
HVEM K AN SØKE?: Søkere med bostedsadresse i Oslo. 
Du bør ha danset en del streetdance, og du bør være 
åpen for og interessert i å lære andre dansestiler. 
 
SØKNADSFRIST: 1. mars, søknad sendes digitalt på 
vigo.no. Alle som har dans på Edvard Munch vgs som  
1. valg til bli innkalt til ferdighetsprøve/audition i slutten 
av april. 

 
GENERELL STUDIEKOMPETANSE: Ja. 
 
VALGMULIGHETER: I matematikk velger du enten  
P (praktisk) eller T (teoretisk) på vg1. På vg2 velger du 
enten P (praktisk), S (samfunnsfaglig) eller R (realfaglig) 
matematikk.  
  

Skolen tilbyr undervisning i tysk, fransk og spansk på  
vg1 og vg2. Elever som mangler 2. fremmedspråk fra  
ungdomskolen må i tillegg ha dette på vg3. 
 På vg2 og vg3 kan du velge bort ett - 1 - dansefag 
(5-timersfag) i bytte mot et annet programfag som  
skolen tilbyr.  
 
DANSEFAG: I tillegg til streetdance er det obliga-
torisk undervisning i fagene klassisk ballett, jazzdans og 
moderne samtidsdans med avsluttende eksamen i disse 
fagene. Søkere må derfor være interessert i å lære mest 
mulig i alle dansefagene. I tillegg undervises det i danse-
komposisjon, dansehistorie og grunntrening for dansere. 
På vg1 gis det undervisning i drama og musikk i faget som 
er felles for alle MDD-linjer; Musikk, dans og drama.  

KONTAKT: heidi.solberg@ude.oslo.kommune.no
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EDVARD MUNCH VIDEREGÅENDE SKOLE   //   DANS

LANDSDEKKENDE  
DANSELINJE MED FORDYPNING I 

SCENISK DANS 

HVEM K AN SØKE?: Søkere fra hele Norge. Du bør 
helst ha gode forkunnskaper i to av fagene klassisk 
ballett, jazzdans og moderne dans, og du må være 
interessert i å jobbe hardt for å bli en så god danser 
som mulig. 
 
SØKNADSFRIST: 1. mars, søknad sendes digitalt på 
vigo.no. Alle som har dans på Edvard Munch vgs som  
1. valg til bli innkalt til ferdighetsprøve/audition i slutten 
av april. 
 
GENERELL STUDIEKOMPETANSE: Ja. 
 
VALGMULIGHETER: I matematikk velger du enten 
P (praktisk) eller T (teoretisk) på vg1. På vg2 velger du 
enten P (praktisk), S (samfunnsfaglig) eller R (realfaglig) 
matematikk.  
 Skolen tilbyr undervisning i tysk, fransk og spansk 
på vg1 og vg2. Elever som mangler 2.fremmedspråk fra 
ungdomskolen må i tillegg ha dette på vg3. 

På vg2 og vg3 kan du velge bort ett - 1 - dansefag  
(5-timersfag) i bytte mot et annet programfag som  
skolen tilbyr.  
 
DANSEFAG: Undervisning i klassisk ballett, jazzdans 
og moderne samtidsdans med fordypning og avslut-
tende eksamen i disse fagene. I tillegg undervises det 
i dansekomposisjon, dansehistorie og grunntrening for 
dansere. På vg1 gis det undervisning i drama og musikk  
i faget som er felles for alle MDD-linjer; Musikk, dans  
og drama.  

KONTAKT: heidi.solberg@ude.oslo.kommune.no

JEG HAR ALDRI ELSKET Å DANSE SÅ 
MYE SOM JEG GJØR NÅ, NÅR  

JEG GÅR PÅ DANSELINJA. LÆRERNE 
ER EN PERFEKT BLANDING MELLOM 

STRENGE OG INSPIRERENDE.
AGNES ,  VG3
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