ha börjat på Studio 

Blue är att allt inom 

ljud, teknik och mu-

sik hör ihop på ett 

djupare plan än vad 

jag anat och att man 

verkligen måste ta 

hänsyn och använda 

sina kunskaper inom 

alla de områdena 

och att alla är lika 

viktiga. Det tycker 

jag har varit jättebra 

med skolan.



MARKUS KVINT
För tio år sedan gick Markus Kvint på dåvarande Pianolinjen på 

Vadstena Folkhögskola. Idag är han frilansande pianist och bo-

satt i Köpenhamn, där han nyligen tog sin solistexamen.

Vad var det bästa med utbildningen?

– Gemenskapen i klassen kombinerad med väldigt bra lärare 

gjorde att vi utvecklades enormt under studietiden. Vi hade 

mycket undervisning men också mycket tid till egen instudering. 

Eftersom jag älskar att öva passade det mig perfekt. Studiemil-

jön i Vadstena gör det också lätt att fokusera på studierna.

Vad var det viktigaste du tog med dig från utbildningen?

– Kontakten med studiekollegorna och förståelsen för vikten av 

samarbete. Eftersom vi musiker jobbar i projekt och i olika kon-

stellationer är det viktigt att vi lär oss hur vi ska samarbeta och 

hur vi ska genomföra projekt tillsammans. Utbildningen i Vad-

stena handlar mycket om samspel, samarbete och nyfikenhet.

Har du något råd till blivande studenter?

– Var öppen för samarbeten och knyt många kontakter. På kort 

sikt kan man bli stressad av att ha många projekt, men på lång sikt 

ger det utdelning. Det berikar dig som musiker och som människa.

Beställ på 
www.musikermagasinet.se/livebok

 

Studio Blue, Stockholm
För dig som älskar musik finns Ljudtekniker/Producentlin-

jen vid Studio Blue. Utbildningen är en av Sveriges äldsta 

men samtidigt modernaste och enligt ledande branschfolk 

bästa inom musik, musikproduktion och ljudteknik. Egen 

forskning och studio i världsklass. Proffsproduktioner, egna 

projekt och låtskrivning ingår. Löpande antagning.

www.studioblue.se

Sundbybergs folkhögskola, Stockholm
Sång- och teaterlinjen är en ettårig utbildning i musiktea-

ter 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 äm-

nena är sång, musikteater, improvisation med scenfram-

ställning och musikteori. Kursen utmynnar i en musiktea-

terproduktion med en professionell orkester. Efter kursen 

kan du utveckla en egen projektidé på Kulturparaplyets 

projekttermin.

www.sundbybergsfolkhogskola.se

Sundsgårdens folkhögskola, Helsingborg
Ett- eller tvåårig musikerutbildning med inriktningarna: 

klassiskt, jazz, arrangering/komposition, musik- och ljud-

produktion samt kördirigering. I samarbete med Musikhög-

skolan i Malmö finns en högskoleförberedande kurs på 30 

hp. Det går även att ha musik- och ljudproduktion, arrange-

ring/komposition eller kördirigering som huvudinstrument. 

www.sundsgarden.se

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

tekniker, studiomusiker, singer-songwriter, scenljus, sång, 

och ljudteknik för synskadade. Bra språngbräda till vidare 

studier på till exempel musikhögskola eller direkt till ar-

betslivet. Det går även bra att läsa upp gymnasiebetygen 

samtidigt.

www.svefi.net



Södra Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping
Ett- till tvåårig musiklinje, som förutom den ordinarie undervisningen 

varje år genomför olika projekt, konserter, musikcaféer och resor. 

www.svf.fhsk.se 

Teknikhögskolan – Recordia studios, Varberg
Ljud- & Musikproduktion, 1 årig yrkeshögskoleutbildning, 215 yh-

poäng, där praktik ingår.

Ansök till utbildningen genom Teknikhögskolans ansök-

ningswebb. www.teknikhogskolan.se/utbildningar/ljud-och-

musikproducent

www.recordia.se

Umeå universitet
Ämneslärarprogram i musik för årskurs 7–9 och gymnasieskolan 

(330 hp). Även fristående kurser inom musik.

www.lh.umu.se

Uppsala universitet
Enstaka kurser i musikteori, musikhistoria, världsmusik och po-

pulärmusik. Ett treårigt kandidatprogram i musikvetenskap (180 

hp) med inriktning både mot akademisk musikforskning och mot 

arbetslivet. Även Masterprogram i musikvetenskap (120 hp).

www.uu.se

Vadstena sång och pianoakademi, Östergötland
Vadstena sång och pianoakademi är en unik tvåårig högskole-

förberedande utbildning för klassiska sångare och pianister. Fo-

kus ligger på att dels förbättra de tekniska kunskaperna på ditt 

huvudinstrument samt att genom ämnet romansinterpretation 

bredda och fördjupa dina kunskaper i det kammarmusikaliska 

mötet mellan sångare och pianist.

www.vadstenasangochpianoakademi.se

Valjevikens folkhögskola, Blekinge
Tvåårig allmän kurs i musik/hälsa. Fokus på ensemblespel och 

inspelning. 

