Fagoversikt og fakta om Musikk
Fordypningsinstrument
Alle elever på musikklinja skal ha et fordypningsinstrument/
hovedinstrument. Det er dette instrumentet du skal fordype deg i gjennom 3
år. Du får individuell undervisning på instrumentet ditt av en av våre lærere.

Bruksinstrument
I VG1 skal du i tillegg ha to bruksinstrumenter. Alle må ha sang og et
tangentinstrument (piano/synth). Det vil si at hvis du ikke har sang eller
piano som fordypningsinstrument, så blir det dine bruksinstrumenter. Hvis
du har sang eller piano som fordypningsinstrument, så kan du velge hva
som skal være ditt andre bruksinstrument. Det valget gjør du i forbindelse
med ferdighetsprøven. Vi forventer ikke at du har forkunnskaper på
bruksinstrumentene. Du fortsetter med undervisning i bruksinstrument på
vg2, men da er ikke sang lenger obligatorisk.

Live elektronikk som instrument
På Edvard Munch tilbyr vi live elektronikk som instrument, det kan være
både fordypningsinstrument og bruksinstrument. Når du velger dette
instrumentet forventer vi at du har noe erfaring med å lage musikk på din
datamaskin. Du bygger på et vis opp instrumentet ditt selv med å bruke ulik
programvare og ulik programvare. På skolen lærer du også å bruke dette i
samspill med andre.

Fordypningsmuligheter
Når du begynner på musikklinja, har du valgt at mange av programfagene
dine blir musikkfag. I tillegg er ett av programfagene i vg2 og vg3 valgfrie.
Det vil si at du kan velge om du ønsker musikk fordypning eller om du heller

vil velge et annet programfag fra ST, KDA eller et annet MDD-fag. Det kan
for eksempel være ulike realfag, språk, samfunnsfag, foto&grafikk,
teaterensemble, musikkteknologi eller noe annet.
Du velger også selv hvilken matematikkvariant du ønsker å ha. Du gjør et
valg når du søker, men dersom det viser seg å være helt feil, får du
mulighet til å bytte i løpet av de første ukene. Dersom du er spesielt
interessert i realfag og ønsker å ta et studium som krever realfag etter
musikklinja, har du også mange muligheter. Ingeniørstudier, veterinær,
økonomi, informatikk er eksempel på studier med særskilte opptakskrav
som kan dekkes innenfor rammene av 35 t/u på musikklinja.

Fagoversikt
Du får en kombinasjon av fellesfag og programfag. Fagtabellen ser slik ut:
Fag
Fellesfag
Norsk
Engelsk
Matematikk
Naturfag
Fremmedspråk: Tysk I /Tysk
II/Fransk II/Spansk II
Samfunnsfag
Geografi
Historie
Religion og etikk
Programfag
Musikk, dans, drama
Lytting
Musikk
Instrument, kor, samspill 1
Musikk i perspektiv 1
Ergonomi og bevegelse 1
Valgfritt programfag
Instrument, kor, samspill 2
Musikk i perspektiv 2
Instruksjon og ledelse

VG1
113
140
140
140
113

Uketimer
VG2
112

VG3
168

84/140
112
84
56
56

113
84

140
56
140
140
140
56
140
140
140
140

Ergonomi og bevegelse 2
Valgfritt programfag

56
140

