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Välkommen till 
Kulturama!
Det är något unikt med Kulturama. Här 
får man vara sig själv. Det är två meningar 
som jag ofta hör från våra elever när de 
beskriver skolan, och det är vi glada och 
stolta över. Att trivas under sin gymnasie
tid handlar ofta om att välja rätt program 
men miljön är också betydelsefull. Gym
nasieåren är en viktig tid i livet och att få 
utveckla sina intressen kan vara avgörande 
oavett vad man kommer göra senare. 
  Varje läsår har vi flera elever som väljer 
att flytta till Stockholm för att gå hos oss. 
Det tar vi som ett högt betyg. På skolan 
arbetar vi alla för att våra elever ska få tre 
läro rika och givande år när de studerar hos 
oss. 
 Kom gärna på våra öppna hus och info
kvällar för att ta del av vår atmosfär! Det 
går förstås även bra att kontakta oss om 
du har frågor. 
 Varmt välkommen att söka till Kulturama, 
om du  precis som vi har ett starkt intresse 
för estetiska uttryck!

Hälsningar
Fredrik Engström, Rektor

Vår skolpeng stannar i skolan!

Huvudman för Kulturama Gymnasium är 
studie förbundet Medborgarskolan som har en 
lång tradition som folkbildare och utbildnings-
anordnare. All vår verksamhet bygger på en 
humanistisk värdegrund. 

I vår skolverksamhet utgår vi från varje elevs 
behov av bildning, utbildning och personlig ut-
veckling. Vi skapar positiva lärmiljöer där lärare 
och elever känner sig stimulerade, trygga och 
delaktiga. Inom Medborgarskolan har kunskapen 
ett egenvärde och för oss är varje elev unik i sina 
behov och intressen. 

Vi är en ideell organisation och återinvesterar 
allt överskott tillbaka in i skolverksamheten. 

Det gör Medborgarskolan till en 
trygg och stabil huvudman. 

Infokväll med
multishow

Tisdag 28/11 och tisdag 30/1  
kl. 18.00–20.00 

Multishowen äger rum kl. 18.30–19.30 

Öppet hus 
Lördag 20/1 kl. 11.00–15.00 

och lördag 21/4 kl. 12.00–14.00



På Kulturama gymnasium kan du läsa två   
program som ger dig högskolebehörighet  
efter avslutade studier.

Estetiska programmet
• Artist & Musiker – huvudinstrument
• Artist & Musiker – Singer/songwriter
• Dans
• Film
• Foto
• Konstnär & designer
• Musikalartist
• Musikproducent
• Skådespelare

Naturvetenskapsprogrammet
• Bild
• Dans
• Musik

Läs mer om våra profiler!

Läs mer om våra 
 särskilda varianter! 



Högskolan nästa! 

Estetiska programmet 
När det gäller behörighet till högre studier 
ligger ES nära både Samhällsprogrammet 
(SA), Ekonomiprogrammet (EK) och det Hu-
manistiska programmet (HU). Det beror på 
att behörighet till högre studier ofta hand-
lar om olika kurser/nivåer i matematik. Det 
individuella valet möjliggör att elever på ES 
kan läsa precis samma kurser i matematik 
som elever på SA och EK. På Kulturama 
garanterar vi alla våra elever möjlighet att 
läsa både Matematik 2b och 3b som indivi-
duellt valbara kurser. Bra att känna till, för 
den som vill studera vidare efter gymnasiet, 
är att meritvärdet som används vid ansökan 
till högre studier bygger på ett genomsnitt 
av samtliga kurser som ingår i gymnasiepro-
grammet. Det betyder att även goda betyg 
i estetiska kurser bidrar till ett högre totalt 
meritvärde. 

Naturvetenskaps
programmet 
När det gäller NA ingår kurser som ger 
ytterligare särskild behörighet vilket fram-
förallt passar dig som är intresserad av 
vidare studier inom naturvetenskap, teknik 
och medicin. På Kulturama erbjuder vi alla 
elever som läser NA möjlighet att läsa in full 
behörighet för NA, det vill säga matematik 
till nivå fyra och fysik, kemi och biologi till 
nivå två.

