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MUSIKK

// INDIVIDUELLE TIMER
// SAMSPILL

// KONSERTER OG
FESTIVALER

// MUSIKK OG TEKNOLOGI
// KREATIVT FAGMILJØ

// ULIKE MUSIKKSJANGRE
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HVORFOR MUSIKK?
Musikklinja passer både for deg som satser mot
videre musikkstudier og for deg som ønsker
generell studiekompetanse samtidig som du får
utvikle musikkinteressen din. På musikklinja får du
muligheten til å utvikle deg på instrumentet ditt,
både gjennom individuelle timer og samspill med
andre. Du blir en del av et kreativt og faglig miljø
med et mangfold av ulike musikalske stilarter.
Musikklinja er også kjent for et godt og inkluder
ende elevmiljø. Her får du kunstneriske, musikalske
og menneskelige erfaringer som ikke kan læres
gjennom bøker.
VARIERT SKOLEHVERDAG
Hovedinstrumentet ditt er kjernen i musikkfagene.
Vi spiller og synger med hverandre og for
hverandre i samspill, kor og på konserter. I tillegg
lærer du om komponering, musikkhistorie, musikk
teori, ensembleledelse og konsertproduksjon.
Musikklinja gir generell studiekompetanse på en
spennende og variert måte.
SØKNADSFRIST: 1.MARS
Søknad sendes digitalt på vigo.no. Ferdighets
prøve er i starten av mai. Alle som har musikk på
Edvard Munch som førstevalg innkalles. Søknads
frist til fordypningsprogrammet i samarbeid med
Barratt Due musikkinstitutt er i januar hvert år.

MUSIKKTEKNOLOGI
I samarbeid med Universitetet i Oslo har vi ut
viklet musikkteknologi som programfag. Faget
utforsker samspillet mellom teknologi og musikk
og viser hvordan noe av den teknologien vi omgir
oss med fungerer. Skolen tilbyr også live elek
tronikk/laptop som hovedinstrument. I vårt nye
skaperverksted kan elevene utforske og fordype
seg i ulike prosjekter innenfor musikk og teknologi.
FORDYPNINGSTILBUD
Skolen tilbyr et fordypningsprogram i klassisk
musikk i samarbeid med Unge talenter ved
Barratt Due. Elevene deltar i samspill, kor og
hovedinstrument på Barratt Due og tar de øvrige
fagene på Edvard Munch vgs. I tillegg har skolen
et eget fordypningsprogram i improvisasjon,
improvED. Her får elevene ekstra undervisning
i improvisasjon og samspill og tas opp etter
prøvespill i starten av september.
GENERELL STUDIEKOMPETANSE: Ja
VALGMULIGHETER
På musikklinja kan du velge full fordypning i
musikk, eller du kan velge programfag fra andre
utdanningsprogram. Skolen gir også tilbud om full
fordypning i matematikk.
KONTAKT:
silje.marie.skeie@ude.oslo.kommune.no

