LBS MUSIKPRODUKTION | SÖKORD ESMUS

ESTETISKA PROGRAMMET
INRIKTNING MUSIK
Har du ett brinnande musikintresse som du vill utveckla?
Tänker du direkt på vad som kunde gjorts annorlunda när
du hör en ny låt? På LBS Musikproduktion läser du Estetiska
programmet med inriktningen musik. Här får du jobba kreativt
med ljud och lära dig att spela, skapa och producera musik.
Att kunna spela in en låt professionellt och sedan ge den ett

GYMNASIEGEMENSAMMA
Engelska 5

Matematik 1b

leva hur de teoretiska kunskaperna förbättrar resultatet

Naturkunskap 1b

i verkligheten. Utbildningen ger dig även stora möjlig-

Religionskunskap 1

Under utbildningen kommer du att träna upp ditt gehör
och även få goda kunskaper inom områden som arrangemang, komposition, inspelningsteknik men även hur
branschen fungerar.
Du lär dig att arbeta med ljudläggning av exempelvis film
och spel i främst mjukvaran Logic Pro X, vilket används av
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Historia 2b – kultur

I studion arbetar du med avancerad teknik och får upp-
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Samhällskunskap 1b
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Svenska 2 (alt. svenska som andraspråk)
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Svenska 3 (alt. svenska som andraspråk)
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150 P

Estetisk kommunikation 1
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Konstarterna och samhället
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INRIKTNING		

400 P

proffsen i många musikstudior och för ljudläggning av alla

Ensemble med körsång
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stora filmer och spel.

Instrument eller sång 1
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Gehörs- och musiklära 1
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Exempel på framtida yrken är musiker, musikproducent,
låtskrivare, studioinnehavare, kompositör, ljudtekniker och
ljudläggare. Utbildningen ger dig behörighet att läsa vidare
på högskola eller universitet och du kommer vara väl förberedd
inför antagningsprov och studier inom musik, musikproduktion och musiklärarutbildningar på eftergymnasial nivå.
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Svenska 1 (alt. svenska som andraspråk)

PROGRAMGEMENSAMMA

GYMNASIEARBETE

100 P

PROGRAMFÖRDJUPNING

500 P

Musikproduktion 1
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Musikproduktion 2
Ljudproduktion 1

100
100

Ljudproduktion 2

Programmet finns i: Borås, Lund, Nyköping,
Trollhättan, Varberg

åk 3
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Historia 1b

perfekt sound – det är det musikproduktion handlar om.

åk 2
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Engelska 6

Idrott och hälsa 1

heter att utvecklas som musiker eller sångare.

1150 P åk 1
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Digitalt skapande 1
INDIVIDUELLT VAL

200 P

För kursutbud kontakta aktuell skola

100

100