Specifik information 
om behörighet till olika 
 högre utbildningar 
För vidare information om vilka kurser som 
krävs för behörighet till olika högre studier 
rekommenderar vi Universitets- och hög-
skolerådets webbplats studera.nu.

Två högskoleförberedande program 
Kulturama erbjuder två högskoleförberedande program – Estetiska 
 programmet (ES) och Naturvetenskapsprogrammet (NA) med sär
skilda varianter inom  estetiska uttryck. Båda programmen ger direkt 
 behörighet till högre studier efter gymnasiet. Vi har lång erfaren
het som gymnasieskola och ser att flera av våra tidigare studenter 
går  vidare, inte bara till högre konstnärliga studier utan även till 
studier inom humaniora, juridik, hälsa och sjukvård, samhälls och 
beteendeveten skap, pedagogik, socialt arbete och arkitektur. 



Estetiska
programmet

Poängplan
Inom ramen för det estetiska programmmet läser 
alla elever följande gymnasiegemensamma kurser.

Estetiska programmet
Gymnasiearbete 100
Gymnasiearbete ES 100
Gymnasiegemensamma kurser 1 150
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2b – kultur 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1, alt Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2, alt Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3, alt Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma karaktärskurser 150
Estetisk kommunikation 1 100
Konstarterna och samhället 50
Inriktning* 400
Programfördjupning** 500
Individuellt val 200
Summa 2  500

För att se innehåll på kurserna inom inriktning* och 
programfördjupning**serespektiveprofil.

På Kulturama har vi haft det estetiska program
met sedan 2002. Vi har de flesta profiler och 
vårt hus är väl anpassat efter dessa. Efter din 
gymnasietid har du goda möjligheter att studera 
vidare inom såväl teoretiska som estetiska om
råden i och med att programmet är högskoleför
beredande.

Det här är med andra ord ett program för dig 
som inte vill missa möjligheten att utveckla din 
estetiska sida under din gymnasietid. 

Fem inriktningar och nio profiler



Älskar du musik och vill bli duktig 
på ditt instrument som musiker 
eller sångare? Artist & Musiker är 
en heltäckande utbildning med 
fokus på din utveckling och med 
en tydlig, välutvecklad pedagogisk 
idé uppbyggd kring huvudinstru-
ment och ensemblespel. Du söker 
in på önskat huvudinstrument 
(sång, trummor, bas, gitarr, piano/
keyboard eller blåsinstrument) och 
kommer arbeta med din person-
liga utveckling, både konstnärligt 
och tekniskt. Improvisation, not-
läsning, harmonilära, gehörs- och 
musiklära ingår också i utbildnin-

gen, liksom ensemblespel. Det 
är i ensemblespelet som sångare 
och musiker möts med respektive 
huvudinstrument och spelar ihop. 
Tillsammans gör ni konserter vilket 
ökar din förmåga att vara lyhörd 
och bli medveten om din musika-
liska roll i gruppen. 

Vi spelar och lär oss genrer som 
Rock, Pop, Soul, Jazz och RnB. 
Utbildningens delar ger en helhet 
som får dig att växa till att bli en 
Artist & Musiker. Du kan söka med 
följande instrument: sång, trum-
mor, bas, gitarr, piano/ keyboard 
och blåsinstrument. 

ARTIST & MUSIKER 
Inriktning Musik, profil Artist &  Musiker – Huvudinstrument

Poängplan
Profil Artist & Musiker – Huvudinstrument
Inriktning Musik* 400

Gehörs- och musiklära 1 100

Ensemble med körsång 200

Instrument eller sång 2 100

Programfördjupning** 500

Gehörs- och musiklära 2 100

Ensemble 2 100

Musikimprovisation 100

Musikproduktion 1 100

Instrument eller sång 3 100

Totalt – Estetiska programmet + 
inriktning

2 500



Älskar du att sjunga och kompo-
nera egna låtar och vill möta 
musikbranschens behov? Singer/
songwriter har ett tydligt fokus 
på din utveckling som sångare 
och låtskrivare. Du kommer få öva 
dig i att komponera, skriva texter 
och fördjupa dig i olika genrer. 
I sång kommer du arbeta med 
din personliga utveckling, både 
konstnärligt och tekniskt. Arran-
gering, notläsning, harmonilära, 
gehörs- och musiklära ingår också 
i utbildningen, liksom ensemble-
spel. Ensemblespelet för Singer/
songwriter är utvecklande och in-
spirerande för att skriva ny musik. 

