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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 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 tillhandahåller 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 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 det 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 
musikvetenskap och liknande.

 Det mest upplyftande med hela processen av att sätta ihop den här guiden är att se hur 
passionerade och positiva alla studenter och ledare är runt om i landet. Jag får chansen 
varje år att prata med flera studenter och alumner, rektorer och prefekter, lärare och 
utbildare och deras engagemang smittar verkligen av sig. Intresset för musik tycks öka 
för varje år som går. I år är utbildningslistan den längsta vi någonsin skrivit. Något verkar 
vi ju göra rätt i musiksverige. Vi på MM hoppas att den här guiden inte bara informerar 
dig om alla oändliga möjligheter som finns för dig som vill utvecklas musikaliskt, utan 
också inspirerar dig till att ta det där första klivet in i den varma gemenskapen 
som är utbildningsväsendet i Sverige. Låt vår utbildningsguide bli din 
språngbräda till ett mer musikaliskt vuxenliv!

SPECIALBILAGA MUSIKUTBILDNINGAR I SVERIGE 2019
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Fredrik Hansen, Chefredaktör

Nu är den återigen här – Musikermagasinets guide för dig som vill studera musik. Här kan du ta del av en lista över svenska 
eftergymnasiala musikutbildningar med korta presentationer om vad utbildningen erbjuder samt länk till respektive skolas hemsida för 
vidare information. I de gråtonade rutorna kan du läsa allmän info om CSN, musikhögskolorna och studieförbunden, och i de orangea 
finner du berättelser från personer som studerar och har studerat vid några av de olika utbildningarna listade i den här guiden.

Sammanställd av Fredrik Hansen



Se hela vårt program- och kursutbud på kau.se/mhi
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UTBILDNINGSLISTAN
(hp=högskolepoäng)

Kort om ansökningstider
Webbanmälan för Högskolor och universitet öpp-
nar i regel den 15 mars och har sista ansöknings-
dag för utbildningar på hösten den 15 april, men 
vissa avvikelser kan förekomma. När det kommer 
till folkhögskolor och andra instanser finns inget 
gemensamt sista ansökningsdatum. Det är alltså 
en god idé att se respektive skolas hemsida för kor-
rekt och uppdaterad information samt eventuella 
kursavgifter. Listan innehåller även studieförbund. 

Vi reserverar oss från felaktig information om 
de skolor som inte lämnat in ny information. 

Andra viktiga datum
7 maj –  Sista dag att betala anmälningsavgift 

eller styrka avgiftsbefrielse
April–Juni – Kontrolluppgifter
20 juni – Sista kompletteringsdag
11 juli – Antagningsbesked med svarskrav
26 juli – Sista svarsdag
1 augusti – Andra antagningsbeskedet

Balettakademien, 
Folkuniversitetet i Göteborg
Treårig musikallinje med följande ämnen: sång, 
tal, musikalteater och scenframställning 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 ensem-
blespel. Även allmän kurs med inriktning musik. 
www.billstromska.fhsk.se

Birka folkhögskola, Jämtland
Ett- eller tvååriga musikerutbildningar inom 
songwriting och digital produktion, jazz, klassiskt 
eller folkmusik.
www.birka.fhsk.se

Birkagårdens folkhögskola, 
Stockholm
Ett- eller tvåårig klassisk musiklinje. Ettårig rock-
musiklinje. Här möter du en stimulerande miljö 

MUSIKHÖGSKOLORNA
Musikhögskolorna benämns ibland lite 
högtidligt för musikkonservatorium 
(i Köpenhamn 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 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

Stockholms musikpedagogiska 
institut (SMI)
www.smi.se

Kungliga Musikaliska akademien är ingen 
utbildningsanstalt i vanlig mening men är likväl en 
tung instans inom svenskt musikliv. Akademiens 
verksamhet består bland annat av en omfattande 
stipendiegivning och man har ett rikt samarbete 
med landets musik- och operahögskolor. Man 
delar också ut ett flertal priser och belöningar till 
framstående musiker och tonsättare. Dessutom 
verkar akademien som opinionsbildare och 
remissinstans i musikpolitiska frågor.
www.musikaliskaakademien.se

där prestationsångest aktivt motverkas och där 
var och en ges de bästa förutsättningarna för sin 
utveckling. Studierna bedrivs på heltid och ger 
god förberedelse till såväl högre musikutbildning 
som fortsatt musicerande i andra sammanhang. 
Skolan erbjuder även preparandkurser, distans-
kurser och andra kortare kurser.
www.birkagarden.fhsk.se

Biskop Arnö Nordens folkhögskola, 
Bålsta 
Ettårig låtskrivutbildning. Erbjuder även påbygg-
nadskurs till låtskrivarutbildningen.
www.biskopsarno.se

Bollnäs folkhögskola, Gävleborg
Musiklinjen vid Bollnäs folkhögskola har inrikt-
ningar inom jazz, blåsinstrument och storband, 
singer-songwriter, folkmusik, ljudteknik samt 
klassikt. Även stråkklass. Kurserna är ett eller två-
åriga. Bollnäs folkhögskola lägger stor vikt vid att 
ha välutbildade och erfarna pedagoger som ock-
så är verksamma musiker. Efter musiklinjen väljer 
många att studera vidare vid musikhögskola.
regiongavleborg.se/bollnasfhs

Bromma folkhögskola, 
Musikinstitutet Betel 
Ett- eller tvåårig musikutbildning med inriktning-
ar: Afroensemble, Musik-bredd, Församlingsmu-
siker, Klassisk, Studio och ljudteknik.
www.brommafolkhogskola.se

Brunnsviks folkhögskola, Borlänge
Under Brunnsvik Creative Music’s tak ryms fem 
utbildningar med olika inriktning: Musik Grund, 
Musikpedagog, Band/Artist, Musiker och Projekt-
ledare i musik. Skolans fokus på musikbransch och 
närhet till yrkeslivet genomsyrar alla utbildningar. 
Undervisningen utgår i första hand från afroa-
merikansk musiktradition. Som deltagare har du 
oavsett inriktning möjlighet till studioinspelningar, 
stagecoachning, liveframträdanden, praktik, mu-
sikermöten, lärare och föreläsare av högsta kvali-
tet. Dessutom har vi flexibelt kursupplägg där du 
förutom ett basutbud kan utforma och skräddarsy 
ditt eget schema utifrån de kurser du vill läsa från 
alla inriktningar. Välkommen! 
www.brunnsvik.se

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

Ensemblemusiker
- Fokus på samspel
- Många konserter
- Engagerade lärare
- Högskoleförberedande

Ansök senast 15 April
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Campus Nyköping
Tvåårig utbildning till musik- och eventarrangör. 
www.campusnykoping.se

Dalkarlså folkhögskola, 
Umeå Västerbotten
Ett- till tvååriga utbildningar inom musiker pop/
rock, singer songwriter, lovsång. Skolan hjälper 
till med boende i stan.
www.dalkarlsa.se

Eric Sahlström institutet, Tobo 
Ettåriga kurser i folkmusik. Distansutbildningar 
inom sång, nyckelharpa och fiol. Sista ansök-
ningsdatum är 10 maj.
www.esitobo.org

Ersta Sköndal Bräcke högskola, 
Stockholm
Erbjuder utbildning för konstnärlig högskole-
examen i kyrkomusik på 120 hp. Utbildningen tar 
vanligtvis två år om du läser på helfart men kan 
läsas på deltid under en längre period. Möjlighet 
finns att efter två års högskolestudier i kyrkomusik 
komplettera med ett tredje år på kyrkomusiker-
utbildningen. 
www.esh.se

Eskilstuna folkhögskola
Erbjuder allmän kurs där musik kombineras med 
kärnämnen i sina lokaler på Balsta musikslott, ett 
av Europas största musikhus, strax utanför Eskil-
stuna centrum.
www.eskilstunafolkhogskola.nu

Eslövs folkhögskola, Skåne
Ettårig musikallinje och låtskrivarlinje. 
www.eslovsfhsk.se

Folkhögskolan i Angered, 
Göteborg
Erbjuder The Music College, en ettårig musikut-
bildning som riktar sig till dig som håller på med 
exempelvis elektronisk musik, hip-hop, RnB, dj, 
folk- & världsmusik, singersongwriter, pop, rock 
och hårdrock och som spelar, sjunger och/eller 
gör egna låtar.
www.folkhogskolaniangered.se/
themusiccollege

