
Musikinriktningen på Estetiska programmet är en utbildning för
dig som både vill utveckla ditt musikintresse och samtidigt få

behörighet att läsa vidare på universitet. 

På Eksjö Gymnasium erbjuder vi dig en bred och modern
musikutbildning som ger en bra grund att stå på oavsett vilka

vägar du väljer inom musik i framtiden.

Samarbete, kreativitet och förmågan att möta olika typer av
människor är viktiga  förmågor som du bär med dig hela livet.

På Estet musik växer du som människa tillsammans med andra
i en positiv och kreativ miljö. 



T id  t i l l

f ö rd j u pn i n g
Övning ger färdighet. Riktigt duktiga
musiker blir det genom att fila och öva på
sitt hantverk. Du som läser estet musik
kommer att få möjlighet att fördjupa dig i
ditt musicerande med handledning av
kunniga musiklärare. Oavsett om din
passion är att sjunga, spela instrument
eller producera musik så kommer du att få
gott om utrymme för att göra just din grej.

Eksjö Stadsfest 

 Estet musik = sant!

Genom vårt unika samarbete med Eksjö
Stadsfest kommer du arbeta praktiskt med  
musik på en stor musikfestival.
Du kommer att få testa olika typer av
musikframträdanden och delta i
musikaliska events, både på och omkring
scenen. 



Kunskap  s om

ta r  d i g  f r amå t
I utbildningen ingår kurser och föreläsningar
som ger dig en bra grund för ditt framtida
musikliv. På scenen tränar du på att möta olika
typer av publik. 
I klassrummet får du viktiga kunskaper om hur
du producerar musik från idé till färdig låt. 

Redo  f ö r

f r amt i d en
Det estetiska programmet är
högskoleförberedande. 
När du har tagit studenten är du väl
förberedd för högre studier både inom musik
och andra områden. Du har fått kunskap om
allt ifrån att skriva, spela och producera
musik till att kommunicera med din publik.
Oavsett vilka framtida yrkesval du gör så
kommer din kreativa- och personliga
utveckling hos oss vara en viktig hjälp på din
resa genom hela livet! 

ES hjälpte mig att bli en
starkare människa, att våga
följa mina drömmar och få
vänner för livet.

-Lovisa, musiklärare

Rös t e r  f r ån  o l i k a  e s t e t p r o g r am

Det bästa med att läsa musik
var att jag utvecklades på mitt
huvudinstrument och jag
lärde mig saker jag aldrig
trodde att jag skulle vilja eller
kunna lära mig.

- Oscar, maskintekniker

ES gjorde att jag orkade läsa
vidare efter gymnasiet. 

- Malin, barnmorska



Efter din ansökan till oss bjuds du in till en intervju. 
Då får du chansen att visa vad du brinner för inom musik,
till exempel sjunga, spela ett instrument eller något som
du producerat.
Har du inte tidigare spelat något instrument men har ett
stort musikintresse? Inga problem! Vår utbildning riktar sig
givetvis även till dig som vill lära dig att spela ett
instrument, utveckla ditt musikintresse och din kreativitet.
Berätta hur du skulle vilja utvecklas så berättar vi om hur vi
kan hjälpa dig att nå dina mål.

Vid frågor och funderingar kontakta vår musiklärare David
på david.tornberg-kareliusson@eksjo.se eller vår studie-
och yrkesvägledare Kajsa på kajsa.roslund@eksjo.se

Vä lk ommen
på  i n t e r v j u


