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Kulturamas 
konstnärliga utbildningar

Dans, Film, Foto, Klassisk sång, Komposition, Musikalartist, 
Musiker, Musikproduktion, Opera,  Singer/Songwriter, 

Skådespelare, Sång





Din dröm, 
vår verklighet! 
På Kulturamas Konst- och Kulturutbildningar  
har du möjlighet att under professionell ledning  
utforska och finna dina styrkor som framtida  
konstnärlig utövare inom scenkonst, musik och bild. 
Kulturama hjälper dig att förverkliga din dröm!

Kulturama är Nordens största skola för estetiska 
utbildningar och har funnits i över 40 år. Varje år 
examineras studerande och går ut i branschen 
som verksamma och framgångsrika konstnärliga 
utövare. Kulturama erbjuder utbildningar på heltid 
och deltid inom dans, musikal, teater, musik, sång, 
opera, foto, film, komposition och musikproduktion. 
Alla heltidsutbildningar är studiemedelsberättigade 
och står under statlig tillsyn.

Våra evenemang
Under studietiden arbetar våra studerande på  
Kulturamas konstnärliga utbildningar regelbundet 
med professionella sceniska produktioner, utställ-
ningar och visningar av olika slag. 

Kulturama producerar flera hundra evenemang varje 
läsår. Våra studerandes föreställningar, konserter  
och alster visas på våra egna scener och utställnings-
ytor men även på externa scener, biosalonger och 
konsthallar runt om i Stockholm.



Utvecklas 
under professionell 
ledning! 
Kulturama är en unik miljö där du får möjlighet att 
utveckla ditt konstnärliga uttryck under vår  
professionella ledning. Tillsammans skapar vi goda 
förutsättningar för dig att utvecklas och lyckas  
med dina studier.

Vårt unika lärarteam består av erfarna, engagerade 
och skickliga pedagoger som själva är yrkesverksamma 
vid sidan av sin undervisning. På så vis får du som 
studerande en nära förankring till det konstnärliga 
yrkesutövandet. 

Utifrån dina personliga förutsättningar kommer våra 
lärare att utmana dig och se till att du utvecklas, 
både individuellt och i samspel med andra.

Kulturama har nära kontakt med de konstnärliga 
högskolorna och representanter från respektive 
bransch. Tillsammans försäkrar vi oss om att våra 
utbildningar utvecklas i takt med tiden och att 
våra studerande får de kontakter de behöver inför 
framtiden.
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12 000 kvm 
specialanpassade
lokaler 
I Kulturamahuset i Hammarby Sjöstad i Stockholm 
finns en bred mix av lokaler för att tillgodose våra 
konstnärliga utbildningar.   
 

Scener, café och salar för undervisning 
Vi har fem scener, kompletta med professionell  
ljus- och ljudutrustning. Den största scenen har 
sittplatser för drygt 240 personer. Vi har ett  
café och reception. För undervisningen har vi  
specialanpassade salar, studios med mera: 
Dans
Sju danssalar, alla utrustade med ljudanläggningar, 
spegelväggar och balettstänger. 
Film
Tre filmsalar, en filmstudio, nio redigeringsrum  
utrustade med Retina iMacs konfigurerade med 
kapacitet att arbeta med de tyngre filformaten.

Foto
Ett analogt fotolabb, fotodatasalar, skrivarrum, foto- 
studios varav en med dagsljus, digital redigeringssal 
med färgkalibrerade skärmar samt utställningsytor. 
Musik
En pianostudio, flygelrum, fem ensemblesalar, tre 
musikstudios med kontrollrum, musikredigeringsrum, 
två gitarr- och basrum, musikteorisalar, slagverksrum, 
tio övningsrum för musik och sång.   
Sång
Sex sångsalar, en körsal, tio övningsrum för musik 
och sång, två operasalar.

Teater
Sex teatersalar, loger, kostymförråd.



Skådespelare 
För dig som drömmer om en framtid 
som skådespelare
 
Skådespelarutbildningen är en bred utbildning som ger dig  
de bästa förutsättningarna att antas till teaterhögskolan,  
driva egna teaterprojekt eller arbeta professionellt inom scen 
och film. Våra lärare har lång yrkeserfarenhet inom branschen, 
gedigen pedagogisk erfarenhet och unik ämneskunskap. 
Förutom huvudämnena scenframställning och fysisk teater 
får du utbildning inom bland annat röst, improvisation och 
filmskådespeleri.

Skådespelare – Heltid
2 år, studiemedelsberättigad

Skådespelare – Deltid
1 termin, kvällstid

David Bengtsson kom in på Teaterhögskolan i Malmö efter att 
ha studerat teater först på gymnasiet och sedan på Kulturamas 
Skådespelarutbildning:

 Jag hade ju gått på Kulturama Gymnasium och kände alla 
lärare, så jag visste att jag skulle få en grym utbildning.  
Kulturamas lärarkår är helt fantastisk.” 