Framnäs folkhögskola, Norrbotten
Vi erbjuder ett brett utbud av kreativa kurser. 
Hos oss kan du studera 1–3 år på kurserna Klas-
sisk musik, Scenisk sång, Violinakademien, Jazz, 
Pop/Rock, Session, Folk- och världsmusik, Ljud- 
och ljustekniker, Musikproduktion, Komposition, 
Event management, Artistakademien samt Musik- 
& ljudskapande för spel. Sista ansökningsdag är 15 
mars. Läs mer om våra kreativa kurser vår hemsida.
www.framnas.nu

Fridhems folkhögskola
Fridhems Musiklabb, ettårig genrelös musiklin-
je som utgår från musik som ett fritt konstnärligt 
uttryck som kan ta sig många olika former. Frid-
hems Jazzlinje, ettårig musikerlinje/tvåårig musik-
linje med utgångspunkt i jazz och improvisations-
baserad musik där fokus ligger på ensemblespel, 
att driva musikaliska projekt och att utvecklas på 
ditt instrument. Vi eftersträvar en öppen och till-
låtande atmosfär där alla skall ges en naturlig plats 
för att utveckla sitt individuella uttryck.
www.fridhemsfolkhogskola.se

Furuboda folkhögskola, Skåne
Har du ett stort musikintresse? Utveckla det hos 
Furuboda folkhögskola! Man erbjuder för tillfället 
tre olika musikkurser. Musiklinjen är för dig som 
under ett eller två år vill utveckla dina musikaliska 
färdigheter samt förbereda dig för vidare studier 
på musikhögskolan. Musikproduktion på distans 
är för dig som vill få grundläggande och vidare 
kunskaper inom musikproduktion. Fysiska träffar 
i professionell inspelningsstudio i Malmö. Musik-
verkstan är för dig som har behov av en anpassad 
läromiljö eller har tekniska anpassningar. Här kan 
du under ett till tre år i en trygg miljö utforska dina 
möjligheter att uttrycka dig och växa musikaliskt.
www.furuboda.org

Geijerskolan, folkhögskolan i 
Ransäter, Värmland
Ett- eller tvåårig musiklinje med inriktning på rock, 
afro/jazz eller klassisk tradition. Geijerskolan har 
även allmän kurs i musik, songwriter/låtskrivarkurs, 
musikproduktionsutbildning, musikteaterlinje, kan-
torutbildning, gospellinje, musikledarutbildning, 
folkmusik samt kultur och musik – distans för seniorer.
www.geijerskolan.se

ELLEN FLOWERHILL
Ellen är 23 år och jobbar idag med ljudteknik 
vid livesammanhang. På sin fritid producerar 
och komponerar hon musik. 

Hur kom det sig att du valde just den här 
utbildningen?
– Jag har en kompis som hade börjat på ut-
bildningen. Han visade mig hur man räknade 
ut tiden det tar för ljudet att färdas en angiven 
sträcka. Från den stunden var jag hooked. 

På vilket sätt har du utvecklats mest 
under din tid på Studio Blue?
– Jag har fått en grundförståelse för vad ljud 
är, vad en synt är, vad kablar är, etcetera. Jag 
kan mycket lättare felsöka eller få de resultat 
jag vill ha i mina produktioner och vid livesam-
manhang. Jag kan säga att jag är en rätt duktig 
producent. Man lever så länge man lär men 
jag har en kunskap, jag vet ju hur en mikrofon 
fungerar och hur jag påverkar sammanhanget 
med massa faktorer för att få de ljud jag vill 
ha, i värsta fall tillräckligt nära. Jag kan alltid 
bli bättre härifrån. 

Om du skulle plocka fram ditt starkaste 
minne från utbildningen, vilket blir det 
då?
– När du går i tvåan ska man göra ett slutpro-
jekt med alla kunskaper du har och med hjälp 
av lärarna. Det var otroligt coolt. Jag spelade 
in min kompis, Alexander, som är en helt sa-
golik pianist. Det var som en dröm att få spela 
in honom på en flygel. Låten är åtta minuter 
och vi har också spelat in trummor, bas och 
en liten synt.



Musikmakarna kom till efter en uppmaning från 
musikbranschen om att Sverige behöver fler låt-
skrivare. Marie Ledin och Joakim Bergman gick 
i bräschen för idén om att utvecklingen av ”det 
svenska musikundret” skulle säkerställas. Det 
var då, 1998, som skolans nuvarande rektor Ulla 
Sjöström tog fram konceptet för Musikmakarna. 
Det tog sedan inte lång tid innan landets första 
yrkesinriktade låtskrivarutbildning var ett faktum.

Och det är det här som skiljer ett vanligt uni-
versitet från en yrkeshögskola. För att en yrkes-
högskola ska bildas måste det i nästan alla fall 
finnas en stor efterfrågan från branschen av med-
arbetare inom området. Det betyder således att 
det ofta är större chans att få ett jobb efter en 
YH-utbildning.

”Allt börjar med en låt”
Musikmakarnas mål är att utveckla framtidens 

låtskrivare och producenter för en svensk 
marknad men också internationellt. På skolan 
har man personal som besitter flera års erfaren-
het som utbildare samt att man idag samarbe-
tar med några av de främsta musikförlagen i 
världen.

Som student hos Musikmakarna har du en två-
årig utbildning med fokus på hantverket låtskri-
veri att se fram emot. En annan fantastisk egen-
skap hos Musikmakarna är att du som student 
har full tillgång till en fullt utrustad studio under 
hela din studietid. Och när du väl ingår i ett pro-
jekt så är det inte ett påhittat projekt av skolan, 
utan ett verkligt uppdrag eller en beställning 
från musikbranschen. Så utöver studierna, och 
utvecklandet av färdigheter inom låtskrivande 
och produktion, kan du också se fram emot att 
bygga ett unikt nätverk av värdefulla kontakter 
inom branschen.

”Allt börjar med en bra låt!”
Ett gediget cv
Men är det verkligen så fantastiskt som det 
låter? Kikar man på Musikmakarnas cv så 
verkar det ju faktiskt så. Faktum är att både 
studerande och utexaminerade studenter i år 
står för hela åtta bidrag till Melodifestivalen. 
Och om man räknar in Europas alla bidrag lan-
dar det nog på runt 10–15 bidrag. Nu är inte 
Mello mätstickan för allt som rör framgång i 
musiksverige men jag undrar hur många andra 
skolor i Sverige som kan skryta med liknande 
siffror.

Man jobbar också aktivt med stora artister na-
tionellt och utomlands. Man skriver just nu klart 
ett par låtar åt Maxida Märak. Man har tidigare 
skrivit musik åt Benjamin Ingrosso. En student 
jobbade nyligen under en månad med den 
världskända musikproducenten Martin Garrix i 
Amsterdam, och några andra är just nu i Los Ang-
eles och Nashville på praktik. Några andra man 
arbetat med är bland många andra: Zara Larsson, 
Måns Zelmerlöw, Miriam Bryant, The Chainsmo-
kers, David Guetta, Icona Pop, Rod Stewart, One 
Direction, Avicii, Loreen, och så vidare. Ja, jag 
tror ni förstår.

SKOLA I FOKUS MUSIKMAKARNA

Det är inte alltid lätt att veta vilken typ av utbildning man ska gå. Det finns 
så otroligt många valmöjligheter för en blivande student idag. Ska man 
läsa på universitet, folkhögskola eller yrkeshögskola? Förra året gjorde vi 
ett reportage om ett Göteborgs Universitet. Nu fokuserar vi istället på en 
yrkeshögskola, Musikmakarna i Örnsköldsvik.

Klassfoto från Musikmakarna året 2018, här med besökande branschgäst Lorne Padman från LA 
(längst fram), Vice President för Dim Mak – ägt av Steve Aoki.
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Ulla Sjöström 
Uppvuxen i Grimsmark, mellan Umeå och Skel-
lefteå, i en musikalisk familj med fem systrar och 
en bror lärde Ulla sig att sjunga och spelar gitarr 
av sin pappa. Barnen och pappa åkte på turnéer 
runt om i landet och utomlands i USA och Tysk-
land. Det blev fler än 1 000 framträdanden, en 
hel del radioprogram och några tv-inspelningar. 
Det klyschiga uttrycket ”musik i blodet” känns 
mer än lämpligt att använda här. Men musiken 
skulle snart få kliva åt sidan för en ny riktning i 
Ullas karriär.