Du kommer också bli inspirerad av 
dina medmusiker vilket ökar din 
förmåga att vara lyhörd. 

På den här inriktningen har du 
även möjlighet att välja ett bi-
instrument inom Individuellt val. 

Utbildningens alla delar bildar 
en helhet som får dig att växa 
som Singer/songwriter. Du kom-
mer också få vana och erfarenhet 
av att på scen framföra dina egna 
och klassens låtar vid uppspel och 
konserter. Som Singer/songwriter 
delar du klass med musikprodu-
center vilket ger goda möjligheter 
till samarbete. 

ARTIST & MUSIKER 
Inriktning Musik,  profil Artist &  Musiker – Singer/songwriter

Poängplan
Profil Artist & Musiker – Singer/songwriter
Inriktning Singer/songwriter* 400

Gehörs- och musiklära 1 100

Ensemble med körsång 200

Instrument eller sång 2 100

Programfördjupning** 500

Arrangering och komposition 1 100

Ensemble 2 100

Instrument eller sång 3 100

Musikproduktion 1 100

Arrangering och komposition 2 100

Totalt – Estetiska programmet + 
inriktning

2 500



Vill du satsa på dans genom att 
träna och utvecklas i tre år un-
der professionell ledning? Vill du 
utveckla din teknik och sceniska 
förmåga med betoning på dans-
glädje? 

Utbildningen innebär hårt 
arbete och det du ger på lektion-
erna får du tillbaka genom att du 
utvecklas mot att bli en mångsidig 
dansare. Vi prioriterar lärarledda 
danslektioner eftersom vi vet att 
det ger bäst kvalitet och utveck-
ling för dig som elev. 

Dina dansämnen är jazzdans, 
modern dans, klassisk balett och 
hiphop. Du arbetar parallellt med 
din fysiska styrka, rörelsepotential, 
gestaltningsförmåga och stilkän-
sla. Du breddar din insikt och 
medvetenhet om dansen och dess 
olika uttryck och stärker samtidigt 
ditt självförtroende. Varje läsår får 
du träna på din scenvana i olika 
föreställningar. 
Kulturamaharflerastoraoch

fräscha danssalar och scener.

DANSARE 
Inriktning Dans, Profil Dansare

Poängplan
Profil Dansare
Inriktning Dans* 400

Dansgestaltning 1 100

Dansteknik 1 100

Dansteknik 2 (1) 100

Dansteori 100

Programfördjupning** 500

Dansteknik 2 (2) 100

Dansteknik 3 100

Dansträning 100

Koreografi 100

Dansorientering 100

Totalt – Estetiska programmet + 
inriktning

2 500



Villdufördjupadigifilmochjobba
meddittfilmiskaberättande?Vill
du utveckla din förmåga inom regi, 
manus, kamera, ljud och rediger-
ing?Påvårfilminriktningfårduta
del av Kulturamas långa erfarenhet 
avprofessionellfilmutbildning!
Utbildningens fokus är att du ska 
fåarbetameddittfilmiskaberät-
tande och nå en hög teknisk 
mognad. 

Film är ditt huvudämne men du 
får även utbildning i medieteknik, 

foto, konstnärlig bildgestalt-
ning,grafiskkommunikationoch
webbdesign. Du får prova på att 
göraberättandekortfilmer,reklam-
filmochdokumentär.Efterbearbet
ning sker i Premiere i Mac-miljö. 
På Kulturama har du tillgång till 
specialanpassade lokaler och 
mycket kunniga lärare. Gott om 
utrustning och generösa öppet-
tider ger dig dessutom möjlighet 
attbådefilmaochredigerautanför
ordinarie skoltid.

