
Musikerutbildning Vänersborg (MUV) är en 
spetsutbildning inom det Estetiska pro-
grammet, med samma högskolebehörig-

het som den vanliga musikinriktningen. Här får 
du möjlighet till samarbete med yrkesorkestrar 
både lokalt och internationellt, med många olika 
spännande projekt. Du får utvecklas till en mycket 
skicklig instrumentalist eller vokalist och vi erbjud-
er både klassisk profil och jazzprofil. 

Förutom en gedigen grundläggande gymnasieut-
bildning får du fördjupa dig i musiken, både som 
instrumentalist och på ett bredare musikaliskt 
plan. Genom examensmålen, kursplaner och en 
individuell studieplan jobbar dina lärare för att öka 
din musikaliska förmåga och förståelse. 

Förutom denna musikaliska grund, har du möjlighet 
att läsa behörighets- och meritvärdesgivande kur-
ser som moderna språk, Matematik 2b, Engelska 7 
och Naturkunskap 2. Vårt program fogar samman 
individuell undervisning, kammarmusik och orkes-
ter eller kör till en helhet. 

Vi erbjuder bland annat:
• 60-70 minuter undervisning per vecka  

på huvudinstrument
• 25 minuter undervisning per vecka  

på biinstrument
• Gemensamma lektioner
• Kammarmusik, kammar-, symfoni- och  

blåsorkester, storband med mera
• Regelbundna repetitioner med pianist
• Regelbundna kammarkonserter
• Några större orkesterprojekt varje läsår
• Internationella kontakter
• Start i årskurs 1 och 2
• Alla instrument och sång
• Dirigering

För att komma in på utbildningen måste du 
göra ett antagningsprov. Provet,
som görs i mars, innebär att 
du ska spela upp två stycken
av olika karaktär på ditt  
huvudinstrument. 

Kortfakta
Högskoleförberedande  

program
Omfattning 2500 poäng

Erbjuds på 
Birger Sjöberggymnasiet

Detta riksrekryterande program är för dig som redan sjunger eller spelar ett  
instrument och är intresserad av kammar-, orkester- eller körmusik. 
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GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2 - kultur 100
Idrott och hälsa 1 100
Naturkunskap 1b 100
Samhällskunskap 1b 100
Matematik 1b 100
Religionskunskap 1 50
Svenska 1/
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2/
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/
Svenska som andraspråk 3 100

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Estetisk kommunikation 1 100
Konstarterna och samhället 50

INRIKTNINGAR SOM KAN ERBJUDAS
Spetsutbildning musik (MUV)
Ensemble med körsång 200
Ensamble 2a 100 
Ensamble 2b 100
Gehörs- och musiklära 1 100
Instrument eller sång 2, 
huvudinstrument 100
Instrument eller sång 1, piano 100
Instrument och sång 3 100

EXEMPEL PÅ FÖRDJUPNINGSKURSER
Matematik 2b, Naturkunskap 2,  
Engelska 7, Moderna språk,  
Gehörs- och musiklära 2,  
Arrangering och komposition,  
Musikproduktion 1,  
Dirigering- och ensembleledning,  

INDIVIDUELLT VAL OCH GYMNASIE-
ARBETE
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

Vill du veta mer? 
Gå in på birgersjoberggymnasiet.se för mer information om programmet 
och kontaktuppgifter för att komma och skugga. Vi ses! 

kunskapsforbundet.se


