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Film & Musikgymnasiet är en liten skola som drivs helt utan vinstintresse. Alla våra
resurser läggs direkt på eleverna. Vi har hög lärartäthet, skicklig och uppskattad
personal, fina lokaler och noga utvald, modern utrustning. Vi ger helt enkelt våra
elever en riktigt bra, rolig, omväxlande och utvecklande gymnasietid.

Skolans huvudman är Studiefrämjandet i Östergötland och vi har funnits sedan
2004. Estetiska programmet är en högskoleförberedande utbildning med både
bredd och djup, oavsett inriktning och profil. Vi erbjuder ett stort antal valbara
fördjupningskurser och alltid matematik 2b och 3b samt engelska 7 för områdes-
behörighet och/eller extra meritpoäng.
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Vi arbetar hela tiden aktivt för att utveckla elevernas problemlösningsförmåga
och kreativitet, deras kritiska tänkande och självförtroende, den digitala kom-
petensen och förmågan att belysa frågor ur olika perspektiv, nyfikenheten och
initiativförmågan. De utvecklas konstnärligt och lär sig att driva kreativa projekt
från idé till färdig produkt samtidigt som de får en gedigen utbildning i de
gymnasiegemensamma teoretiska ämnena.

Om du älskar scen och artisteri, film, musik, skrivande eller ljud så är vi helt
enkelt skolan som älskar dig!

Välkommen att se vad vi gör läsåret 2016-2017!

Maria Fagerberg
Rektor

EN SKOLA ATT 
TRIVAS I

www.filmomusikgymnasiet.se 

På nätet hittar du allt 
det senaste om oss:

www.facebook.com/filmomusikgymnasiet



Intresserad av film och foto? Musik? Radio och ljud-
produktion? Att skriva? Eller av att stå i strålkastar-
ljuset på scenen? I så fall är Film & Musikgymnasiet
skolan för dig!

Vi ger dig ett brett högskoleföreberedande program
samtidigt som du får fördjupa dig inom film och 
visuell design, musik, ljudproduktion, skrivande 
eller scen och artisteri.

Ta chansen och besök oss – träffa lärare och elever, 
upplev lokaler och stämning, prova vår utrustning
och känn vad Film & Musikgymnasiet handlar om!
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Det här händer 
läsåret 2015-2016
Lunchkonserter
Viskväll 19/10
FMG Goes Classic 16/11
Blues & Blandat 22/11
Höst- och vårsalong
Öppet hus 
Julshow 7/12
Ensemblekonserter 13/12 och 2/5
Körkonsert i city 15/12 
Film & Musikhjälpen vecka 50
Välgörenhetsshow 17/2
Radio F&M och Tv-produktioner
Film Freaks 31/3
Jazz på Crescendo 23/4
iLife, musikal 2-4/6
Aktuell information finns alltid på vår hemsida.

ÖPPET HUS
Var Film & Musikgymnasiet, Kvarngatan 38
När Tisdag 29 november kl. 16.30-18.30

Tisdag 31 januari kl. 16.30-18.30
Onsdag 19 april info-kväll med workshops



På Film & Musikgymnasiet arrangeras lunchkonserter under hela året.

Konserterna äger rum på vår scen Havet och det är i huvudsak våra egna

elever som står i rampljuset.

Lunchkonserterna är ett sätt för eleverna att redovisa sina projekt men

också en öppen scen för spontana framträdanden. Konserterna samlar 

alltid en stor publik som ger härligt positiv respons, och är ett naturligt

och mycket uppskattat inslag på skolan.

Här visas även filmelevernas egna produktioner. 

Allt på storbild med bra ljud!

LUNCH-
KONSERTER

Var  Film & Musikgymnasiets scen Havet 
När  Flera gånger i månaden
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Var Film & Musikgymnasiets scen Havet
När Onsdag 19 oktober kl. 18.30

VISKVÄLL

Pedagogiska, kompetenta och sjukt härliga lärare!