FILMARE 
Inriktning Estetik & Media, Profil Filmare

SVERIGE
S

KORTFIL
MSFESTI

VAL 

2014,  2
016, 20

17

Bästa fil
mskola!

Poängplan
Profil Filmare
Inriktning Estetik & Media* 400

Digitalt skapande 1 100

Medieproduktion 1 100

Medieproduktion 2 100

Medier, samhälle och produktion 100

Programfördjupning** 500

Animation 1 100

Filmproduktion 100

Film- och TV-produktion 1 100

Film- och TV-produktion 2 100

Film- och TV-kunskap 100

Totalt – Estetiska programmet + 
inriktning

2 500



FOTOGRAF 
Inriktning Estetik & Media,   
profil Fotograf

Har du ett stort intresse för foto? 
Vill du få möjlighet att utveckla din 
bildskicklighet inom olika genrer 
och lära dig mer om fototeknik? På 
vår fotoinriktning får du ta del av 
Kultur amas 25 år långa erfarenhet av 
professionellfotoutbildning!

Inriktningen ger dig en bred foto-
utbildning med fördjupning inom digi-
tal bildbearbetning, bildkom position 
och ljussättning i  studio. Du får foto-
grafera inom olika genrer, t ex doku-
mentär/reportage, porträtt, reklam 
och konstnärligt foto. Foto är ditt 
huvudämne men du får även utbild-
ningimedieteknik,film,konstnärlig
bildgestaltning,grafiskkommunikation
och webbdesign. 

På Kulturama har du tillgång till 
special anpassade lokaler, du arbetar 
i mindre grupper och har mycket 
 kunniga lärare. Som enda skola i 
Sverige kan vi erbjuda både klassisk 
mörkrumsutbildning och högsta klass 
på digital teknik – du får alltså lära dig 
både analog och digital teknik.

Poängplan
Profil Fotograf
Inriktning Estetik & Media* 400

Digitalt skapande 100

Medieproduktion 1 100

Medieproduktion 2 100

Medier, samhälle och produktion 100

Programfördjupning** 500

Fotografiskbild1 100

Fotografiskbild2 100

Fotografiskbild3 100

Fotografiskbild4 100

Grafiskkommunikation1 100

Totalt – Estetiska programmet + 
inriktning

2 500



KONSTNÄR &
DESIGNER 
Inriktning Bild & Formgivning,   
profil Konstnär & Designer

Vill du utveckla ditt sinne för bild och 
form? Är du intresserad av att lära dig 
mer om konstnärliga områden som 
konst,reklam,scenografi,grafiskde-
sign eller arkitektur? 
PåprofilKonstnär&Designerfårdu

utveckla ditt eget bilduttryck och din 
kreativitet. Utbildningen ger dig höga 
kunskaper i material och olika tekniker. 
Förutom ditt huvudämne Bild och form 
ingår kurser i måleri, skulptur, teck-
ning,grafik,fotoochdesign.
Duerbjudsocksåutbildningigrafisk

kommunikation och webbdesign. 
Kulturama arbetar aktivt med externa 
konstnärligaprojektochfleraavvåra
elever har varit representerade på 
Liljevalchs Ung Vårsalong och erhållit 
juryns speciella hedersomnämnande.

Poängplan
Profil Konstnär & Designer
Inriktning Bild & Formgivning* 400

Bildteori 100

Bild 100

Bild och form 1b 100

Form 100

Programfördjupning** 500

Bild och form – Specialisering 1 100

Bild och form – Specialisering 2 100

Design 1 100

Fotografiskbild1 100

Grafiskkommunikation1 100

Totalt – Estetiska programmet + 
inriktning

2 500



Tycker du att musikal verkar spän-
nande och utmanande? 

Musikalutbildningen omfattar 
sång, dans och teater. I ämnet 
Sång lägger vi stor vikt vid sång-
teknik och ditt sceniska uttryck. 
I ämnet Dans har du främst jazz-
dans och klassisk balett och här 
fokuserar vi på stilkänsla, rytmisk 
förståelse och teknik. 

