
 

 

 

 

www.sommenbygdensfolkhogskola.se 

Vill du ha mer information om vår musiklinje? 
 

Kontakta kursansvarig Magnus Eriksson på 072-589 85 20 eller musik@sommenbygdensfolkhogskola.se 

Vill du komma i kontakt med tidigare studerande? Välkommen att kontakta:  

Stina Malm 073-268 68 23, sång och Gustav Rimås 076-846 82 69, gitarr 

Musiklinjen på  

Sommenbygdens Folkhögskola 
Om musiklinjen 

Musiklinjen erbjuder en miljö som utvecklar dig såväl musikaliskt som socialt och ger dig en gedigen 

musikalisk grund för framtida musikstudier. Undervisningen centreras runt ensemblespel och tar 

utgångspunkt i jazztraditionen. På vår musiklinje ger vi dig möjlighet att utvecklas tillsammans med 

likasinnade i en inspirerande verksamhet i fina lokaler, med många konserttillfällen samt engagerade 

lärare. 

Musiklinjen för dig som vill 

• fördjupa ditt kunnande på ditt instrument 

• utveckla din förmåga att uttrycka dig med musik 

• spela tillsammans med andra – varje dag! 

• förbereda dig för vidare studier på t.ex. musikhögskola 

• ta en paus från annat för att utveckla din musikalitet 

På schemat 

Hos oss får du rejält med lärarledda lektioner. Exempel på 

dessa är: ensemblespel, huvud- 

instrumentlektioner, musikteori, gehör, lyssning, 

gruppimprovisation, brukspiano, rytm & puls, 

bruksensemble, gemensam lektion, komposition och arrangering. 

 

Under kurstiden deltar du aktivt i projekt- och konsertverksamhet på och utanför skolan.  

Vi spelar och framträder regelbundet med projektredovisningar på skolor, bibliotek,  

restauranger och i konsertlokaler. 

 

Sök till Sommenbygdens Folkhögskola 

Kursstart: 19 augusti 2019 

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019. Antagningsprov och intervju görs under vecka 17, inför läsåret 

2019-2020. Mer information om antagningsproven finner du på skolans hemsida. Efter att du skickat in 

din ansökan får du en provkallelse och mer information. Besked om antagning får du senast två veckor 

efter antagningsprovet.  

Antagningsvillkor: Du som söker bör du ha goda instrumentala färdigheter, viss notkunskap och ett 

genuint intresse för musik. 

Kostnader: Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar en serviceavgift 2000 kr/termin. I avgiften ingår 

elevförsäkring, kopiering, studieresor, studiematerial och litteratur.  

Välkommen med din ansökan! 
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