www.valjeviken.se/folkhogskola/

Wiks folkhögskola, Uppsala
Ettårig musiklinje där du får arbeta med hantverket och teorin, 

träna din lyhördhet, din samarbetsförmåga och ditt musikaliska 

självförtroende. Vänder sig till dig som redan har erfarenhet av 

att spela/sjunga i band/orkester/kör. 

www.lul.se/wik

Visskolan Västervik, Gamleby folkhögskola, 
Småland
Ettårig folkmusiklinje som bland annat innehåller ensemblespel, 

musikteori, dans, rytmik och sång. Det finns även en ettårig vis-

skola, där du får utveckla dina musikaliska och konstnärliga kun-

skaper som sångare och låtskrivare. 

www.gamlebyfolkhogskola.se

Västerbergs folkhögskola, Gävleborgs län
Musiklinjen på Västerbergs folkhögskola riktar sig till dig som 

vill fördjupa dina kunskaper som musiker inom afrogenren, både 

praktiskt och teoretiskt.

www.regiongavleborg.se

AUDIOVISUELL 
PRODUKTION,
180 HP

du.se/audiovisuell



Ågesta folkhögskola, Farsta
Ett- eller tvåårig musiklinje med inriktning klassiskt eller afro. Här får du 

bra förutsättningar att utvecklas på ditt huvudinstrument och i ensem-

blespel. Du får också lektioner i teoretiska ämnen, studiokunskap, med 

mera. Möjlighet att bo på internat med god tillgång till övningslokaler. 

Skolan genomför regelbundet konserter, både på skolan och utanför.

www.agesta.nu

Ålsta folkhögskola, Västernorrlands län
Ett- till treårig musikerlinje med inriktningarna musiker/live, studio el-

ler Individuell inriktning. Ettårig artistlinje som ger en grundläggande 

utbildning för dig som vill få en inblick i artistlivet och öka din grundtek-

nik inom sång, dans och drama. Sceniska framträdanden 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.lvn.se/Folkhogskolor/Alsta-Folkhogskola

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

Enskild undervisning i huvud- och biinstrument. Ny musikgenre 

varje tioveckorsperiod. 

www.asa.fhsk.se

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

teaterkunskap, scentrygghet och förståelse för teaterprocessen. 

Musik och dans utgör en del av utbildningen.  

www.olandsfolkhogskola.se

Örebro universitet, Musikhögskolan i Örebro
Musikhögskolan i Örebro utbildar framtidens musiklärare, musik-

vetare, musiker, kompositörer, musikproducenter och låtskrivare.

www.oru.se/musik

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

gymnasiegemensamma ämnena läses också åtta till tio lektioner 

folkmusik per vecka. Det finns även möjlighet att läsa folkmusik 

på halvtid och skolan ger även en ettårig kurs i musikkomposition. 

www.osterlen.fhsk.se

CSN
Centrala Studiestödsnämnden är en myndighet som har hand om 

studiestöd till studerande i Sverige och utlandet. Hjälpen kan be-

stå 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.

På folkhögskola är det 20 år som är lägsta ålder för att du ska kunna 

erhålla studielån.

Går du på komvux får du inte vara äldre än 56 år. 

På högskolenivå kan du få studiemedel maximalt 240 veckor 

eller sex år. Du kan söka medel för färre veckor än du faktiskt stu-

derar. Du har även rätt att tjäna upp till 88 138 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 högskole-

poäng på högskolans musikprogram eller en lärarutbildning med 

inriktning musik, och har köpt instrument under utbildningens två 

första år. Du kan också få merkostnadslån för renovering av ett mu-

sikinstrument 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.
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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

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

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

Ansök senast 1 april

Nordiska Visskolan

Anmälan senast 15/5

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

www.nordiska.fhsk.se

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

Ansök senast 1 april! svfmusik.se

Musikutbildning i Jönköping
Musiklinjen på Södra Vätterbygdens folkhögskola är en bred 
1–2-årig musikutbildning förberedande för musikhögskolan.

STUDENTPRIS PÅ MM! 350 kr

MUSIKERMAGASINET

T-shirt+tool card  ingår
Du sparar 449 kr!

   MUSIKLINJEN KAPELLSBERG
      Härnösands folkhögskola

Sista anmälningsdag 26 mars. 
Gå in på www.hfs.se för 
att läsa mer om hur 
du ansöker! 

Inkluderat i årsprenumerationen av Musikermagasinet ingår en digital prenumeration som innehåller alla nya nummer samt ett bibliotek av äldre upplagor som sträcker 
sig flera år tillbaka och som du kommer åt via din telefon, läsplatta eller dator. Mer info om hur du läser tidningen digitalt finns på www.musikermagasinet.se. 
OBS! För att lägga vantarna på detta studenterbjudande behöver du maila lena@hansenforlag.se och uppge ditt namn och mecenatnummer.



Black Heaven.

It’s not about 
what you play, 
or how.

But why.

lundgren.se

Black Heaven open 6 Black Heaven 7-string Black Heaven 8-string