Erika Engberg, Stockholms Musikalartist Utbildning på BASE23, 
student 2011
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Här gör eleverna som går Scen och artist på Film & Musikgymnasiet

sitt första framträdande. Det blir en intim höstkväll med visor, fika

och trevligt umgänge. Detta evenemang brukar vara lika uppskattat

av elever som av anhöriga och vänner.



F&M GOES 
CLASSIC

I åk 3 får eleverna från Scen och artist prova på den

klassiska repertoaren. Den perioden avslutas med en

stämningsfull konsert där mikrofoner och högtalare

ersätts av en flygel och levande ljus. Vi framför solo-

och ensemblesånger från Bach till vår tid.

Var Norrköpings Konstmuseum
När Onsdag 16 november kl. 18.30

Det var på gymnasiet jag knöt många kontakter som jag
har nytta av i mitt yrke idag.

Lina Steen, egen företagare som fotograf, regissör och redigerare
inom film och foto, folkbildningssamordnare för film och media på
Studiefrämjandet, student 2011
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BLUES &
BLANDAT
Under hösten sjunger vi blues i Scen och artist, åk 2. 

I samarbete med Restaurang Saliga Munken fortsätter vi

med de senaste årens succéer och genomför ytterligare

en skönt blåtonad konsert på temat ”Blues & Blandat”.

Kom i tid så slipper du stå, sittplatserna tar snabbt slut!

Var Saliga Munken, St Persgatan 80, Norrköping   
När Tisdag 22 november kl. 19.30
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Varje läsår genomför vi två större fotoutställningar. Med kamera

och avancerad fotoretusch i bagaget, anordnar våra elever i åk 3

som läser Fotografisk bild 1 och 2 en höst- och en vårsalong.

Elever från Scen och artist som tolkar fotografierna med olika 

scenuttryck, och du som besökare får ta del av en magisk afton 

i bildens och scenkonstens anda. Givetvis serveras salta pinnar.

Varmt välkomna!

HÖST-

Det var under gymnasiet jag upptäckte foto och jag tyckte
att jag fick väldigt många chanser att hålla på med det i
skolan, och en massa stöd från lärare i val av utbildningar.

Josefin Mirsch, frilansfotograf, Stockholm, student 2009
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& VÅRSALONG



En rolig och viktig tradition på Film & Musikgymnasiet är ettornas julshow.

I ämnet Estetisk kommunikation prövar vi på och utvecklar olika sceniska

förmågor för att sedan tillsammans skapa ett manus till en förställning

som blir unik för just den gruppen. Det blir sång, musik, filminslag, dans,

drama, sketcher - varierande estetiska uttryck som representerar våra olika

inriktningar. Showen utspelar sig både live på scenen och på filmduk i

salongen på Lilla Teatern.

JULSHOW

Var Lilla Teatern, Norra Promenaden 108, Norrköping
När Onsdag 7 december kl 15.00 och kl 18.00

Möjligheterna att växa och stärkas som individ
under gymnasieåren har definitivt hjälpt mig bl a
när det gäller ledarskap och självkännedom.

Linnea Skoog, officer i Flygvapnet, student 2009
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Var Dynamo
När Tisdag 13 december kl. 18.00 och

Tisdag 2 maj, kl. 18.00

ENSEMBLE-
KONSERTER

En gång i december och en i maj håller skolans musikelever

konserter med låtar från olika genrer på Dynamos stora scen.

Skolans elever som läser Ensemble arrangerar konserterna och

alla är hjärtligt välkomna.

Läsåret kommer att innehålla ytterligare konserttillfällen och

framför allt en längre turné i början av vårterminen.

Mitt val av gymnasium har betytt massor.
Där förstod jag att jag kan fortsätta med
det jag vill göra, det jag vill satsa på och i
framtiden kunna leva på det. Det var inte
längre en dröm, utan det var på Film &
Musikgymnasiet det blev ”på riktigt”.

