
1. Jazz & improvisation 
Jazz-impro år 1 

Musikstudier med inriktning på jazz/improviserad 

musik ur den afroamerikanska traditionen. Man kan 

ha piano, sång, gitarr, bas eller trummor som huvud-

instrument. 
Jazz-impro år 2 

Riktar sig till dig som redan kommit en bit i ditt  

musicerande och vill fortsätta fördjupa dig i  

jazz/improviserad musik. Du behöver ha god vana att  

hantera ditt instrument samt fungera väl i samspel  

med andra. Du behöver ha viss vana att spela  

jazz/improviserad musik tillsammans med andra. 

 

2. Musikproduktion 

Här får du arbeta med musikproduktion i ett brett  

perspektiv. Under året går vi bl.a. igenom producent-

skap, mixning, inspelning, akustik, musikteori,  

liveljud och ljudlära. Du kommer jobba med både 

egna projekt och andras musik. Undervisning sker 

individuellt och i grupp. Förutom att jobba med  

tekniska verktyg som mikrofoner, mixerbord och  

programvara i musikskapande har du ett flertal  

musikämnen och instrumentundervisning. 

 

3. Singer/Songwriter 
Här jobbar vi med alla förekommande moment från 

idé till färdig produktion, live eller på skiva. Singer/

Songwriter är inte en specifik musikstil. Du kan själv 

ha som mål att utvecklas inom vilken genre du vill.  

På lektionerna arbetar vi med många olika stilar för 

att bredda och utveckla dig inom både sång, spel, 

skrivande, arrangering och ljudproduktion. 

4. Vokalgrupp 
Det här är inriktningen för dig som är van att sjunga 

och vill utveckla dig i att sjunga i en a capella grupp. 

Du får ta ett stort eget ansvar och vara beredd på att 

sjunga i stämmor utan stöd från andra. Att sjunga 

utan andra instrument kräver lyhördhet för varandra, 

både röstmässigt, rytmiskt och dynamiskt. Utbildning-

en ger dig chansen att utveckla din sång ytterligare 

och dessutom dela det med andra! Att sjunga för 

publik är en viktig del i utvecklingen och du får många 

tillfällen till detta, både på skolan och utanför. 

 

Gemensamma lektioner 
Gemensamma ämnen över de olika inriktningarna är 

musikteori (gehör och satslära), ensembleledning,  

musikmetodik, rytmik, kör mm. Varje år genomför vi 

några resor med hela Musiklinjen. 

Ansökan: Via hemsidan: www.liljeholmen.nu 

Ansök senast måndag 6 april så blir du kallad till ett 

antagningsprov. Mer information finns på hemsidan. 
  

Kursstart: Måndag 24 augusti 2020 
 

Kursföreståndare: Jonas Ottosson & Kenneth Berrio 

García. Kontakt: musik@liljeholmen.nu 

 

  Musiklinje 
Vill du förbereda dig för högre musikstudier, drömmer du 

om jobb som musiker eller vill du bara ha ett riktigt roligt 

år? Välj mellan Liljeholmens fyra inriktningar. 



Deltagare berättar Musik i kreativ miljö 
På Liljeholmen har du möjligheten att utvecklas i 

din egen takt och fördjupa dig i den inriktning du 

sökt. Du får hjälp av engagerade och erfarna  

pedagoger att förbereda dig för högre studier i  

musik, musikproduktion mm. Här har alla inrikt-

ningar sitt profilämne varje dag efter lunch. För  

Jazz & improvisation och Vokalgruppen innebär  

det ensemblespel, för Musikproduktion och Singer/

Songwriter innebär det exempelvis musikproduk-

tion, ljudteknik, komposition eller skrivande text.  

 

Här finns tillgång till lokaler dygnet runt, med 

replokal, inspelningsstudios, lektionssalar, övnings-

rum mm. Vi har gott om utrustning som står till 

kursdeltagarnas förfogande. På Liljeholmens  

musiklinje finns stora möjligheter att hitta olika 

samarbetsprojekt med kursdeltagare i andra  

inriktningar.   

 

Konserter & redovisningar 
På Liljeholmen lägger vi stor vikt vid ensemble-

spelet. Som delatagare har du schemalagt  

ensemblespel vid flera tillfällen per vecka. Detta 

innebär en stor repertoar som redovisas vid olika 

konserter och under speciella konsertveckor som 

finns schemalagda redan vid kursstart. Musik-

producent sköter livemix och inspelning vid  

dessa konserter. 

 

Utöver de vanliga lektionerna gör Musiklinjen  

studieresor till olika musikhögskolor. Vi går även  

på klassiska konserter och musikaler.  

 

Vi tittar också på olika ansökningsprov till olika mu-

sikhögskolor, som en förberedelse för dig som vill 

söka vidare efter Liljeholmen.  

Utbildningen är väldigt bra för den som  
önskar bredd – här får du även ensemble-
spel, musikteori och kör. Det är en bra 
blandning av allt. Det är även mer livemusik 
än jag tänkte, vilket jag uppskattar.  
/Albin Larm, Musikproduktion 

Om du bor på skolan 
Månadskostnaden blir mellan 4610 - 5880 kr  

beroende på vilken rumstyp du väljer. Läs mer på  

liljeholmen.nu. Du som är under 20 år och väljer att 

bo på internat kan söka inackorderingstillägg hos 

CSN. Blanketten får du från skolan. Läs mer på csn.se  

 

Studiestöd 

Du som studerar på folkhögskola kan söka stöd. Hur 

mycket du kan få beror bland annat på ålder. Har du 

fyllt 20 år kan du söka studiemedel. Ansökan görs hos 

CSN. Är du yngre kan du få studiehjälp. Anmälan görs 

då av skolan och behöver alltså inte sökas.   
 
 
Mer information på hemsidan: www.liljeholmen.nu 
Med reservation för prisjusteringar. 
 

Studiekostnader 
Undervisningen vid folkhögskola är kostnadsfri.  

Däremot betalar du för undervisningsmaterial, kost, 

eventuell logi, resor och allmän service. Man kan inte 

bo på skolan utan att betala för mat och service.  

Exakt kurspris får du i ett brev.  

Bekräftelsedeposition 
När du blivit antagen, bekräftar du din studieplats 

genom att betala en deposition på 500 kr. Dessa  

betalas tillbaka vid kursens slut eller dras av på  

terminsavgiften. Depositionen återbetalas inte om  

du väljer att inte påbörja dina studier.  

För dig som inte bor på skolan 
Om du inte bor på skolan betalar du en avgift på  

ca 363 kr/vecka. Då ingår förmiddagsfika, lunch, visst 

skolmaterial, kopiering samt olycksfallsförsäkring med 

mera.  

Jag har blivit duktigare på att skriva även 
utan inspiration. Jag har också fått med mig 
mycket teori och bredd som gör att jag  
känner mig trygg med fler stilar än de jag 
naturligt hamnar i.   
/Julia Jonsson, Singer/Songwriter 

Det passar för alla som älskar att sjunga till-
sammans med andra. Man bör vara van att 
sjunga och gärna erfarenhet av stämsång. 
Om du funderar så sök – tveka inte!  
Det är en rolig upplevelse. 
/Ebba Nyström, Vokalgrupp 

Kursen passar den som vill grotta in sig  
på jazz och annan improviserad musik.  
Jag har lärt mig massor: hur man får en  
ensemble att fungera, hur man  
improviserar, hur man spelar kontrabas.  
/Charlie Porsbjer, Jazz & improvisation 