Efter en påbörjad utbildning som musiklärare 
halkade hon överraskande in i resebranschen. 
Många resor runt om i världen och till olika kon-
ferenser blev det och när intrycken inte längre 
fick plats tog hon istället initiativ till en helt ny 
utbildning i Örnsköldsvik, en så kallad kvalificerad 
yrkesutbildning. Utbildningen kom till att kallas 
för TurismAkademin och den drev hon i flera år 
med Örnsköldsviks kommun som huvudman. 
Men det tog inte lång tid innan hon fick helt fria 
händer att skapa en ny utbildning. Och för Ulla 
kändes det nog naturligt att återigen väcka liv i 
musiken och förra året fyllde utbildningen, som 
döptes till Musikmakarna, 20 år. Vi tog chansen 
och ställde några frågor till Ulla om skolan och 
hennes roll som rektor.

Hur ser en helt vanlig dag ut för dig som 
rektor på Musikmakarna?
– Egentligen är varje dag unik på det här stället. 
Men ofta har vi branschbesökare som kommer in 
till skolan och då prioriterar vi värdskap. Jag har 
möten, samtal med studenter och personal, sva-
rar på mail och telefonsamtal från ett antal olika 
länder, arbetar administrativt, och kanske avslutar 
med ett Skypemöte med branschkontakter från 
ett land i en annan tidszon innan midnatt.

Hur skiljer sig din roll som rektor och grun-
dare åt från den vanliga rektorrollen?
– Jag är väldigt engagerad i utvecklingsarbetet, 
att hitta nya och vårda befintliga branschkontak-
ter, följa trender och musikbranschens utveckling, 
att möta, lyssna och lära av alla de branschgäster 
som kommer hit varje vecka. Och så arbetar vi 
hela teamet här dagligen mycket nära våra stu-
derande, som en familj. Jag är i praktiken mitt i 
verksamheten hela tiden.

Vilket ansvarområde tycker du mest om att 
jobba med?
– Att med stort ansvar för jämställdhet få jobba 
nära våra unga talanger! Att få följa dem i deras 
utveckling och dela framgångar och motgångar, 
ge dem tillgång till alla de nätverk och kontakter 
som skolan har idag och hjälpa till att hitta ett hem 
för dem i sitt musikskapande!

Hur ser boendesituationen ut för blivande 
elever?
– Örnsköldsviks kommun garanterar att det ska 
finnas en studentbostad till alla som skriver sig på 

orten under utbildningstiden. Så här har vi inga 
problem med boende!

Vad finns det för fler möjligheter, utöver den 
fullt utrustade studion, för elever att ta del 
av på campus?
– Faktum är att våra studenter prioriterar att ar-
beta ganska långa dagar och ibland sena kväl-
lar med låtproduktion, med tillgång till arbets-
studior dygnet runt. Här finns också ytor för att 
bara umgås, äta tillsammans, spela pingis, spel, 
med mera. Vi finns alldeles intill havet så det är 
en vacker omgivning året runt. 

Vad finns det för aktiviteter vid sidan av 
utbildningen som elever kan ta del av?
– Naturen är en stor tillgång och här vid Höga Kus-
ten erbjuds vandringsleder i Skule nationalpark, 
bergsklättring, kajak- och kanotpaddling, slalom-
backar, preparerade längdskidspår, elljusspår, 
bowling, curling, ett mycket bra badhus med även-
tyrsdel, fiske och isfiske, skridskoåkning, ishockey, 
ett antal olika gym och mycket annat. Många av 
de studerande tar även uppdrag på restauranger 
och pubar som trubadur, DJ och musiker överlag.

Hur ser det ut efter studierna? Vad gör era 
utexaminerade studenter idag?
– De allra flesta arbetar med musik på olika sätt, 
i olika genrer. Många är just låtskrivare och pro-
ducenter, några är artister, eller A&R, och andra 
har startat egna bolag och förlag. Vissa pendlar 
mellan olika länder och musikuppdrag, några är 
bosatta utomlands.

Vad skulle du vilja säga till den blivande stu-
denten som just nu står och överväger vilken 
skola de ska välja?
– Om din dröm är att utvecklas som låtskrivare, 
producent, singersongwriter, med mera, och få 
ingångar till de viktigaste bolagen och förlagen i 
närapå hela musikvärlden så ska du söka till oss! 

LITE OM LÄRARNA
FRANK ÅDAHL
Själv artist sedan många år, var tidigare en av 
fyra medlemmar i gruppen Edin och Ådahl. 
Innehar specialistkompetenser inom musikjuri-
dik, branschkunskap, och låtskrivande.

PEO HEDIN
Har ett förflutet som rockmusiker, är reklam-
producent, studiotekniker och producent med 
ansvar för slutproduktion och feedback. Är 
med i Mix with the Masters.

EMIL SYDHAGE
Klassiskt pedagogiskt utbildad musiklärare 
som föreläser i Logic, produktion, musikteori, 
med mera. 

NICLAS LUNDIN
Själv låtskrivare med många placeringar 
runtom i världen, undervisar i textbearbetning/
lyrics och låtskrivande, med mera. 

JERRY GYLL
Kursledare med lång erfarenhet av egenföreta-
gande i musikbranschen och egen studio.

www.musikmakarna.se

KURSBESKRIVNING

Utbildningen syftar till att i nära samverkan 
med musikindustrin rusta talangfulla upp-
hovsmän för ett yrkesliv inom svenskt och 
internationellt musikliv.

Man vill vara en plantskola för yrkes-
arbetande musikmakare. Man ger sina 
studenter förutsättningar och möjligheter 
till utveckling och värdefulla bransch-
kontakter.

Studenterna får förutom färdigheter i 
komposition och musikaliskt hantverk även 
kunskap i upphovsrättsfrågor, marknadsfö-
ring, företagsekonomi, med mera.

Branschgäster för dagen: Sarah Lundbäck 
Bell och Hayden Bell från the Kennel, och 
Elvira i Musikmakarna årskurs 1, yngsta 
producenten någonsin i Mello (19 år).
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KURSER 2018–2020
Musikproduktion: 120p
Artistprofilering och marknadsföring: 40p
Entreprenörskap och eget företagande: 30p
Musikjuridik och branschkunskap: 25p
Examensarbete: 25p
Musik för reklam och andra medier: 25p
LIA 1/Praktik – Musikförlag: 45p
LIA 2/Praktik – Produktionsbolag: 45p
LIA 3/Praktik – Musikadministrativt bolag: 45p



Glimåkra folkhögskola, Skåne
Ettårig gospellinje som vänder sig till dig som är sångare eller instrumentalist. 
www.glimnet.se

Gotlands folkhögskola, Fårösund
Ella Music Education – en musikutbildning med två inriktningar som vänder sig 
till kvinnor och transpersoner. Våra inriktningar är: Ella Composer – att skriva 
musik för film och media. Ella Pop-/Rock – spela, framföra och producera mu-
sik. Utbildningen är för dig som vill utvecklas inom någon av våra inriktningar 
i en kreativ lärandemiljö där vi lägger vikt vid att förändra normer inom musik 
och film. Det finns också möjlighet inom båda inriktningarna att söka vidare 
till ett andra projektår med eget band, musik- eller filmkompositionsprojekt.
www.gotlandsfolkhogskola.se 

Gotlands tonsättarskola, Visby
Gotlands Tonsättarskola utbildar tonsättare inom den konstmusikaliska 
traditionen på utbildningarna Kompositionslinjen, 2 år och Komposition 
Fri konst, 1 år. Här får du utveckla ditt musikaliska språk utifrån dina indi-
viduella 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 musikhögskola eller till musiklärare. 
www.helsjon.fhsk.se

STOCKHOLMS MUSIKPEDAGOGISKA INSTITUT
08-611 05 02     info@smi.se     www.smi.se

Lär dig undervisa i ett instrument, 
sång eller röst och tal!