Du stärker din känsla för rörelse, 

sceniskt uttryck och förmåga att 
vara aktiv i skapande processer. I 
ämnet Scenisk gestaltning får du 
lära dig att bygga upp rollkaraktär-
er, tolka och analysera pjäser samt 
arbeta med att stärka din kropps-
medvetenhet och lyhördhet. Tidigt 
sätter vi ihop ämnena till en helhet 
och du får scenvana genom att 
medverka regelbundet i föreställ-
ningar på Kulturamas stora scener. 

MUSIKALARTIST 
Inriktning Musik, Profil Musikalartist

Poängplan
Profil Musikalartist
Inriktning Musik* 400

Gehörs- och musiklära 1 100

Ensemble med körsång 200

Instrument eller sång 2 100

Programfördjupning** 500

Dansgestaltning 1 100

Dansteknik 1 100

Estetisk kommunikation 2 100

Dansgestaltning 2 100

Scenisk gestaltning 1 100

Totalt – Estetiska programmet + 
inriktning

2 500



MUSIKPRODUCENT 
Inriktning Musik,   
profil Musikproducent

Vill du skriva och producera musik? 
ProfilenMusikproducentfokuserarpå
din individuella utveckling som musik-
producent. Du får lära dig program 
inom musikproduktion samt utveckla 
dina kunskaper inom ensemblespel, 
instrument, sång och musikteori.  
Undervisningen i musikproduktion 
blandar teori med praktiska övningar 
med fokus på kreativa processer mot 
medier som t.ex. TV, radio, datorspel, 
reklam- och musikbranschen. Som 
Musikproducent delar du klass med 
Singer/songwriters, vilket ger många 
goda möjligheter till samarbete. 

Poängplan
Profil Musikproducent
Inriktning Musik* 400

Gehörs- och musiklära 1 100

Ensemble med körsång 200

Instrument eller sång 1 100

Programfördjupning** 500

Medieproduktion 1 100

Medieproduktion 2 100

Arrangering och komposition 100

Musikproduktion 1 100

Musikproduktion 2 100

Totalt – Estetiska programmet + 
inriktning

2 500



Vill du agera och uttrycka dig från 
scen? Vill du möta och beröra 
männi skor i en publik? Kanske är 
du intresserad av yrken som skåde-
spelare, regissör, dramatiker eller 
scenograf? 

Vi utgår från det moderna 
skådespeleriets grundare Stanis-
lav  skij, och du får fördjupa dina 
kunskaper inom scenkonstens olika 
 uttrycksmöjligheter. Din person-

liga  utveckling står i fokus och du 
fårarbetamedfleraolikateater
ämnen som scenfram ställning, 
röst,scenografi,fysiskteater
och regi. Med hjälp av teaterns 
grund element –  samarbete, 
roll gestaltning,  koncentration, 
avspänning, scenisk närvaro och 
lyhördhet – övar du dig på att ge-
nomföra en produktion och möta 
en publik.

SKÅDESPELARE 
Inriktning Teater, profil Skådespelare

Poängplan
Profil Skådespelare
Inriktning Teater* 400

Scenisk gestaltning 1 100

Scenisk gestaltning 2 200

Scenisk gestaltning 3 100

Teaterteori 100

Programfördjupning** 500

Estetisk kommunikation 2 100

Fysisk teater 100

Röst 100

Sceniskt karaktärsarbete 100

Regi 100

Totalt – Estetiska programmet + 
inriktning

2 500



Naturvetenskaps
programmet

Poängplan
Inom ramen för naturvetenskapsprogrammmet läser 
alla elever följande gymnasiegemensamma kurser.

Naturvetenskapsprogrammet
Gymnasiearbete 100
Gymnasiearbete NA 100
Gymnasiegemensamma kurser 1 150
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1, alt Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2, alt Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3, alt Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma karaktärskurser 450
Biologi 1 100
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Moderna språk 100
Inriktning 300
Biologi 2 100
Geografi1 100
Samhällskunskap 2 100
Programfördjupning* 300
Individuellt val 200
Summa 2  500

För att se innehåll på kurserna inom program-
fördjupning* se respektive särskild variant.

