Färdighetsprov – Estetiska programmet
Inriktning Musik
För Dig som sökt till Estetiska programmet inriktning Musik anordnar Holavedsgymnasiet ett
färdighetsprov. Vid detta tillfälle vill skolan ge Dig information om utbildningen och om vad som krävs
för att Du ska klara av utbildningen med gott resultat. Vidare skall Du få visa vilka färdigheter Du har då
det gäller att spela/sjunga. Utifrån detta färdighetsprov vill vi på Holavedsgymnasiet bilda oss en
uppfattning om Dina förutsättningar att klara av utbildningen.
Färdighetsprov:
Dag
Tid
Plats

onsdag 22 april 2020
08.00 – 15.00
Samlingvidreceptionen

Färdighetsprovets upplägg
* Information om Estetiska programmet inriktning Musik.
* Intervju.
* Du sjunger eller spelar på Ditt huvudinstrument ett valfritt förberett musikstycke.
* Oförberett spel på Ditt instrument/oförberedd sång. (Musiklärarna väljer stycke.)
* Övriga färdigheter – om du t ex vill spela upp på ett ytterligare instrument.
* Musikteoriprov. Se bilaga - Förväntade förkunskaper i musikteori.
Under färdighetsprovet för elev på Estetiska programmet inriktning Musik tittar vi på vilka
grundläggande färdigheter Du har i instrument/sång och musikteori. Utifrån det som framkommer
under färdighetsprovet gör vi en bedömning av om Du har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på
programmet.
Anmälan sker på bifogad anmälningsblankett. Anmälan samt eventuella noter till ackompanjemang
skall vara Holavedsgymnasiet tillhanda senast den 7 mars.

VARMT VÄLKOMMEN!
Annika Lindholm Tejfors, programansvarig
tel. 0140-688 40
mail: annika.lindholmtejfors@tranas.se

Holavedsgymnasiet
Gillesgatan 4
573 82 Tranås

Kontakt:
Telefon: 0140-685 22
Mail: holavedsgymnasiet@tranas.se

www.holavedsgymnasiet.se

Anmälan till färdighetsprov – Estetiska programmet
Inriktning Musik
Jag anmäler mig härmed till färdighetsprov på Holavedsgymnasiet den 22 april, 2020
Mitt huvudinstrument___________________________________________________________
Jag behöver följande komp vid uppspelningen (bifoga kompnoter med din anmälan)
_____________________________________________________________________________
Jag tänker spela / sjunga följande __________________________________________________

Namn
Adress
Postnummer och ort
Telefon
Nuvarande skola
Nuvarande skolas adress

En del ungdomar som bor långt bort från Tranås kan ha svårt att vara på Holavedsgymnasiet mellan de
utsatta tiderna. Om Du av transportskäl inte kan följa våra tider så måste du ange när Du kommer till
Tranås och när Du åker hem igen. Det bästa är om du följer våra tider.
Ankomsttid till Tranås

Kl.

Hemresa från Tranås

Kl.

Skicka din anmälan senast 7 mars till

Holavedsgymnasiet
Annika Lindholm Tejfors
573 82 Tranås
mail: annika.lindholmtejfors@tranas.se

VARMT VÄLKOMMEN!
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