Avgifter

Kommunala gymnasieskolan och Kulturskolan i Växjö presenterar

Vill du gå den individuella delen blir du elev på Kulturskolan. Då betalar du
terminsavgift för ämneskurs vid Kulturskolan, för närvarande 950:-. Då ingår
undervisning i ditt huvudinstrument samt ett biinstrument i mån av plats.
Övriga kurser betala du extra för. För elever med annan hemkommun än Växjö,
debiteras hemkommunen internkommunal ersättning för Musiktilläggets undervisning utöver poängplanen.

Ansökan
Du söker till Musiktillägget i samband med att du söker till gymnasieskolan. Du
söker via en blankett som du hittar på Kulturskolans hemsida, expedition eller
hos studievägledaren på din högstadieskola. Blanketten ska vara Kulturskolan
till handa senast den sista februari. Sökande kallas till sedan till antagningsprov
som 2017 hålls den 27 mars på Växjö Kulturskola.
Mer information om Musiktillägget kan du få via din skolas studievägledare, eller nedanstående.
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Förkunskaper
Antalet platser i Musiktillägget är begränsat. Alla som söker till Musiktillägget kal�las till ett antagningsprov som äger rum i mars. Du ska genom uppspelning/sång
kunna styrka din instrumentala nivå som förväntas ligga ”över nybörjarstadiet”.
Du bör också ha kännedom om notskrift, taktarter, tonarter samt gehörsmässigt
kunna uppfatta och notera enkla rytmiska, melodiska och harmoniska förlopp.
En viktig del i Musiktillägget är körsång. Alla musiktilläggare oavsett instrument
deltar i denna ensemble. Därför är det bra om du även har grundkunskaper i sång.

Musiktillägget

Hur kan ett år se ut?

Musiktillägget är ett individuellt val för dig som har musik som stort intresse och
väljer att gå ett annat program än estetiska programmet med inriktning musik
eller IB-programmet. Musiktillägget ger dig stor möjlighet att inom gymnasieutbildningens ram utveckla musikaliska intressen och anlag, delta i det allmänna
musiklivet och också förbereda dig för en eventuell yrkesutbildning i musik.
Kursen anordnas i samverkan med Katedralskolan, Kungsmadskolan, Teknikum
och Växjö Kulturskola. Antalet platser är begränsat och du söker genom antagningsprov.

Efter antagningsprovet samlas den nya ettan redan på våren för information.
Hösten blir ett inskolningsarbete både vad det gäller den gemensamma delen
och den individuella. Advent- och Luciakonserterna är två viktiga höjdpunkter.
Luciakonserten i Domkyrkan är mycket uppskattad och drar alltid fulla hus.
Under vårterminen finns möjligheter att musicera i mindre grupper som man kan
visa upp i olika sammanhang. Musiktillägget är ofta stommen i Kulturskolans utåtriktade verksamhet. Årets arbete avslutas med den populära vårshowen
där tredjeårseleverna är huvudansvariga. Du som väljer att gå musiktillägget
kommer att få vara med om en spännande musikalisk resa
under tre år!

Musiktilläggets upplägg
Musiktillägget består av två delar; gemensam del och individuell del.

Gemensam del
Den gemensamma delen ordnas av gymnasieskolan och förläggs på Katedralskolan/Norrtullskolan. Den består av kurserna: Ensemble, Kör och Estetisk
kommunikation. Tillsammans utgör dessa kurser 300 p. Utbildningen ger en
bred musikalisk bas med många inslag av både teoretiska kuskaper och skapande,
kreativa processer. Musiktillägget schemaläggs under gymnasieskolans individuella
val, vilket innebär att ingen elev kan ha Musiktillägg som utökad studiekurs utan
endast som individuellt val, dock under alla tre årskurser.

Individuell del
Den individuella delen ordnas av Växjö Kulturskola. Den är inte obligatorisk,
men är en möjlighet för eleven att få undervisning på sitt huvudinstrument
och i mån av plats även ett biinstrument. Elev och lärare gör tillsammans kursplaneringen. Undervisningen sker på Kulturskolan, Norrtullskolan eller Musikhuset beroende på instrument.