Sista datum för ansökan 15 april

Hjo folkhögskola, Västra götaland
Ett- eller tvååriga utbildningar inom kyrkomusik, kultur och samspel, spelmusik 
samt musikerlinje.  
www.folkhogskolan.com

Hola folkhögskola, Kramfors
Ett- till tvååriga kurser i musikproduktion och ljudteknik med profilerna Spel-
musik, Studiomusiker och Musikproduktion. Skolan har även en kurs i ljudkonst 
på distans med träffar.
www.hola.se

Hyllie Park folkhögskola, Malmö
På Musikledarutbildning med internationell profil får du utveckla din förmåga 
som musikalisk ledare i en församling. Du fördjupar dig musikaliskt i olika 
genrer och genomför flera studieresor.
www.hyllieparkfolkhogskola.se

Härnösands folkhögskola, Ångemanland
Två- till treåriga musiklinjen Kapellsberg med inriktningar: opera, piano, orgel, 
dragspel, slagverk, stråk, träblås, tonsättarskola, kördirigering och folkmusik. 
www.hfs.se

Högalids folkhögskola, Kalmar
Musik på scen, Sång & komp samt allmän kurs sång/musik. Även distanskurs i sång.
www.hogalid.nu

Högskolan Dalarna, Falun
Tvåårig kurs: Musik- och ljuddesign (120 hp) med möjlighet till ett tredje år. Sko-
lan har även programmen Ljud- & musikproduktionsprogram (180 hp), Audiovi-
suell produktion (180 hp) och magisterprogram i Audiovisuella studier (60 hp).
www.du.se



Högskolan för scen och musik, 
Göteborgs universitet
Erbjuder utbildningar inom musik- och ljudpro-
duktion, klassisk musik, improvisation, musik med 
individuell inriktning, världsmusik, kyrkomusik, 
komposition, opera, performance, teater och 
musikal. De flesta av deras program finns både 
på kandidat- och masternivå. 
www.hsm.gu.se

Högskolan i Skövde, Västra 
götaland
Treårig utbildning i dataspelsutveckling med in-
riktning mot musik eller ljud (180 hp).
www.his.se/dataspel

Ingesunds Folkhögskola, Arvika
Flera ettåriga kurser. Musiklinjen College för-
bereder dig inför antagningsproven till högre 
musikstudier. Kursen Ensemblespel är till för dig 
som vill spela och sjunga i grupp. Studioteknik 
behandlar musikinspelning och mixning. Singer-
songwriter utvecklar ditt musikaliska och sceniska 
uttryck inom genren singersongwriter/visa.
www.ingesund.se

 
Kaggeholms folkhögskola, Ekerö
Ett- eller tvåårig musiklinje med två inriktningar: 
ensemblespel och låtskrivande/komposition.
www.kaggeholm.se

Kalix folkhögskola, Norrbotten
Ettårig artist- och musikerutbildning där du får 
möjlighet till både personlig, scenisk och musi-
kalisk utveckling.
www.kalixfolkhogskola.se

Karlskoga folkhögskola, Värmland
Linjerna Musikproduktion – Ljudteknik, som innehåller 
avancerad mix- och inspelningsteknik, musikproduk-
tion, inspelningsteknik, ellära, mastering, musikteori 
och akustik, och Musikproduktion – Studiomusiker, 
som innehåller ensemble, samspel, groove, stil- och 
genrekännedom, studioinspelningar, musikproduk-
tion, musikteori och arrangering. Ljudteknik- och 
studiomusikerlinjerna har gemensamma lektioner. 
Skolan lägger även fokus på branschkännedom, pro-
jektbaserade uppdrag och individuell handledning.
www.karlskogafolkhogskola.se 

Ingesunds
folkhögskola
Ansök senast 15 april.

Karlstad universitet 
(Musikhögskolan i Ingesund), Arvika
Utbildningarna Musiklärarprogrammet (300 hp), 
Konstnärlig kandidat, musiker (180 hp), Musikpro-
duktionsprogrammet (120 hp) samt Musik (60 hp).
www.kau.se

Kulturama, Stockholm
Kulturama har Sveriges största utbud av hel- och 
deltidsutbildningar inom opera, klassisk sång, 
musikal, musikproduktion, komposition, musiker, 
singersongwriter och sång.
www.kulturama.com/utbildningar

Kungliga musikhögskolan (KMH), 
Stockholm
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm utbildar mu-
siker och musiklärare på högsta internationella 
nivå. KMH verkar med anor från 1771 och har just 
flyttat in i ett modernt campusområde – fram-
tidens musikhögskola. Det musikaliska arvet 
förvaltas i samklang med en ständig utveckling 
framåt.
www.kmh.se

Kävesta folkhögskola, Örebro
Musiklinjen på Kävesta folkhögskola har tre in-
riktningar: Jazz-, pop- och rock samt en klassisk. 
Dessa är tvååriga och förbereder inför högre 
studier. Den klassiska preparandkursen är ett-
årig 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: Jazz/Impro 
I eller II, musikproduktion, singer/songwriter och 
vokalgrupp.
www.liljeholmen.nu

Lilla akademien, Stockholm
PRE–COLLEGE, ettårig högskoleförberedande 
utbildning för dig som vill satsa på en profes-
sionell framtid inom musik. 
www.lillaakademien.se

JOSEPH MOSSOP
Joseph är uppvuxen 
i en musikalisk familj 
och har hållit på med 
musik så länge han kan 
minnas. Under våren 
2018 gick han ut tredje 
året, ett extra år, från 
Vadstena Sång och 
Pianoakademi. 

Berätta om hur en dag på Vadstena Sång 
och Pianoakademi ser ut.
– Dagarna brukar börja med uppvärmning 
av kroppen, rösten och pianofingrarna. Se-
dan har man ett längre pass med romansin-
terpretation där man tillsammans med sin 
pianistkompis framför den romans man job-
bar med. Efter lunch finns det kanske tid för 
övning innan det bär av till pianolektionen. 
Övning. Kaffepaus. Mer övning. Gehör. Ännu 
mer övning. Sånglektion. Middag. Dagarna är 
långa, men roliga. 

Vad var det bästa med utbildningen?
– Det finns många bästa saker! Alla kompisar 
som stöttar, peppar en och gläds med varan-
dras framgångar. Det är viktigt med ett sånt 
klimat i klassen. Lärarna ger en mycket inspira-
tion, motivation och stöd. Jag har aldrig haft så 
hängivna lärare. Men också Vadstena, den per-
fekta studieorten. Lugnt, vackert, bra konsert-
lokaler och en intresserad och trogen publik.

Har du något råd till blivande studerande 
på Vadstena Sång och Pianoakademi?
– Sug åt dig all kunskap och musik du bara 
kan! I Vadstena har man tid att lära sig hur 
mycket som helst.

Vad gör du nu efter utbildningen och hur 
ser dina framtidsplaner ut?
– Nu har jag flyttat hem till Stockholm och fort-
sätter med musiken genom att ta regelbundna 
lektioner i både sång och cello och jag lär mig 
också att dirigera. Under våren tänker jag söka 
mig vidare till olika musikhögskolor, både här i 
Sverige och utomlands. 



•  Kreativ yrkesutbildning 2 år
•  Ljudteknik & musikproduktion
•  Musik & låtskrivning
•  CSN
•  Kursstart 2 september 2019

Ljudtekniker/Producentlinjen

studioblue.se
08-39 00 27

So
..

ker du den ba
..

sta utbildningen 
inom musik och musikproduktion?

MUSIKER * OCH STUDIOMUSIK *

– FÖRDJUPA DIG I DITT INSTRUMENT, SPELA LIVE OCH I STUDIO
SÅNG OCH SINGER/SONGWRITER *

– FÖRBÄTTRA DIN SÅNGTEKNIK, FRAMFÖR EGNA LÅTAR

LJUDTEKNIK *
– JOBBA MED LJUD- OCH INSPELNINGSTEKNIK, RIGGA OCH MIXA
MUSIKPRODUKTION

– SKAPA, ARRANGERA OCH PRODUCERA MUSIK I STUDIONY

LIVE: LJUDTEKNIK OCH SCENLJUS

– PLANERA, RIGGA OCH MIXA LJUD OCH LJUS FÖR LIVE-EVENT

NY

SCENLJUS
– STUDERA, PLANERA OCH UTFÖR BELYSNING FÖR KONSERTER, TEATER, M.M.

 UTBILDNINGAR 2019

SVERIGEFINSKA FOLKHÖGSKOLAN

HELTIDSSTUDIER I 1–3 ÅR. CSN-BERÄTTIGADE. ELEVBOENDE.

