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Film & Musikgymnasiet är en liten skola som drivs helt utan vinstintresse.
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.

Film & Musikgymnasiet är också en skola full av kreativa elever med 
mycket talang och fantasi. Varje läsår bjuder vi på en mängd olika spän-
nande evenemang – konserter, föreställningar, utställningar, filmvisningar,
textreleaser, radiosändningar … Information om respektive evenemang
och eventuell biljettbokning kommer löpande upp på vår hemsida. Följ
oss också på Facebook och Instagram.

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

Lärare och övrig personal 
på Film & Musikgymnasiet

Välkommen 
att se vad vi gör 
läsåret 2018 – 2019!

www.filmomusikgymnasiet.se 

Du hittar allt det senaste 
om oss online:

Facebook: filmomusikgymnasiet
Instagram: filmomusikgymnasiet



Viskväll på Havet – Eleverna i åk 1 Scen och artist gör sitt första

större framträdande med gamla och nya visor.

F&M goes classic – Scen och artist åk 3 bjuder på klassisk sång i

Centrumkyrkan.

Blues och blandat – I samarbete med restaurang Saliga Munken

genomför eleverna i åk 2, Scen och artist, en skönt blåtonad konsert.

Oktober
November
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December
Julshow på Lilla teatern – Hela åk 1 hjälps åt att

leverera sång, musik, dans, drama, film och sketcher

– estetiska uttryck som representerar alla våra profiler.

Körkonsert

Ensemblekonsert på Dynamo – Skolans musik- och

ljudelever arrangerar en konsert med en massa bra

musik från flera olika genrer.
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Ensembleturné – Skolans musik- och ljudelever åker ut på

turné och spelar nutida pop och rock för högstadieelever

på olika platser i regionen.

Cabaret – I sin avslutande föreställning ansvarar eleverna

på Scen och artist själva för form och innehåll – i år bjuder

de på en cabaret med sång, dans och teater.

Januari
Februari
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Skrivarprojekt
Tidningar, novellsamlingar, podcasts, diktantologier, manus för

scen och film plus mycket annat släpps löpande under läsåret.



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. Mycket handlar

alltså om hantverket inom skapande, produktion, inspelning och distri-

bution. Inom visuell design arbetar vi med bildskapande, 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. 

Estetiska programmet, inriktning musik

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 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!
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Det var på gymnasiet jag knöt många kon-
takter som jag har nytta av i mitt yrke idag.

Radio-
sändningar

Film & Musikgymnasiet har en egen radiostudio och på frekvensen 89,0

sänder elever som går Medieproduktion, Ljudproduktion och

Radioproduktion live.
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Film Freaks – I vår årliga filmfestival, som har arrangerats sedan 2006, visar

filmtreorna upp sina examensfilmer inför hela skolan, släkt, vänner och andra

intresserade i stora salongen på Cnema.

Jazz på Crescendo – Scen och artist avslutar sin utbildning med en svängig

konsert i samarbete med den legendariska musikföreningen Crescendo. Nya och

gamla jazzlåtar tillsammans med handplockade musiker från när och fjärran.

Rock på Havet – Scen och artist, åk 2, sjunger kända rocklåtar, kompade av

musikelever från skolan.

Mars

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

Café Amour – Nyskriven musikal av Jakob

Sjöberg, Josefine Willén och Lasse

Petersson har urpremiär på Lilla teatern. På

scenen står elever i åk 2.  

Best of FMG – Tillsammans avslutar alla

skolans musikelever läsåret med musik och

sång i olika former och konstellationer.  

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”.
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Lunchkonserter – Under hela året arrange-

ras lunchkonserter på skolans scen Havet –

ibland som del i olika musikkurser och ibland

för spontana framträdanden. 

Utställningar – Vi har utställningar med

bilder tagna av elever som läser Fotografisk

bild 1 och 2 minst en gång per termin.

Lunchkonserter
& Utställningar
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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 medlems-

organisationer 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.
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Torsdag 18 oktober kl. 16.30 – 18
Tisdag 20 november kl. 16.30 – 18.30
Onsdag 6 februari kl. 16.30 – 18
Onsdag 24 april  kl. 16.30 – 18.30

Öppet
Hus

Kom och besök oss – träffa lärare och elever, upplev
lokaler och stämning, prova vår utrustning och känn
vad Film & Musikgymnasiet handlar om

Film & Musikgymnasiet • Kungsgatan 53 • 602 33 Norrköping
Tel 011-29 09 19 • info@filmomusikgymnasiet.se

Allt det senaste hittar du på 
www.filmomusikgymnasiet.se


