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Musikgymnasiet - för dig som är studiemo�verad och älskar musik!

Är du studiemo�verad och älskar musik? 
Vill du förena ny�a med nöje? Då är Este�ska programmet rä� val för dig. 
Hos oss kan du utvecklas musikaliskt e�er dina egna förutsä�ningar, sam�digt som du får en 
högskoleförberedande examen. Este�ska programmet i Boden är Norrbo�ens 
första musikgymnasium. 

Vi har lång erfarenhet, välutbildade och engagerade lärare, fina lokaler och fantas�ska elever. 
Vi är stolta över vår långa erfarenhet och jobbar ständigt hårt för a� vara Norrbo�ens bästa 
gymnasiala musikutbildning.

Vi har e� go� samarbete med Norrbo�ens kulturliv, vilket ger våra elever värdefulla 
erfarenheter och upplevelser utanför skolans väggar. 

Vad erbjuder vi dig?  
Hos oss börjar du din musikutbildning redan första dagen och du har individuella 
instrument- /sånglek�oner varje vecka under hela utbildningen. Som elev hos oss har du 
möjlighet a� delta i olika konserter och rik�gt stora produk�oner, �ll exempel musikalen 
The Wiz som har premiär våren 2014.

Stora valmöjligheter
Inom det este�ska programmet har du har stora valmöjligheter. Du kan enkelt anpassa 
din utbildning så a� den passar dina fram�dsplaner. Det gäller både dig som vill satsa på 
en musikutbildning och dig som vill söka in på någon annan högskoleutbildning. 

Elevröster:

”Jag vet inte rik�gt vad jag vill jobba med i fram�den, men Este�ska programmet är 
en bred utbildning som ger högskolebehörighet sam�digt som jag får hålla på med musik”
                                                                                                                                                          – Johanna

Kontakta gärna oss!

Kris�na Bergdahl 0921-625 83

Mobil: 070-620 29 05

kris�na.bergdahl@edu.boden.se

Ane�e Arvesen 0921-625 33

ane�e.arvesen@edu.boden.se

Du läser följande kurser på 

ES-programmet:

Gymnasiegemensamma och 

programgemensamma kurser:

Engelska 5 och 6.  

Historia 1b och 2b-kultur 

Idro� och Hälsa 1  

Matema�k 1b  

Naturkunskap 1b  

Religionskunskap 1  

Samhällskunskap 1b  

Svenska 1, 2 och 3.  

Este�sk kommunika�on 

Konstarterna och samhället 

Ensemble med körsång 

Gehörs- och musiklära 1 

Instrument / Sång 1  

Valbara kurser:

Engelska 7  

Matema�k 2b och 3b  

Moderna språk 1-6  

Naturkunskap 2b  

Arrangering och komposi�on 

Ensemble 2  

Gehörs- och musiklära 2 

Instrument / Sång 1-3 

Körsång 2   

Musikproduk�on 1  

”Jag får samma behörighet som om jag gå� Samhälls' och får sam�digt ha kul 
och utvecklas musikaliskt”    
                                           –Lovisa
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”Man utvecklas mycket som person rent socialt.
 Jag tror a� det beror på a� man ständigt utmanas både musikaliskt och studiemässigt. 
Miljön är posi�v och vi sporrar varandra �ll a� hela �den bli bä�re”  
                                                                                                                       – Olof

Kom gärna och hälsa på oss. 
                                 Välkommen!
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Mer info finns på vår hemsida: 
musikgymnasiet.com

Läs om 2014 års musikalproduk�on 
och följ arbetet på
Musikgymnasiet.com/the_wiz
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