GER BRA GRUNDER INFÖR VIDARE STUDIER. * FINNS SOM YRKESUTB.

www.svefi.net

AGNES PERSSON

Agnes Persson är 22 år och kommer från Osby, en liten by i norra Skåne. 
Efter gymnasiet där hon läste estetprogrammet arbetade hon som vikarie 
inom skola och hemtjänst. Saknaden efter att läsa musik var dock för stor. 
Och eftersom hon inte kände sig redo för universitet så passade folkhög-
skola perfekt. Förra året läste hon Musik på scen på Högalids folkhögskola. 
Idag läser hon kursen Sång och Komp.

Vad är det bästa med utbildningen?
– Det bästa med utbildningen är att man utvecklas inom musiken, att 
man får träffa väldigt många människor som inspirerar en, att man lär sig 
något om sig själv och hur andra människor fungerar. Lärarna på skolan 
och annan personal är väldigt duktiga på sin sak samtidigt som de alltid 
ställer upp även på saker som sker utanför skolan. En annan sak som är 
väldigt bra med just Högalid är att det finns många olika kurser som 
exempelvis Sång och komp 1 och 2, Musik på scen, allmän kurs sång/
musik, distanskurs i sång, sinnrik kurs och SFI-kurser. Detta gör att skolan 
blir mångkulturell och att man får lära känna människor från hela Sverige. 

Vad finns det för aktiviteter att ta del av utanför utbildningen?
– Smedby ligger väldigt nära Kalmar och dit går bussarna var tjugonde 
minut. Det finns även en liten tågstation som gör att man lätt kan ta sig 
in till Kalmar om man vill. Annars erbjuder skolan gym, gympasal, ett 
café som kan kolla film i med projektor, ateljé och vi har även tillgång till 
alla musiksalar som man kan repa och jamma i när man vill. Gympasalen 
brukar vi använda till att till exempel spela pingis och träna tillsammans, 
ateljén brukar vi gå till på kvällarna för att lyssna på musik, måla/rita 
och umgås. Annars är det mysigt att spela spel i köket/tv-rummet och 
bara umgås. 

Vilket är ditt roligaste minne från utbildningen?
– Eftersom jag bor på internatet på skolan så blir det många dagar, kväl-
lar och nätter man spenderar med alla människor som också bor på sko-
lan vilket gör det svårt att bestämma ett roligt minne. Men skolresorna 
till Berlin förra året och Prag senare i vår hoppas jag blir minnesvärda. 
Berlinresan var väldigt minnesvärd. Till exempel besökte vi koncentra-
tionslägret Sachsenhausen och fick en guidad tur i Berlin för att se min-
neskonstverk och andra sevärdheter. Annars är alla större projekt väldigt 
roliga. Det är väldigt roligt när man repar på något väldigt länge som 
man sedan får visa upp för resten av skolan eller en större konsert som 
exempelvis Star for life och hela Luciadagen. När det sedan blir väldigt 
uppskattat av alla i publiken så blir man väldigt stolt och glad för allt 
hårt arbete har lönat sig. Om man går kursen Sång och komp ska man 
till våren hålla i en egen avslutningskonsert för att visa upp allt man kan 
och allt man lärt sig under sitt eller sina år på skolan och det är något 
jag verkligen ser fram emot.



Linnéuniversitetet, Växjö
Linnéuniversitetet har två treåriga kandidatpro-
gram i musik. Songwritingprogrammet (180 hp) 
utbildar dig inom musikskapande för att kunna 
verka inom musikindustrin, både nationellt och 
internationellt, och hur du tar din musikaliska 
idé till färdig produktion. Musikproduktionspro-
grammet (180 hp) har fokus på låtskapande, mu-
sikteknik och branschkunskap.
www.lnu.se

Ljungskile folkhögskola, Bohuslän
Tvåårig musikutbildning med afroamerikansk pro-
fil eller klassisk profil (klassisk gitarr, piano, sång, 
slagverk samt komposition). Introduktionsprofil 
på klassiskt piano, gitarr samt klassiskt slagverk. 
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. Uni-
versitetet har kandidatprogam (180 hp) i musik 
inom en mängd områden så som jazz, rock och 
studiomusiker, sång, gitarr, orgel, komposition 
och orkesterinstrument med klassisk inriktning. 
Här kan du även läsa en treårig utbildning i Ljud-
teknik (180 hp). Det finns dessutom en tvåårig 
masterutbildning (120 hp) med inriktning mot 
jazz, rock och musikproduktion samt komposi-
tion, 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, folk-
musik eller klassiskt. 
www.lunnevad.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 
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

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 
Fördjupa dina kunskaper i folkmusik! Studera i en 
lugn miljö med en varm gemenskap. På hösten 
startar flera kurser i Folkmusik sång, Folkmusik 
fiol och Folklig dans. Vi erbjuder även Allmän 
kurs – Musik och en hel del kortkurser. Välkom-
men till oss!
www.malungsfolkhogskola.se

Marieborgs folkhögskola, 
Norrköping
Erbjuder en tvåårig vuxenutbildning och kall-
las Musiklinjen. Utbildningen vänder sig till mu-
sikskapare som vill utveckla sitt konstnärsskap 
och skaffa de kunskaper som krävs för att kunna 
arbeta med musik.
www.marieborg.org

Markaryds folkhögskola, Småland
Flera ettåriga kurser, Ljud- & studioteknik för 
dig som vill arbeta med eller utveckla ett in-
tresse inom ljudteknik. Show & musikal är en 
förberedande utbildning och Musikteaterskolan 
i Bjärnum är en artistutbildning för kommande 
yrkesarbete i underhållningsbranschen. 
www.markarydsfolkhogskola.se

MUSIKLINJEN
Kvalificerad och högskoleförberedande 
musikutbildning för dig med höga ambitioner.
Ansökan senast 29 mars 2019 till någon av inriktningarna:

• jazz
• klassisk inriktning
• sång med genrebredd
• rytmik
• klassisk komposition/jazz komposition

Antagningsprov på S:t Sigfrids folkhögskola 9–12 april 2019. Läs mer på sigfrid.se

)



Mellansels folkhögskola, Ångermanland
Ett- och tvååriga musikerutbildningar med inriktningarna Funk/fusion, Rock/
Pop, Praise/Gospel, Songwriter performance. Kyrkomusikerutbildningar 
med afro- eller klassisk profil. Även webbaserade distanskursen körakade-
min för dig som vill utveckla dina kunskaper i gehör, stämsång och musikteori 
med mera.
www.musiklinjen.se  

Mittuniversitetet, Medelpad
Tvåårig webbaserad högskoleutbildning inom Musik och ljuddesign (120 
hp) som även kan läsas på halvfart. Utbildningen är ett samarbete mellan 
Mittuniversitetet, Linné-universitetet och Högskolan i 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, rytmikpedagogik, arrangering, komposition, singer-
songwriter, med mera. 
www.mhm.lu.se

Musikinstrumentakademien, Upplands Väsby
Musikinstrumentakademien erbjuder en unik utbildning för dig som vill satsa 
på ett yrke inom musikinstrumenthantverk. Yrkeshögskoleutbildningen till 
gitarrbyggare är en treårig kostnadsfri heltidsutbildning som berättigar till 
studiemedel.
www.musikinstrumentakademien.se

Musikmakarna, Örnsköldsvik
Tvåårig YH-utbildning (400 YH-poäng) inom hantverket låtskriveri. Utbild-
ningen har fokus på musikbranschen och innehåller bland annat marknads-
föring, musikjuridik och praktik.
www.musikmakarna.se

Musikkonservatoriet, Falun
Treåriga påbyggnadslinjer inom klassiskt, folkmusik, komposition och jazz. 
Specialanpassad utbildning för elever som vill söka till högskola. 
www.musikkonservatoriet.com

Mälardalens högskola, Västerås
På det två- eller treåriga Kammarmusikprogrammet utbildas du till instru-
mentalist eller sångare i anrika lokaler på Västerås slott. Utbildningen leder 
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Erik Steen går på SMI och 
läser just nu Musikpedago-
giskt högskoleprogram för 
att kunna fortsätta jobba som 
musiklärare. Hans huvudin-
strument är gitarr och vid si-
dan av studierna jobbar han 
bland annat som musiklärare, 
kompositör och producent.

