
MUSIK
Musikutbildning på hög nivå!
Musiklinjen är en väletablerad utbildning 
som ger Dig som student stora möjlighe-
ter att utvecklas vidare som instrumentalist 
och ensemblemusiker. Musiklinjen är förbe-
redande för musikhögskolan men fungerar 
även som en fristående musikutbildning.

LIN
JEN

Eftersom man bor så tätt tillsammans med andra 
musiker skapas det goda förutsättningar att mu-
sicera även utöver skolan. Tidigare elever från vår 
skola finns idag spridda över landets musikhögsko-
lor, som musiklärare, frilansande musiker, sångare, 
dirigenter och kompositörer. Genom enskild instru-
mentalundervisning och kammarmusik/jazzensem-
ble får du fördjupa dig inom din specialitet.

Jazz  -   Klassisk  -   Komposition  -   Rytmik 

Exempel på ensembler:
Jazzensembler med blås och sång, piano, gitarr, fiol, trummor, 
kontrabas • stråkkvartett • traverstrio • sångensemble • barocken-
semble kammarorkester • blandade konstellationer utifrån kompo-
nisternas musik • pianotrio

Exempel på tematiska projekt som vi gjort
Jazz: Carla Bley, Charlie Haden, American songbook, Pat Metheny, 
Thelonious Monk, Jamiroquai, folkmusik, jazz på svenska
Klassiskt: Musik av Astor Piazzolla och Dimitri Schostakovich Opera 
- ”Dido och Aeneas”, ”Xerxes”, ”Trollflöjten” och ”Cosi fan tutte”.
Vivaldis ”Årstiderna” och Lars-Erik Larssons ”Förklädd Gud”.

Kompositions- och arrangeringsprojekt: samarbeten med symfoni-
orkester, stråkkvartett, blåskvintett, kör och många andra ensemble-
typer både inom och utanför skolan.

Gränsövergripande musikaliska projekt
Specifikt för vår utbildning är att du även får spela genreövergri-
pande under ett ämne som kallas Musikalisk Verkstad. Förutom din 
spetskompetens får du möjlighet att arbeta över genregränser och 
med olika typer av musiker, kompositörer och arrangörer. Som 
musiker måste du kunna fungera i många olika miljöer. Här uppstår 
ny musik i nya möten. Som kompositionselev har du även tillgång 
till att få dina kompositioner/arrangemang framförda av musiker på 
utbildningen. 

Gästande musiker de senaste åren
Shai Maestro, Maggi Olin, Isabella Lundgren, Mathias Algotsson tro, 
Lars Jansson Trio, Ewan Svensson, Karin Lundin, Elise Einarsdotter, 
Olle Steinholtz, Yun Kan 3, Double Standards, Krister Jonsson, Pärlor 
för Svin, Lena Hoel- Aldén, Mats Bergström, Peter Asplund, Wieska 
Szymczynska, Benedicte Haid, Per Tengstrand och Stockholms saxo-
fonkvartett. Vi samarbetar även med Musikhögskolan i Malmö.

Konserter
Musiklinjen är även känd för sitt omfattande konserterande i samar-
bete med bl a Växjö jazzförening, Alvesta jazzförening, Kammarmu-
sikföreningen och Växjö konsertförening.

Ansökan
Ansökan till hösten 2017 senast 24 mars. Antagningsprov 4-6 april 
2017. I mån av plats gör vi en andra antagning under juni 2017.

Kontakta oss
sigfrid.se • musiklinjen@sigfrid.se



ILCO
Läsåret 2017-2018 erbjuder S:t Sigfrids folkhögskola en 
spännande musikutbildning! Utbildningen är  ett samarbete 
med ILCO, Iglesia Luterana Costarricense, den lilla luterska 
kyrkan i Costa Rica.

Kursen vänder sig till dig som har ett stort musikintresse som du 
vill utveckla. Du är beredd på ett äventyr och ett minne för livet som 
består av meningsfyllda möten med varma människor i en bedåran-
de vacker men också utsatt miljö. Du kommer få verktyg att kunna 
inspirera, göra en insats som ledare i musikaliska sammanhang av 
olika slag. Till din hjälp har du erfarna pedagoger som hjälper dig att 
hitta sätt att kunna bidra med ett rikare och värdigt liv för invånarna 
i de många små församlingar som ILCO verkar i.

Under höstterminen studerar du på S:t sigfrids folkhögskola och i 
kursen ingår undervisning i gitarr och slagverk. Dessutom ingår 
scenisk beredskap, röstvård, rytmik, idrott och spanska.  
I ämnet livsåskådning  får du fördjupa dig kring den kyrkliga 
musikaliska kontexten. I skolans kapell får du möjlighet att 
praktisera och pröva olika musikaliska ingångar i bl.a gudtjänster 
och morgonsamlingar.

Under vårterminen är du fyra månader i Costa Rica under ledning 
av ILCO:s musikaliskt ansvarige Julio Melara och verkar/praktiserar 
dina kunskaper i några av ILCO:s församlingar. Uppgiften blir att lära 
ut musik som kan spelas av församlingsborna själva och som kan 
lyfta gudstjänstlivet inom ILCO. Vinsten är dubbel, din utveckling 
som musikalisk ledare och människa och ditt bidrag till självkänslan 
hos den lilla människan och den församling där hon befinner sig.

Praktisk information
Höstterminen 2017 pågår 21/8-22/12 
Vårterminen 2018 pågår 9/1-8/6

Kursen är studiemedelsberättigad.
På skolan kan man välja att bo på internatet.

I Costa Rica ordnar ILCO med boende som deltagarna själva betalar 
för. Ungefärlig levnadskostnad är cirka 3500 per månad för kost och 
logi. Skolan står för intensivkurs i spanska och resor inom Costa 
Rica. Resan till Costa Rica betalas av deltagaren. Kostnad för logi vid 
spanskakursen tillkommer.
Ett tips är att söka bidrag till utbildningen från fonder och 
församlingar.

Mer om kursen 
Surfa in på sigfrid.se

Ansökan
Sista ansökningsdag 15 maj, på ansökningsblankett som finns på 
hemsidan. Alla sökande kallas till intervju, datum meddelas senare.

Mer information
Magnus P. Wåhlin, kursansvarig
070-6260097.
magnus.wahlin@svenskakyrkan.se

Erik Bratt, musikansvarig
0738-251202.

Musikutbildning med 
praktik i Costa Rica!


