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Med cirka 17 000 elevplatser och 300 lärare
är Kulturskolan Stockholm störst i Europa.
Kulturskolan är en kommunal verksamhet
som riktar sig till alla barn och ungdomar
i Stockholms stad mellan 6 och 22 år.
För at anmäla dig till våra kurser i musik,
sång, dans, cirkus, teater, musikal, konst
och media, gå in på vår webb:
kulturskolan.stockholm.se
eller ring 08-508 318 70

kulturskolan.stockholm.se

Musik
Kulturskolans
Avancerade
Program

Kulturskolans Avancerade Program i musik - KAP Musik

För dig som är 10-21 år och beredd at satsa mer!
Vill du ha mer tid för fördjupning i dit instrument, få undervisning i yterligare
et instrument, spela tillsammans med andra och möta en publik?
KAP erbjuder dig som ung musiker et musikaliskt sammanhang där du kan
utvecklas och utmanas.
KAP 1 Musik för dig mellan 10-13 år
• Enskild undervisning 45 min per vecka
• Möjlighet till undervisning i ensemble/orkesterspel
• Grundläggande kunskaper i musikteori
•
Du väljer någon av inriktningarna; klassiskt alternativt pop/rock/jazz
KAP 2 Musik för dig som är 14-21 år
• Alternativ 1: enskild undervisning i dit huvudinstrument 45 minuter/vecka
och undervisning i grupp i dit biinstrument 30 minuter/vecka
Alternativ 2: undervisning i dit huvudinstrument 60 minuter/vecka, inget
biinstrument
• Möjlighet till undervisning i musikteori
• Undervisning i ensemble/orkesterspel är obligatoriskt i de ämnen där
möjlighet fnns
•
Möjlighet at medverka vid konserter och framträdanden
Välj någon av följande inriktningar:
• Klassiskt
• Pop-Rock-Jazz
• Singer-Songwriter
• Jazzcentrum - Högdalen
Jazzcentrum - en särskild satsning på ensemblespel och improvisation,
för dig 15-22 år
• Undervisning i ensemblespel 60-90 min per vecka
• Undervisning i musikteori 60 minuter/vecka
• Undervisning i dit huvudinstrument 45 minuter/vecka
• Undervisning i biämne 30 minuter/varannan vecka
• Workshops och fördjupning i olika moment
• Möjlighet at medverka vid konserter och framträdanden
• Regelbundna besök av gästlärare
Kostnad
2800 kronor/termin*
* Du behöver vara mantalsskriven i Stockholms stad. I mån av tillgång kan plats finnas för dig
som bor i en annan kommun till en kostnad av 3 500 kronor/termin.

Sök till KAP Musik
Sök till Kulturskolans avancerade program genom att gå in på kulturskolans
webbplats; kulturskolan.stockholm.se/kap senast den 30 april.
Där kan du läsa om hur antagningsproven går till.
Antagningsproven äger rum i slutet av maj.
Antagningsprov för elever som söker KAP 1 Musik
Eleven framför en valfri låt eller stycke.
Antagningsprov för elever som söker KAP 2 Musik
Klassisk inriktning:
Obligatoriskt stycke
Valfritt stycke
Skalövningar - förbered en till två skalor som
kan spela som uppvärmning för juryn.
Rock/pop/jazzinriktning:
Obligatoriskt stycke
Valfritt stycke
Gehörsprov
Singer/Songwriter:
Eleven framför två egna låtar.
Antagningsprov för elev som söker komposition som ämne:
Eleven visar upp två egna kompositioner, både som noter och som ljudfil.
KAP Musik
Undervisningen sker över hela staden, men är på olika platser beroende av
vilket ämne och inriktning du väljer. I Högdalen finns Jazzcentrum.
Välkommen med din ansökan!
Kontakt
KAP Musik
Anders Elers Ivarsson, anders.elers.ivarsson@edu.stockholm.se, 08-508 318 55
Jazzcentrum
Anna-Karin Nelzén, anna-karin.nelzen@edu.stockholm.se, 08-508 465 28

