Musik Performance
Målet med gruppen är att ge elever som är intresserade av musik chansen att
under lärarhandledning träna extra och tidigt skaffa sig erfarenhet av att vara
på scen och både sjunga och spela. Alla elever måste träna på att både sjunga
och samt spela och sjunga på någon lunchkonsert eller annan tillställning.
Omfattningen blir 40-50 min varannan vecka. Tiden är mån eftermiddag på
elevtiden vilket innebär att eleverna måste vara beredda på att utöka sin tid i
skolan då de måste träna efter schemalagd skoltid.
Vid höstlov och påsklov bryts gruppen och de som går i år 9 måste vara med i
lucia- och avslutningskör. Elever i år 7 och 8 fortsätter sina projekt som ska
generera någon lunchkonsert vid julavslutningen eller i början av januari. De
ska även spela och sjunga vid modevisningen och vid öppet hus för år 6.

Ansökan till

Musik Performance

Elevens namn:__________________________

ht-15
Klass:___________

Musik Performance är en möjlighet för dig som är intresserad av att spela och sjunga ensam
eller tillsammans med andra. Målet med profilen är att ge elever chansen att få erfarenhet
av att ”stå på scen” och utveckla sitt scenspråk.
Det sker inget urval utifrån färdigheter utan alla elever är välkomna att ansöka till gruppen.
Dock måste du vara beredd att lägga extra tid på att följa profilens målsättning. Anser vi att
du rent ambitionsmässigt inte följer profilens riktlinjer så kan du inte heller gå kvar i
Performancegruppen. Det drar igång direkt och du kommer att få i läxa att träna och öva in
egna låtar eller coverlåtar som du ska visa upp inför de andra eleverna i gruppen. Vi
använder alltid scenen i musiksalen för uppspelningar inför varandra i gruppen samt scenen i
matsalen för uppspelning på lunchkonsert.
Du som elev måste vara beredd på följande;


Du kommer att både sjunga och spela (ensam och i grupp) inför såväl resten av
gruppen som inför skolans övriga elever samt inför föräldrar vid olika tillfällen.



Du kommer att få läxor både i sång och på ackordinstrument vilket innebär att du
kommer att behöva ha tillgång till gitarr eller piano på fritiden. Det är solosång inför
de andra redan andra gången gruppen träffas.



Du måste vara beredd att varje vecka stanna kvar på Måndagar efter ordinarie
schema då vi har tid mellan 15:30-16:10. Minst var tredje vecka med lärare och
övriga måndagar egen träning utan lärare.



Du måste vid minst ett tillfälle varje termin genomföra någon form av framträdande
inför skolans övriga elever.



I år 9 måste du vara med i lucia- respektive avslutningskören.



Vi filmar alla uppträdanden och tittar på dessa tillsammans efteråt för att utvärdera
och ge feedback.

Ansökan måste lämnas senast tors 27 Aug
vårdnadshavare namnteckning:_____________________________________________

