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Inriktning Teater och regi på Estetiska programmet

Vill du arbeta med skådespeleri och regi inom teater och/eller film och berätta något för en publik?
Här utvecklar du din konstnärlighet och din förmåga att uttrycka dig via dig själv och andra. Centralt i
utbildningen är kropp, röst och berättarteknik.
Här kommer du att trivas om du älskar att agera och berätta något för en publik. Du utvecklar din förmåga att
uttrycka dig både med kropp och röst från idé till färdig produktion såväl på scen som på filmduken.
Lär dig både regi och skådespeleri
Inriktningen ger dig en bred grund att stå på med goda möjligheter till fördjupning. Du får bland annat arbeta
med personlig utveckling, din egen konstnärlighet samt förbättra din kommunikation och kreativitet. Under
utbildningen får du prova olika teaterformer som till exempel clownteknik, barnteater, regi, klassisk dramatik
och musikal. Till din hjälp har du lärare med lång erfarenhet från scen och skådespeleri och undervisningen
sker i specialutformade lokaler. Du får dessutom se och medverka i flera teaterföreställningar i kulturstaden
Norrköping. I årskurs 2 har vi Performing Arts i form av Wallmans salonger, musikal eller andra stora event!
Flera vägar efter utbildningen
Vägarna efter utbildningen ligger öppna oavsett åt vilket håll du vill gå. Kanske vill du bli skådespelare, skriva
manus eller regissera? Arbeta med ungdomar som dramapedagog eller förändra livet för världens utsatta
barn med Clowner utan Gränser? Efter dina tre år hos oss kan du också studera vidare på andra högskolor
och bli till exempel lärare, polis, socionom, sjuksköterska, präst eller journalist eller något helt annat.
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TEATERINRIKTNING År 1 År 2 År 3

Scenisk gestaltning 1 100   

Scenisk gestaltning 2  100

Scenisk gestaltning 3   100

Teaterteori 50  50

Röst* 40 60

Regi* 50  50

Scenografi, mask och kostym* 30 50 20

Sceniskt karaktärsarbete*    100

Estetisk kommunikation 2 − Performing Arts  100

Individuellt val  100 100

Gymnasiearbete   100

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN

Konstarterna och samhället  50

Estetisk kommunikation 1 100  

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2  100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3   100

Engelska 5 100

Engelska 6  100

Matematik 1b 100

Historia 1b 100

Historia 2b - kultur  100

Idrott och hälsa 1 50 50

Naturkunskap 1b   100

Religionskunskap 1   50

Samhällskunskap 1b   100

*Programfördjupning
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