På Kulturama har vi haft det naturvetenskaps
pro gram met med särskild variant sedan 2013. 
Nu  erbjuder vi tre särskilda varianter: Bild, Dans 
och Musik. Det är varianter som har utvecklats 
 speciellt för dig som har ett starkt  intresse för 
estetiska  ämnen som du vill  kombinera med 
ett naturveten skapligt  program. Som elev vid 
natur veten skaps   pro grammet får du utöva ditt 
estetiska uttryck varje vecka   under alla dina tre 
år på gymnasiet och du söker på betyg samt 
behörighetsgivande antagnings prov till antingen 
bild, dans eller musik.

Det här är med andra ord ett program som 
kombinerar det bästa av två världar för dig som 
gillar det vetenskapliga djupet men också har 
ett estetiskt intresse! 

med tre varianter



BILD 
Särskild variant Bild

Vill du utveckla ditt sinne för bild och 
form parallellt med dina naturveten-
skapliga studier? Om du är intresserad 
av konstnärliga uttryck och design så 
ärdethärenutbildningfördig!

Parallellt med naturprogrammets 
kurser får du studier i konst, kroki, 
skulptur,illustrationochmycketmer!
Kanske drömmer du om att bli arkitekt 
eller vill ge utrymme för din kreativitet 
i vardagen.

Poängplan
Bild
Programfördjupning* 300

Bild och form 1b 100

Bild 100

Form 100

Totalt – Naturvetenskapsprogrammet + 
inriktning

2 500



Vill du satsa på dans genom att 
träna och utvecklas i tre år paral-
lellt med dina naturvetenskapliga 
studier? Hos oss får du utveckla 
både din teknik och sceniska 
förmåga i dans och du kommer 
attmötafleragenrerochstilar.Du
kommer även få prova på att kom-
ponera och skapa dans själv samt 

stå på scen i mindre och större 
sammanhang. 

Under utbildningen har du 
danslektioner två gånger i veckan, 
alla tre åren och ibland kommer 
du arbeta i ämnesöverskridande 
projekt med dina klass- eller skol-
kamrater som har musik eller bild 
som inriktning.

DANS 
Särskild variant Dans

Poängplan
Dans
Programfördjupning* 300

Dansgestaltning 1 100

Dansteknik 1 100

Dansimpr. & komp. 100

Totalt – Naturvetenskapsprogrammet 
+ inriktning

2 500



Älskar du musik och vill spela i en-
semble under dina tre år på gym-
nasiet parallellt med dina natur-
vetenskapliga studier? I särskild 
variantMusikfårduenfinmusik
alisk och teknisk grund inom gen-
rer som Rock, Pop, Soul, Jazz och 
RnB som kommer att utveckla ditt 
musicerande. Med ensemble spel 

som grund, kommer du få möjlig-
het att samarbeta i grupp som 
musiker och sångare. Självklart 
kommer du också att planera och 
delta i konserter under utbildnin-
gen. Dessa konserter kommer att 
hållas på en av våra många scener 
på Kulturama.

MUSIK 
Särskild variant Musik

Poängplan
Musik
Programfördjupning* 300

Ensemble med körsång 200

Ensemble 2 100

Totalt – Naturvetenskapsprogrammet 
+ inriktning

2 500



Skolan 
Vi har en unik bredd av kompetens med våra 
lärare på skolan. Tillsammans skapar det en 
god grund för studier inom just ditt område 
men också till efterföljande studier. Vi har än-
damålsenliga lokaler som vi byggt om för att 
passa vår verksamhet så långt som möjligt. 
Omfattande renovering, lokalanpassning och 
omdragning av hela ventilationen har skett 
under sommaren 2017. Vi arbetar löpande 
med kvalitetsarbete och driver skolutveckling 
på ämnesnivå likväl som på skolövergripande 
nivå. Tillsammans med er elever och en stark, 
engagerad elevkår verkar vi för att hela tiden 
utveckla vår skola.

Som elev på skolan har du en egen mac-
laptop under din studietid, den går vanligtvis 
att köpa ut när man avslutar åk 3. Du har 
också en mentor som följer dig under hela 
studietiden.

