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Studierna
Målet

• Att ge en musikalisk allmänbildning.

• Att öka förståelsen och uppskattningen för all sorts 
musik och alla sorters musiker.

Vardagen

• Undervisningen sker i grupp och anpassas till alla, 
man övar sig i att kompromissa.

• Heterogena grupper där de studerande 
kunskapsmässigt är olika, intresse och genre inom 
musik varierar.

• Vi erbjuder inte individuell undervisning.

Exempel på kurser:

Bandspel, kör, musikalrepertoar, fritt 
ackompanjemang, ensemblesång eller spel, rytmik -
djembe, salsaband, live ljudteknik.



Sök till musiklinjen!
17 studerande antas till årskurs 1.

Alla sökande gör inträdesuppgifter som består av 

• en teoretisk del

• en praktisk del. 

Antagningspoängen bestäms av 

• urvalsprovets praktiska del

• teoriprovet godkänt/underkänt

• medeltalet från ditt avgångsbetyg

Inträdesuppgifterna ger maximalt 8 poäng, 
rekommendationer eller intyg ger maximalt 1 
poäng och ett godkänt teoriprov 1 poäng. 
(maxpoäng = 10)

Rekommendationer och intyg skickas digitalt 
senast torsdag 21.4.2022 till linjeledaren.

De antagnas medeltal varierar mellan 7 och 10.



Inträdesprov 28-29.4 2022

Inträdesuppgifternas teoretiska del:

Torsdag 28.4 kl. 9-10, ALLA som söker till 
musiklinjen deltar i provet.

I den teoretiska delen skriver du ner en melodi som 
spelas upprepade gånger (melodidiktat) på ett 
notpapper. Du skall också svara på frågor som t.ex. 

• Vad betyder musik för dig?

• Vad får dig att söka till musiklinjen?

• Hur förhåller du dig till musikteori?



Inträdesprov 28-29.4 2022

Inträdesuppgifternas praktiska del:

Torsdag 28.4 eller fredag 29.4.

Du musicerar med en repertoar du själv 
väljer. Du uppför också en enkel sång, 
(ex. barn-, eller folkvisa) utan 
ackompanjemang. 

Ca 7 minuter reserveras per sökande.

Fredag 29.4 reserveras för det praktiska 
provet för sökande från 
huvudstadsregionens högstadier 
(Helsingfors-Esbo-Vanda).



Välkommen på inträdesprov 
28-29.4.2022

• Start 8.30 (kom i god tid). Du anmäler dig i 
Sandelshusets matsal och får tiden för den 
praktiska delen. 

• Söker du till flera linjer får du en förhands-
reserverad tid.

• Är du sökande från Helsingfors, Vanda eller 
Esbo kan du ha din praktiska del fredag 29.4.

• Teoriprovet börjar på torsdag kl.9.00 i 
A-husets festsal. Du ska vara på plats där 
senast kl.8.45. Våra tutorer hjälper dig att 
hitta.

• Du behöver en penna och ett suddgummi.

• Då du lämnar in ditt teoriprov ska du också 
lämna in ett foto på dig.

• Den praktiska delen görs i Sandels konsertsal, 
(Sandelshusets bottenvåning). Kom i god tid 
till den praktiska delen, men var beredd att 
vänta.

• Stäm ditt instrument så att du är spelklar då 
det är din tur.

• Det finns tyvärr inget enskilt utrymme där du 
kan spela och värma upp.

• En jury bestående av 2-3 personer lyssnar på 
ditt praktiska prov.

• Vid den praktiska delen lämnar du in kopior 
av intyg eller rekommendationer.

• Minns att öva och förbereda dig ordentligt!



Några alumner

• Lxandra

• Peela

• Sandra Långbacka

• Green Light District

• LCMDF

• Sebastian Hilli

• Venior

• Aurora Martens

• Alma Pöysti

• Emilia Hoving

Vid frågor kontakta linjeledare

Annika Blomqvist

fornamn.efternamn@edu.hel.fi

https://www.lxandramusic.com/
http://peelamusic.com/index.html
https://www.instagram.com/sandralangbacka/?hl=sv
https://www.instagram.com/gldmusic/
http://www.lcmdf.com/
https://www.sebastianhilli.com/
https://www.venior.com/
https://www.hbl.fi/artikel/tavlingsvinnaren-aurora-marthens-drommer-om-en-internationell-operakarriar/
https://svenska.yle.fi/artikel/2020/01/16/alma-poysti-spelar-huvudrollen-i-filmen-om-tove-jansson-det-har-ar-mission
https://www.emiliahoving.com/