Varför valde du just SMI?
– Jag tyckte de hade en profil 

som passade för mig i just den situationen jag befinner mig i just nu, 
vid sidan av livet som frilansmusiker undervisar jag i gitarr, olika typer 
av ensemble samt i improvisation och lite slagverk/rytmik. SMI har ju 
dessutom ett mycket trevligt upplägg där flera ämnen i undervisningen 
är integrerade i varandra och man utgår hela tiden från att man ”gör” 
allting på riktigt. Det vill säga att man omsätter alla studier i praktiska 
övningar ganska omgående.

Vad i ditt musikaliska utövande har du utvecklat mest under studierna?
– Allting, tänker jag.. Framförallt tycker jag att jag får en breddad och tyd-
ligare helhetsbild av hela musikutövandet/undervisandet. Jag får också 
utveckla sidor som sång och piano som jag inte tyckt mig ha tid till eller 
möjlighet att ta tag i tidigare. 

Vad lockar dig till läraryrket?
– Jag har vid sidan av frilansmusiker-tillvaron alltid parallellt ägnat mig 
åt undervisning på lite olika sätt ända sedan mitten på 1980-talet. Både 
vuxna och unga. I snitt ungefär på 50 procent av tiden. Jag tycker att det 
är stimulerande att både se elever utvecklas men även att jag själv tycker 
att mitt eget musicerande/komponerande blir bättre när jag är tvungen 
att fundera på vad jag faktiskt gör när jag spelar/komponerar och sedan 
försöka förmedla det till någon annan. 

Har du något speciellt ämne som intresserar dig extra mycket?
– Just nu ägnar jag en hel del tid åt arrangering vilket jag gjort redan 
mycket på egen hand tidigare men nu under lite mer formella omstän-
digheter. Det är mycket stimulerande. Men egentligen är det allra mesta 
som är extra intressant faktiskt…

ERIK STEEN
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CSN
Centrala Studiestödsnämnden är en myndighet som har hand om studiestöd 
till studerande i Sverige och utlandet. Hjälpen kan bestå av studiehjälp till stu-
derande på gymnasienivå (16–20 år) eller studiemedel till studerande på gym-
nasium, 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 studerar. 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 högskolepoäng 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 musikinstrument 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.

till en konstnärlig högskoleexamen, eller en kombination med övriga kurser 
för en treårig generell kandidatexamen 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 under-
visning i ackompanjemang, arrangemang och repertoarkännedom ingår. 
Nordisk inriktning.   
www.nordiska.fhsk.se

Nyköpings folkhögskola, Södermanland
Musikerlinjen är en bred ett- till tvåårig utbildning med inriktning afromusik. 
Utbildningen ger dig en bra grund för fortsatta studier inom musik. Utbild-
ningen sker på musik- och danshuset Slakthuset i Nyköping. 
www.nykoping.fhsk.se

Operahögskolan, Stockholm
Kandidat- och masterutbildningar inom Operasång och Ljuddesign. Opera-
högskolan är numera en del av Stockholms konstnärliga högskola. 
www.uniarts.se

Orca Mediautbildning, Stockholm, Göteborg, Malmö 
och Umeå
Ett stort urval av kurser inom det mesta som rör musikproduktion och ljud-
redigering. Officiell utbildare åt Apple, Avid, Adobe och Steinberg. Man 
arbetar både utifrån sina fasta utbildningscentra i Umeå, Stockholm, Göte-
borg 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 inriktningar som är förberedande inför 
Musikhögskolans antagningsprov. Stråklinjen undervisar i violin, viola, cello 
och kontrabas. Kyrkomusikerutbildningen innehåller undervisning i orgel, 
piano, sång och ensembleledning. 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

Hon är 26 år gammal och uppvuxen i Stockholm. Hanna Jäderberg läser 
just nu sitt andra år på Ella Music Education på Gotlands folkhögskola i 
Fårösund och har precis inlett ett nytt bandprojekt med sin kompis Ma-
deleine där de spelar bas och trummor. Nattmara kallar de sig och man 
spelar tungt med mycket dist och sköna melodier.

Hur kom det sig att du valde att studera på folkhögskola?
– Folkhögskola kändes som ett självklart alternativ för mig eftersom jag 
var helt färsk på att spela i ensemble när jag sökte. Jag sökte in med 
sång som huvudinstrument, men när jag började på hösten kom jag fram 
till att jag hellre vill ta chansen att lära mig spela trummor. Det hade jag 
nog inte kunnat göra om jag valt att studera på högre nivå. Dessutom är 
folkhögskola ofta ett så bra sätt att studera på. En tillåtande miljö där man 
inte blir utvärderad med betyg och liknande. Fokuset, och också ansvaret, 
ligger på en själv och ens egen utveckling.

Hur har studierna utvecklat ditt musicerande? 
– Jag musicerade inte mycket alls innan Ella så kontrasten är såklart stor. 
Nu ser jag mig själv som den musiker jag alltid känt att jag varit. Vi repar 
flera gånger i veckan och jag har fått upp ögonen för flera instrument som 
thereminen och trummaskiner. Än så länge är det trummor och sång som 
gäller, dock. Men vem vet vad som händer i framtiden?

Vad är det roligaste med att studera på Gotlands folkhögskola?
– Trots att Fårösund ligger där vägen slutar i havet, bokstavligt talat, och är 
ganska litet och avlägset, så finns det band och kontakter ute i stora världen. 
Vi får träffa folk som jobbar med det vi gör här och det finns gamla elever 
från Ella och samarbetspartner över hela Sverige och världen. Det är kul 
och hoppfullt med bra förebilder och det har man här. Sen är det otroligt 
roligt att vi får lära oss om så många olika delar av musikskapande. Låtskriv-
ning, inspelning, edi-
tering och mixning 
och allt kring att pla-
nera och finansiera en 
turné. Bara att kunna 
delta i ett samtal om 
utrustning och olika 
inspelningstekniker 
höjer självkänslan lite. 
Det är riktigt kul!

HANNA JÄDERBERG

SO
FI

A
 A

LB
IN

MUSIKUTBILDNINGAR I SVERIGE HT’19   13



På Högalids Folkhögskola utanför Kalmar kan du läsa musik på olika 
nivåer och med olika mål. Ansök via www.hogalid.nu innan 5/5 2019
       • Allmän kurs inriktning sång/musik
       • Musik på scen
       • Sång & komp
       • Sång på distans 50%

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 sex inriktningar: rytmik, komposition, 
klassiskt, sång med genrebredd, piano med genrebredd och jazz. 
www.sigfrid.se

Sigtuna folkhögskola, Stockholm
Här kan du läsa musikproduktion och studioteknik med inriktning mot film 
och scen. Här får du möjlighet att utveckla ditt skapande och utforska din 
personliga stil. Utbildningen är ettårig på helfart. Undervisningen sker till 
stor del i samarbete med våra övriga kulturutbildningar, film-, skådespe-
leri- och manusutbildningen. Du får exempelvis ljudlägga filmer, ljudsätta 
teaterföreställningar och skapa musik till musikvideor. Musikproduktion på 
distans finns också kvar.
www.sigtunafolkhogskola.se

Sjöviks folkhögskola, Västergötland
Musiklinje med inriktningarna jazz, pop och rock, folk- och världsmusik, 
kör, samt klassiskt. 

Sjöviks folkhögskola har även kursen Musiklivet som är en tvåårig kurs 
för dig som behöver anpassade studier och stöd i din studiesituation, till 
exempel på grund av neuropsykiatriskt funktionshinder.
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 sko-
lan bryr vi oss mycket om studentdemokrati, och genom jämställdhets-
grupper 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

Hon heter Mia Börjes Björklund, är 
25 år gammal och kommer från Da-
larna. För drygt tre år sen flyttade 
hon till Uppsala tillsammans med 
sitt band RÅNDA för att komma 
närmare Stockholm och satsa mer 
helhjärtat på bandet. Väl i Uppsala 

läste hon en del kurser inom musik, bland annat musikteori och olika 
låtskrivarkurser. Efter en rad studioinspelningar med bandet ökade hen-
nes intresse för musikproduktion och hon har nu insett att produktion 
och musikskrivande är något hon vill lära sig mer om. Hon läser idag 
Musikjuridik på distans via Linnéuniversitetet, samt Musikproduktion 
på Distans via Sigtuna Folkhögskola.

