Musik
Stx og hf: C-, B- og A-niveau

And one, and two, and one, two, there, four…Musikfaget er en væsentlig del af skolens
sociale liv f.eks. via minikoncerter til morgensamling, cafe- og forårskoncerter. Du vil derfor som
musikelev være med til at gå forrest for at gøre skolen til et sjovere sted at være.

Forårskoncerten 2015 – Studieretningsholdet m.fl.
I gymnasiet adskiller musikfaget sig fra mange andre fag ved, ud over en teoretisk side, også at
have en stor praktisk side. I den praktiske del laver vi sammenspil og synger, og i den teoretiske del
lærer vi redskaber til at forstå musik. Når vi kombinerer begge dele, når vi sammen nye musikalske
højder og større fælles musikoplevelser.
Musikfaget udbydes som:
1) kreativt fag i 1g/1hf (C-niveau)
2) studieretningsfag på A- eller B-niveau umiddelbart efter grundforløbet i 1g, såfremt der er
elever nok til at oprette en studieretning hermed
3) valgfag på B- og evt. derpå A-niveau.
FAQ:
Skal man kunne spille og synge og læse noder for at vælge musik som obligatorisk kreativt fag (cniveau)? Nej – men man skal være indstillet på at lære nogle grundlæggende sangteknikker og

nogle grundlæggende færdigheder på et instrument efter eget valg. Når året er omme, vil du udover
at kunne spille og synge også være i stand til at lytte til musik på en ny og analytisk måde.
Skal man kunne spille og synge for at vælge musik på studieretning (B- eller A-niveau)? Man
behøver ikke at være en trænet sanger eller musiker for at vælge musik på enten B- eller A-niveau,
selvom det naturligvis er en fordel. Man behøver heller ikke at kunne læse noder, inden man starter
på gymnasiet eller hf. På både B- og A-niveaumusik lærer man noder i undervisningen, ligesom
man har sammenspil og derfor vil skulle øve sig en del (især hvis man ikke i forvejen spiller et
instrument). På A-niveau er der også en skriftlig dimension med afleveringer og mulighed for
skriftlig eksamen. I den skriftlige dimension lærer man om arrangementsteknik og anvender blandt
andet IT-programmet Primus hertil.
Alle hold på alle niveauer deltager i forårskoncert og andre optrædener, herunder det årlige
korstævne med regionens andre gymnasiemusikhold. Derudover deltager musikelever, særligt på Bog A-niveau, ofte i skolens teaterproduktioner, musicals, teaterkoncerter, store skolebal, cafearrangementer mv. Derudover er der (især på B- og A-niveau) ekskursioner til koncerter og
musikere samt besøg af professionelle musikere og komponister.
Lokaler:
Musikundervisningen foregår i skolens specialbyggede og smukke musikhus. Her er der et stort og
veludstyret rytmisk øvelokale, et stort korlokale samt flere mindre øvelokaler. Derudover er der
også et professionelt digitalt lydstudie med moderne digitalt optage- og redigeringsudstyr.
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