Vi använder oss av följande program:
• Schoolsoft för information, närvarohanter-

ing, kursplaneringar, bedömningar och 
betygsättning. 

• Office365församarbetsytor,mejl,
pågående arbeten och lagring.

• Time Edit – Vårt schemaprogram där du 
hittar ditt aktuella schema och gör bok-
ningar

• Inläsningstjänst – Alla elever har access 
till denna tjänst som ger tillgång till inläst 
facklitteratur.

Antagningsprov
Information om antagningsprov till de olika 
profilernainomestetprogrammetsamtde
särskilda varianterna på naturvetenskaps-
programmet hittar du på www.kulturama.se. 

Till naturvetenskapsprogrammet är det 
viktigt att känna till att godkänt antagnings-
prov krävs då det är behörighetsgivande 
tillsammans med slutbetyg från grundskolan.

Elevhälsoteam (EHT)
Kulturama har ett väl utbyggt elevhälsoteam 
bestående av skolsköterska, skolkurator, 
specialpeda goger, resurspedagog och 
studie- och yrkes vägledare (SYV). Vi arbetar 
löpande hälsofrämjande, förebyggande och 
åtgärdande.

Studie- & yrkesvägledning 
Kulturama har studie- och yrkesvägledare 
(SYV) så att elevens rätt till studie- och yrkes-
vägledning tillgodoses. Det görs vid olika 
tillfällen och i olika former under gymnasie-
tiden. Våra elever har goda möjligheter till 
kontakt med SYV under hela sin studietid. 
Redan vid uppstarten i åk 1 går SYV igenom 
skillnaden mellan grundskola och gymnasium. 
Samma information ges även vid föräldra-
mötet i åk 1. Allt för att få en god start på 
studierna med förståelse om upplägg.

Skollunch & café 
Vi har egen skolmatsal och eleverna ges 
avgiftsfrilunch.Påskolanfinnsävenettcafé
samt en foajé där det ofta sker utställningar 
och konserter. 

En unik miljö! 
För många är Kulturama det första steget att 
verkligen få prova sitt konstnärliga utövande 
under professionell ledning. Det upplevs ofta 
lustfyllt, spännande och utmanande att våga 
ta klivet. Eleverna på skolan kommer från ca 
75kommunerruntomilandetmendeflesta
är från Stockholm. På  Kulturama gör vi ca 
300 produktioner varje läsår, vilket skapar en 
härlig atmosfär i huset. 

Du kommer till en unik miljö där alla delar 
samma intresse för estetiska uttryck. 

Besöksadress & kontaktuppgifter 
Kulturama Gymnasium  
Kulturama  Gymnasium Natur 
Besöksadress: Virkesvägen 21 i  
Hammarby Sjöstad 
Postadress:Box19193,10432Stockholm
Tfn: 010-157 61 00

Följ oss bakom kulisserna på 
 kulturama   kulturama

Fotografer: Johan Marklund, Johanna Wulff, m fl. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Förändringar kan komma att ske efter tryck.
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Spana in morgondagens stjärnor redan idag! 
Våra elever och studerande inom Kulturama arbetar regelbundet med 
produktioner under sin studietid. Efter intensiva repetitionsperioder 
längtardeefterattfåmötaenpublik–detvillsägadig!

Varje år genomförs vi ca 300 evenemang på  Kulturama, allt från 
föreställningarochkonsertertillvernissageochfilmvisningar.Vihar
sex egna scener på skolan men uppträder även på scener runt om i 
Stockholm. Vi har sex egna scener på skolan men uppträder även på 
scener som konsthallar, biosalonger m.m. runt om i Stockholm.

Information om kommande evenemang hittar du på kulturama.se/
evenemang och information uppdateras där löpande under året.

Varmtvälkommen!

Kulturama  
Kulturscener

Kulturama.se
Sveriges största center för estetiska utbildningar

Infokväll med multishow
Tisdag 28/11 och tisdag 30/1 kl. 18.00–20.00. Multishowen äger rum kl. 18.30–19.30 

Öppet hus 
Lördag 20/1 kl. 11.00–15.00 och lördag 21/4 kl. 12.00–14.00