Linnea Kennryd, Performing Arts School, 
Göteborg, student 2010
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KÖRKONSERT
I CITY

Var Centrala Norrköping
När Torsdag 15 december kl. 17.00 och 18.00

Att Film & Musikgymnasiet har en kreativ
profil genomsyrar alla ämnen så att man lär
sig på ett roligare och mer långsiktigt sätt.

Stina Gustafsson, landskapsarkitekt, student 2011

Film & Musikgymnasiets över 50 röster starka kör drar ut i vär-

sta julrusningen och intar ett av stadens varuhus. Vi framför

ett blandat program med solister ur de egna leden. En och

annan julsång smyger sig säkert också in i repertoaren!



FILM & MUSIK-

HJÄLPEN
Inspirerade av P3:s Musikhjälpen engagerar vi oss med

hjälp av radio, musik, gäster, film, en digital bössa och

annat smått och gott i en aktuell humanitär fråga.

Var  Film & Musikgymnasiets scen Havet, 
Radio F&M 98,0 Mhz

När Vecka 50, löpande information kommer 
upp på vår Facebook-sida
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STUDIEFRÄMJANDET
– VÅR HUVUDMAN

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet

studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet och

ger stöd till tusentals studiecirklar och föreningar i hela

Sverige. Studiefrämjandet i Östergötland har mycket

musik-, kultur- och ungdomsverksamhet och driver även

kulturhusen Elsas och Skylten.



I sitt avslutande gymnasiearbete ansvarar våra elever på Scen

och artist själva för form och innehåll. I år blir det en show för

välgörenhet, och vi kan garantera engagerade och engagerande

nummer med fantasi, sång, dramatik och dans!

VÄLGÖRENHETS
SHOW

När Fredag 17 februari

Se hemsida och Facebook för mer information!
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Under tv-produktionens stora livesändning är redaktionen på helspänn … 

En gång per läsår kan vi se programledare och gäster direkt i skolans intern-tv,

och ytterligare en gång sänds en förinspelad produktion. 

På Film & Musikgymnasiet har vi vår egen radiostudio

och sänder radio på riktigt!

På frekvensen 89,0 sänder eleverna som går Medie-

produktion 1 och Ljudproduktion 1 och 2 live från vår

radiostudio, vilket är grymt skoj och mycket omtyckt,

men också uppskattat av såväl kompisar som föräl-

drar. Lyssna själv!

89.0Mhz

TV-
PRODUKTION
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FOTO Ilari Bjuvander

• En riktig inspelningsstudio

• Replokaler och övningsrum

• Musikprogram Logic X och Cubase

• Elva fullt utrustade inspelnings- och mixningstudior

Vi har allt för ditt
MUSIKSKAPANDE RADIO F&M  

FOTO Maria Fagerberg



Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Film

& Musikgymnasiet erbjuder två inriktningar med fem olika profiler.

Estetiska programmet, inriktning estetik och media

Film och visuell design (ESEST)

Fokus ligger på att skapa, spela in och redigera film samt producera TV.

Mycket handlar alltså om hantverket inom skapande, produktion,

inspelning och distribution. Inom visuell design arbetar vi med bildska-

pande, foto, grafisk kommunikation och färglära.

Ljudproduktion (ESEST)

Inom ljudproduktion lär man sig musik- och röstinspelning i studio,

mixning och editering i professionella musikprogram, ljudläggning för

film och dataspel samt DJ-mixning. I profilen ingår ensemblespel.

Eleverna jobbar också med grundläggande journalistik, liveradiosänd-

ning i radiostudio och pod/webradio. 

Skrivande (ESEST)

Profilen innehåller kreativt skrivande, muntligt och skriftligt berättande,

grafisk formgivning och medieproduktion. Fokus ligger på att lära sig

utveckla texter från idé till produkt. Vi skapar idéer, planerar, arbetar

med olika genrer, provar olika uttrycksformer, bearbetar, ger respons

och utvecklar. 
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Scen och artist  (ESMUS)

Profilen har fokus på scen och artisteri, och innehåller mycket sång

och teater, men även dans. Under de tre åren är eleverna med och

gör olika scenuppsättningar som till exempel musikaler, talpjäser

och shower.