Hur funkar det att läsa på distans?
– Att läsa på distans är helt perfekt då mycket tid går åt till bandet och jag 
kan disponera tiden på egen hand. Vi har ett Skype-möte i veckan där vi 
ses i mindre grupper tillsammans med vår lärare och går igenom varandras 
projekt vilket man lär sig otroligt mycket samt inspireras av, men annars 
är själva lektionerna i videoform som man kan kolla på när det passar. 
Dessa görs av vår mycket pedagogiska lärare i musikprogrammet Logic. 

Vilka nya kunskaper har du kunnat applicera i bandmiljön?
– Jag har börjat skriva musik direkt i Logic vilket gör det lättare att testa 
hur låtar kan passa i bandet när man hör hela ljudbilden. Sen ska vi även 
spela in här i vår och då kommer jag kunna vara mer delaktig i själva 
inspelningsprocessen eftersom jag utökat mina kunskaper i vad man 
kan göra i produktionen och hur det går till. Jag kommer vara mer påläst 
och vara fylld med inspiration och ideér att testa nya saker!

Varför valde du just Sigtuna folkhögskolas distanskurs?
– Jag var ute efter en distanskurs inom musikproduktion och hittade Sig-
tuna Folkhögskola, och det var i beskrivningen av kursen som jag insåg 
att denna utbildning skulle passa mig perfekt eftersom inga förkunskaper 
krävs och man får lära sig allt från grunden. 

Hur ser planerna ut efter studierna?
– Jag siktar på att producera lite mer eget och möjligtvis släppa något eget 
i framtiden. Mitt intresse för musikproduktion har ökat och jag kommer söka 
en del musikhögskolor till hösten så vi får se om det bär av! Bandet kom-
mer såklart i första hand så det kommer vi fortsätta jobba med som idag.

MIA BJÖRKLUND



AUDIOVISUELL 
PRODUKTION,
180 HP

du.se/audiovisuell

Sommenbygdens folkhögskola, Tranås
Ett- eller tvåårig musikutbildning för blivande musiker och pedagoger. 
Undervisningen är inriktad på samspel, improvisation, eget skapande, 
projektarbeten och konserter. Högskoleförberedande. Skolan erbjuder 
även musikutbildningar på distans. 
www.sommenbygdensfolkhogskola.se

Spinneriet, Malmö
Spinneriet har ett- och tvååriga kurser och passar dig som vill arbeta 
med urbankonstens uttryck: rap/producing, graffiti/streetart, DJ/ turnta-
bleism samt andra former för populärkultur, så som musikvideoproduk-
tion, foto, serieteckning och design. 
www.glokala.se/spinneriet

Stiftelsen Hantverk & Utbildning, Leksand
Yrkeshögskoleutbildningen Hantverkslärling – Musikinstrumentmakare, 
en 100 veckor lång lärlingsutbildning som sker helt hos en yrkesverksam 
hantverkare. Utbildningen är studiemedelsberättigande och kan vara 
var som helst i Sverige.
www.hantverkslarling.se

Stockholm Musikalartist Utbildning – BASE23
Stockholm Musikalartist Utbildning (SMU) är en 3-årig Konst & Kulturut-
bildning. En yrkesutbildning med fokus på ”triple threat”, det vill säga 
eleverna blir professionella musikalartister som är starka sångare, skå-
despelare och dansare. SMU drivs av BASE23, med Hans Marklund och 
Roine Söderlundh som konstnärliga ledare för utbildningen.
www.base23.se/smu

Stockholms konstnärliga högskola (SKH), Stockholm
SKH utbildar och forskar inom cirkus, dans, film, media, opera och scen-
konst. Här vill man med sin unika sammansättning av utbildningar och 
konstnärlig forskning erbjuda nya möjligheter för framtidens kunskaps- 
och samhällsutveckling. Här finner du en attraktiv studie- och arbetsmiljö 
där man arbetar för en bred rekrytering av studenter och medarbetare. 
Återkommande ljud- och musikrelaterade utbildningar på SKH är: kan-
didat- och masterutbildningar inom operasång på Operahögskolan, 
kandidatutbildning i ljuddesign på Stockholms dramatiska högskola och 
kandidatutbildning i Filmljud på Stockholms dramatiska högskola.
www.uniarts.se

Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI)
SMI erbjuder musikpedagogisk examen (120 eller 180 hp) och kultursko-
lepedagogisk utbildning (90 hp) med inriktning Instrument/sång för un-
dervisning på frivillig grund, samt Logonomexamen (120 hp). SMI har 
också kortare utbildningar, fortbildning och kurser med olika inriktningar.
www.smi.se

Stockholms universitet
Kandidatprogram (180 hp) i musikvetenskap med inriktning mot musik-
kommunikatör som vänder sig till dig som vill skaffa grundliga kunskaper 
om musik och utveckla din kompetens att kommunicera om musik och 
musikliv. Programmet förbereder för olika former av arbete inom musik-
bransch och kulturadministration. Masterprogram i musikvetenskap (60 
hp). Fristående kurser om spelmusik, filmmusik, musikteori, med mera. 
www.su.se/ike/musikvetenskap

kulturama.se/utbildningar 
Nordens största skola för estetiska utbildningar
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Storumans folkhögskola, Västerbotten
Utbildningen Hit Music Production är en ettårig utbildning som bedrivs av 
Storumans folkhögskola i samarbete med Dreamhill Music Academy och 
yrkeshögskolan Musikmakarna. Kursen Digital Musikproduktion ger grund-
läggande kunskaper om musiklivet 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 yrkesutbildning för dig som vill arbeta på 
någon av Europas musikalscener. Utbildningen bedrivs i samarbete med 
Royal Academy of Music i London. 
www.strombacksfolkhogskola.se

Studiefrämjandet, Hela landet
Vänder sig till dig som spelar musik i alla former och kan hjälpa dig på 
många sätt. Har både kurser, workshops och fria studiecirklar där ni själva 
bestämmer vad ni vill göra och behöver hjälp med. 140 engagerade mu-
sikhandläggare 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 pre-
parandutbildning inom hiphop tillsammans med Aniaragymnasiet i Göteborg. 
www.sv.se

Studio Blue, Stockholm
För dig som älskar musik finns Ljudtekniker/Producentlinjen 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. Nästa ansökningsomgång har stoppdatum 31 maj, 
därefter löpande antagning fram till kursstarten 2 september.
www.studioblue.se

Sundbybergs folkhögskola, Stockholm
Sång- och teaterlinjen är en ettårig utbildning 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 grund-
läggande ämnena är sång, musikteater, improvisation med scenframställ-
ning och musikteori. Kursen utmynnar i en musikteaterproduktion med en 
professionell orkester. Efter kursen kan du utveckla en egen projektidé på 
Kulturparaplyets projekttermin.
www.sundbybergsfolkhogskola.se

Läs mer om våra kreativa kurser
framnas.nu

Hon är 21 år och har sång som 
huvudinstrument. Hon läser idag 
jazz för andra året i rad på Birka 
folkhögskola, och innan det läste 
hon en konstkurs på Edsvik Konst-
skola, och tog sin student i natur/
musik på Rudbecks gymnasium i 
Sollentuna.

Varför valde du folkhögskola 
framför andra utbildningsfor-
mer som universitet och YH?
– Det stora fokuset på praktisk in-
lärning, samt att det var en mindre 
”förpliktelse” till en specifik yrkes- 

eller studieväg. Det är och var också en lämplig plats för mig att vila på 
– delvis innan jag bestämde mig för nästa sak, men också efter tunga och 
pluggintensiva år på gymnasiet.

Har du någon favoritkurs?
– Ensemblelektionen där vi utforskar fri improvisation och konstmusik-
kompositioner, som exempelvis att spela med ljuden som förekommer 
i rummet utan att överrösta. Tycker verkligen om det djupa fokuset och 
enkelheten, att skala av och vara mitt i upplevelsen. Det kan ha gått 20 
minuter och det känns som all tid och nästan ingen på samma gång.

