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- ANTAGNINGSPROV – Musiklinjen - Livemusiker 
 

 

 

a) SPELPROV – Huvudinstrument 
På ditt huvudinstrument vill vi att du förbereder en fritt vald låt. Du väljer en låt i valfri stil/genre (jazz, 
fusion, latin, blues, rock, pop osv). Vi vill gärna om möjligt att du improviserar (spelar/sjunger ett solo) i 
låten. Du får möjlighet att träffa och öva tillsammans med kompgruppen innan provet. 

 
För att vår kompgrupp skall kunna förbereda sig på din fritt valda låt, vill vi att du skickar in noter till oss 
så snart som möjligt. Låten skickar du enklast till oss via e-post i pdf-format på mailadress: 
musik@sommenbygdensfolkhogskola.se        
 

 
b) SPELPROV – Ensemble-spelsuppgift 
I anslutning till spelprovet får du i uppgift att spela/sjunga en låt tillsammans med vår kompgrupp. 
Förutsättningar och information till den här uppgiften får du när du kommer till oss innan ditt provtillfälle. 
Du får möjlighet att träffa och öva tillsammans med kompgruppen innan provet.  

 
 

c) HÄRMNINGSPROV 
I anslutning till spelprovet, kommer du att få göra kortare härmningsprov. Du härmar via ditt 
instrument/sång samt genom att klappa händer. Detta ingår endast som en liten del i den totala 
bedömningen av ditt antagningsprov. 
 
 

d) INTERVJU 
I samband med ditt spelprov passar vi på att göra en intervju med dig. Du har även möjlighet att prata 
med, och ställa frågor till, skolans nuvarande studerande när du är här hos oss. 
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- ÖVRIG INFORMATION - 
 
 

PROVDAG – välj själv! 
Vi vill gärna att du kommer till oss och gör antagningsprov, för att du ska kunna se våra fräscha lokaler, 
träffa lärare och deltagare samt få en uppfattning om hur det är att studera hos oss på Sommenbygdens 
folkhögskola. Du väljer själv vilken dag du vill komma till oss och göra antagningsprov.  
De dagar/tider som finns tillgängliga är onsdag 27 april, torsdag 28 april, fredag 29 april samt måndag 2 
maj, tisdag 3 maj & onsdag 4 maj. Samtliga dagar upprop klockan 13.00. Om du behöver byta till en annan 
provdag kan du meddela oss så snabbt som möjligt så kan vi hjälpa till att hitta en dag som passar.  
Vi tar inte ut någon avgift för våra antagningsprov!  
 

DIGITAL ANSÖKNING – skicka video och kom på studiebesök/intervju! 
Om du av någon anledning inte kan komma till oss och göra antagningsprov de dagar som finns 
tillgängliga är du välkommen att ansöka genom att skicka in länk till en video där du framför minst en 
valfri låt/sång. För att komplettera din ansökan vill vi att du kommer till oss för en intervju och 
studiebesök, för att du ska kunna se våra fräscha lokaler, träffa lärare och deltagare samt få en 
uppfattning om hur det är att studera hos oss på Sommenbygdens folkhögskola. 
 

ANTAGNINGSBESKED 
Besked om antagning meddelas via e-post till dig senast två veckor efter antagningsproven. Om du blir 
antagen bekräftar du din plats på musiklinjen läsåret 2022/2023 genom att betala anmälningsavgiften, för 
närvarande 1 000 kr.  
 

ÖVERNATTNING 
Om du behöver hjälp att hitta boende i samband med ditt antagningsprov eller har andra frågor om hur 
det är att studera hos oss på Musiklinjen-Livemusiker är du välkommen att höra av dig oss! 
 

MAT/FIKA 
I vårt café har du möjlighet att köpa fika och enklare lunch.   
 

KONTAKT 
Välkommen att höra av dig om du har några frågor! 
 
 

E-post: musik@sommenbygdensfolkhogskola.se (Hit skickar du även dina noter!) 
 
Telefon: 0725-89 85 20 musik 

 
Hemsida: www.sommenbygdensfolkhogskola.se 

 