Musik (ESMUS)

Rock- och popinriktad profil som ger en stark musikalisk och tek-

nisk grund för den som tänker sig en framtid som sångare eller

musiker. Utbildningen är uppbyggd omkring instrument/sång samt

ensemblespel. Att få stå på scenen i större och mindre samman-

hang är en självklarhet!

PROGRAM &
INRIKTNINGAR HS

READY
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

GYMNASIEUTBILDNING!



Vad är roligare än att göra egen film? Jo, att få visa den

egenproducerade färdiga filmen för en stor biopublik!

Film Freaks är Film & Musikgymnasiets årliga filmfestival

som har arrangerats sedan 2006. Den är ett forum för

våra elever att visa upp sina examensfilmer och ett till-

fälle för publiken att se några av framtidens filmare.

Efter en lång och intressant produktion av novellfil-

merna som är treornas examensarbeten rullas äntligen

den röda mattan ut. På Filmfreaks är det premiärmingel

för nära och kära, underhållning och prisutdelning!

Visningen är öppen för allmänheten så håll utkik på vår

hemsida och på Facebook så att du inte missar att boka

din biljett.

FILM FREAKS

Min tid på Film & Musikgymnasiet formade mig
till den jag är idag och yrket jag har hade jag
aldrig haft om jag gått en annan utbildning

Olle Tholén, Crazy Pictures, 
ordförande i Östergötlands förenade filmare, student 2007

Var  Cnema, Kungsgatan 56, Norrköping
När  Fredag 31 mars
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Åk 3, Scen och artist avslutar sin utbildning med en svängig

”jazzy” konsert i samarbete med den legendariska musik-

föreningen Crescendo. Eleverna framför nya och gamla jazz-

låtar tillsammans med handplockade musiker från när och

fjärran. Kom till Crescendo och upplev jazzhistoria i både

miljö och repertoar.

JAZZ PÅ 
CRESCENDO

Var Crescendo, Järnbrogatan 3, Norrköping   
När Söndag 23 april kl. 16.00

Lärarna är och förblir det bästa med Film &
Musikgymnasiet. Dessa drivna, kreativa och passionerade
människor som ständigt engagerar sig i eleverna som på
inget annat gymnasium.

Anton Gagner, civilingenjör i elektronik, LiU, student 2009
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iLife – EN MUSIKAL
Under åren har vi satt upp en mängd olika musikaler som skräddarsytts

för våra elever - Gangster, The Wiz, Is there life after Highschool, Pirate

musical, Häxhammaren, Törnrosa, Viruzzz, Normal och S-M-A-R-T.

Årets musikal, med våra scen-och artisttvåor och övriga tvåor som har

valt kursen Estetisk kommunikation 2, är en nyuppsättning av iLife,

skriven av Nettan Lekström och Lasse Petersson.

Var Lilla Teatern, Norra Promenaden 108, Norrköping
När Fredag 2 juni kl. 19.00, 

lördag 3 juni kl. 16.00 och kl. 19.00 samt 
söndag 4 juni kl. 16.00.

Bevaka biljettsläpp på vår hemsida!

34 35



Film & Musikgymnasiet
Studiefrämjandet

Kvarngatan 38 • 602 40 Norrköping
Tel 011-29 09 00

info@filmomusikgymnasiet.se

www.filmomusikgymnasiet.se
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Film & Musikgymnasiet drivs av Studiefrämjandet, ett
partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund med

verksamhet över hela landet. Studiefrämjandet är en ideell förening grundad
på våra 19 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande.
Studiefrämjandet har en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur,
miljö och kultur. Vårt största verksamhetsområde är kultur – främst musik.

www.facebook.com/filmomusikgymnasiet