Hur har ditt sångutövande utvecklats sedan du började studera 
på Birka?
– Jag har lärt mig otroligt mycket! Tidigare har jag haft väldigt stor 
prestationsångest och höga krav kring min sångröst, och forcerade 
och försökte väldigt mycket. Så mycket att det blev kontraproduktivt. 
Åsa Okutani, min sånglärare, är väldigt kunnig i sångtekniken Estill 
och med den ingången har jag verkligen fått hjälp att hitta ”kärnan” 
i min röst och våga ta det lugnt i utvecklingen. Med Åsas stöd och 
andra Birka-lärares pedagogik och filosofi kring musik, har det idag 
blivit något så otroligt mycket enklare, oproblematiskt och lekfullt att 
sjunga och använda sången som instrument, även om jag har en lång 
väg kvar att gå.

Har du funderat på vad du vill göra efter din tid på Birka?
– Jag ska söka musikhögskolor, men funderar också på att studera något 
annat. Det, eller att ta en paus från studier, arbeta och ha musiken bara 
för mig själv ett tag.

AMANDA
TÖRNGREN



Ansök senast 1 april! svfmusik.se

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

VILL DU SÄGA NÅGONTING MED DIN MUSIK?

Sök Nordiska Visskolan
- scenisk utbildning för artister, 
låtskrivare och vistolkare
senast 15 maj
nordiska.fhsk.se

Musiklinje i Bohuslän 
KLASSISK PROFIL:

KLASSISK GITARR och SLAGVERK
KLASSISK PIANO och SÅNG, KOMPOSITION

JAZZ PROFIL:
ALLA AFROINSTRUMENT

INTRODUKTIONSPROFIL: 
KLASSISK GITARR/SLAGVERK samt PIANO

www.ljungskile.org
Sista ansökningsdag till 

läsåret 2019/20 är 14 mars

KAPELLSBERG
operastudio l instrumentalist 

tonsättarskola l folkmusik

WWW.HFS.SE

• Band/Artist
• Musiker
• Musikpedagog
• Projektledare  

i Musik
• Musik Grund

Ansök senast 20 april!  
Läs mer på brunnsvik.se 

Välkommen till
en värld av musik

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, kyrkomusik, 
kördirigering och musik- och ljudproduktion  
som huvudinriktning.

Ansök senast 1 april

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, kyrkomusik, 
kördirigering och musik- och ljudproduktion  
som huvudinriktning.

Ansök senast 1 april



Klarinettisten Anna Malmström 
har spenderat en stor del av sitt liv 
till att utbilda sig inom musik. Det 
började på Södra Latins Gymna-
sium och efter det följde två års 
studier på Skurups Folkhögskola, 
en tid på Stensunds folkhögskola 
och utbildning vid Högskolan för 
scen och musik i Göteborg. Idag 
har hon jobbat som frilansande 
musiker i sex år. Vi frågar om hen-
nes tid i Skurup.

 
Vad lockade dig till Skurups Folkhögskola? 
– Det goda ryktet som Jazzlinjen hade smittade av sig och gjorde mig 
nyfiken på den nya folkmusiklinjen som skulle startas. Jag lockades av 
att det fanns olika musikinriktningar på skolan som jag hoppades ta del 
av, vilket visade sig vara sant.

Vad var roligast med studierna?
– Att det var så mycket fokus på ensemblespel. Det skapade god sam-
manhållning och en trygg miljö att tillsammans öva i grupp och expe-
rimentera och leka. Det startades många band på skolan och många 
musiker jag träffade där spelar jag med fortfarande.

Hur utvecklades du som musiker under studierna?
– Jag fick en bra grund i skandinavisk folkmusik och verktyg för att 
fortsätta nörda och utveckla musiken på mitt sätt. Det är en seriös och 
professionell och allmänt engagerad attityd på Skurup som inspirerade 
och peppade mig till att våga satsa på musiken, att jag inte behöver 
vänta med att åka ut och gigga tills jag är ”färdigutbildad” (det vill säga 
utbildad på musikhögskola).

Har du något tips till den som funderar på att börja studera 
musik? 
– Jag tycker att folkhögskola är den bästa formen av skola. Det var i den 
miljön jag lärde mig som bäst. Utnyttja möjligheten att söka och använd 
tiden på utbildningen på ditt sätt. Gör det till din utbildning där du tillsam-
mans med dina lärare och klasskompisar kan skapa den utbildning som 
passar er bäst, utnyttja flexibiliteten i folkhögskolans upplägg.

• Spela mycket
• Många konserter
• Välorganiserad utbildning

Ansök på: www.kavesta.fhsk.se

Ansök senast 25 mars 2019
Antagningsprov v. 17 & 18

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

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

Sundsgårdens folkhögskola, Helsingborg
Ett- till tvåårig musikerutbildning med inriktningarna: klassisk, jazz, ar-
rangering/komposition, musik- och ljudproduktion samt kördirigering. 
Hösten 2019 startar vi även en kyrkomusikinriktning. I samarbete med 
Musikhögskolan i Malmö finns en högskoleförberedande kurs på 30 hp. 
Sista ansökningsdag 1 april.
www.sundsgarden.se

Sverigefinska folkhögskolan, Haparanda
Ett- till treåriga kurser med bland annat profilerna musiker, ljudteknik, scen-
ljus, musikproduktion, singer/songwriter, sång och ljudteknik för synskadade. 
Bra språngbräda till vidare studier på exempelvis musikhögskola eller direkt 
till arbetslivet. 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 och Recordia Studios, Varberg
Utbilda dig till ljud- och musikproducent i en studio av världsklass! Ettårig, 
CSN-berättigad yrkeshögskoleutbildning med LIA (praktik). Ansök via Tek-
nikhögskolans hemsida.
teknikhogskolan.se/utbildningar/
ljud-och-musikproducent

Tollare folkhögskola, Malmö
Allmän kurs – Musik i Malmö är för dig som tycker om att uttrycka dig i mu-
sik, vill ha en bred nutids- och omvärldsorientering, tycker om grupp- och 
temastudier, vill ha grundläggande behörighet för högskolestudier eller 
söka dig till arbetslivet. 
www.tollare.org

Umeå universitet
Ämneslärarprogram i musik för årskurs 7–9 och gymnasieskolan (330 hp). 
Även fristående kurser inom musik.
www.lh.umu.se
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Uppsala universitet
Enstaka kurser i musikteori, musikhistoria, världsmusik och populärmusik. 
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 tvåårig högskoleförberedande ut-
bildning för klassiska sångare och pianister. Fokus ligger på att förbättra 
de tekniska kunskaperna på ditt huvudinstrument och att genom ämnet 
romansinterpretation bredda och fördjupa dina kunskaper i det kammar-
musikaliska 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

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 musikaliska och konstnärliga kunskaper 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. 
Fokus ligger på ensemblespel.
www.regiongavleborg.se/Folkhogskolor/vasterberg/
Utbildningar/Musiklinjen

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

Ågesta folkhögskola, Farsta
Ett- eller tvåårig musiklinje med inriktning klassiskt eller afro. Här får du bra 
förutsättningar att utvecklas på ditt huvudinstrument och i ensemblespel. 

Du får också lektioner i teoretiska ämnen, studiokunskap, med mera.. Möj-
lighet att bo på internat med god tillgång till övningslokaler. Skolan genom-
för regelbundet konserter, både på skolan och utanför.
www.agesta.nu

Ålsta folkhögskola, Västernorrlands län
Ett- till treårig Musikerlinje med inriktningarna musiker/live, studio eller In-
dividuell inriktning. Ettårig artistlinje som ger en grundläggande utbildning 
för dig som vill få en inblick i artistlivet och öka din grundteknik inom sång, 
dans och drama. Sceniska framträdanden varvas med teknisk träning i sång, 
dans och teater. Tvåårig musikpedagoglinje för dig som vill jobba pedago-
giskt 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 un-
dervisning i huvud- och biinstrument. Ny musikgenre varje tioveckorsperiod. 
www.asa.fhsk.se

Ölands folkhögskola
Ett- eller tvåårig scenkonstskola som ger en bred grundläggande teater-
kunskap, 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, musikvetare, 
musiker, kompositörer, musikproducenter och låtskrivare.
www.oru.se/musik

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

Östra Grevie folkhögskola, Vellinge
Östra Grevies Musikteaterutbildning är en utbildning på tre terminer som 
riktar sig till dig som vill uttrycka dig genom sång och teater.
www.ostragreviefolkhogskola.com

STUDENTPRIS PÅ MM! 350 kr

MUSIKERMAGASINET

T-shirt ingår
Du sparar 449 kr!

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.