Dans 
För dig som siktar på att bli en mångsidig 
dansare
 
På dansutbildningen får du under ett år utvecklas  
maximalt tillsammans med några av Sveriges mest 
erfarna danspedagoger. Vi erbjuder en bred palett av 
dansgenrer då vårt mål är att du ska få en mångsidig 
och långsiktig dansträning. Eget skapande är också 
en viktig del i utbildningen. Efter avslutad utbildning  
kommer du att vara väl förberedd att söka dig vidare  
till högre utbildning eller för en fortsatt danskarriär.

Dansare – Heltid
1 år, studiemedelsberättigad

Dansare – Deltid
1 år, studiemedelsberättigad

Jennie Thomassson kom in på en av världens bästa dansskolor 
efter Kulturamas Dansutbildning: 

  Tack vare Kulturama går jag nu mitt andra år på Iwanson 
International i München. Utan de som trodde på mig och som 
fick mig att jobba hårt, så hade jag aldrig kommit in.” 



Musikalartist 
För dig som satsar på en karriär som 
musikalartist och artist
 
Utbildningen ger djupgående kunskaper inom sång, dans 
och teater på en nivå som gör dig väl förberedd inför en 
framtid i artistbranschen. Du utvecklas tillsammans 
med några av Sveriges bästa pedagoger som alla är eller 
har varit yrkesverksamma musikalartister, musiker, 
koreografer och regissörer. Utifrån dina förutsättningar 
kommer de utmana dig att fördjupa dina kunskaper och 
nå nya höjder som musikalartist.

Musikalartist – Heltid
2 år, studiemedelsberättigad

Högre Musikalartistutbildning – Deltid
1 år, praktik ingår

Frida Linnell kom in på Högskolan för Scen och Musik i Göteborg 
efter två år på Kulturamas Musikalutbildning: 

  Jag gjorde en stor utveckling som var nödvändig för att 
jag skulle nå dit jag är idag. Musikalutbildningen på Kulturama 
representerar mycket god träning i alla tre disciplinerna tack 
vare otroligt kompetenta och framför allt engagerade lärare.”  



Klassisk sång 
För dig som vill utveckla och utforska 
din klassiska sångröst
 
Vi ger dig rätt verktyg för att utvecklas som sångare inom 
den klassiska genren. I utbildningen ingår undervisning 
i sångteknik, instudering, gehör och musikteori samt 
interpretation och du kommer även att arbeta med ditt 
sceniska uttryck där rösten är i fokus. Våra lärare är några 
av Sveriges bästa och mest erfarna pedagoger inom den 
klassiska genren. På Kulturama får du en högt kvalificerad 
undervisning som gör att du utvecklas utifrån dina egna 
förutsättningar.
 

Klassisk sång – Heltid
1 år, studiemedelsberättigad

Klassisk sång – Deltid
1 år, studiemedelsberättigad

Sofia Nesje Enger kom in på Kulturamas Operautbildning efter att 
ha gått Klassisk sångutbildning: 

  Jag hade först och främst förväntningar på att bli bättre sång-
tekniskt och förbättra mig sceniskt och i mitt uttryck. Jag ville också 
få en bättre inblick i vad klassisk sång och opera faktiskt innebär. 
Kulturama har motsvarat alla dessa förväntningar väldigt bra!”



Opera 
För dig med välutvecklad sångteknik och
passion för operakonst
 
På Stockholm Operastudio arbetar vi med allt som krävs 
för att du ska kunna söka till högre operautbildningar 
eller gå direkt ut i yrkeslivet. Din sångröst utvecklas med 
hjälp av några av landets bästa pedagoger genom våra 
två huvudspår: operainterpretation och sceniskt arbete. 
Själva stommen för Kulturamas operautbildning är våra 
omfattande föreställningar där du ges möjlighet att arbeta 
med en roll och får möta publiken.

Stockholm Operastudio år 1 – Heltid
Stockholm Operastudio år 2 – Heltid
1 år, studiemedelsberättigade

Opera – Deltid 
1 år, kvällstid

Céline Dewrée & Helena Hedman kom in på Musik- och Opera-
högskolan vid Mälardalens högskola respektive Operahögskolan i 
Göteborg efter att ha gått Kulturamas Operastudion år 2: 

  Vi har så himla bra lärare som har förmågan att ta fram det 
bästa i oss. Att se vår potential och våra styrkor.”



Sång 
För dig som vill utvecklas till professionell 
sångare och artist
 
Kulturamas sångutbildning ger dig de bästa förutsätt-
ningarna att kunna arbeta professionellt som sångare  
och artist. Våra lärare har gedigen ämneskunskap samt 
lång yrkeserfarenhet, både som musiker och pedagoger.  
Vi arbetar med olika genrer för att bredda din repertoar 
inför ett yrkesliv med många möjligheter och tillsammans 
med våra musikstuderande skapas konserter som ger 
värdefull scenvana och kontakter inför framtiden.  

Sång – Heltid
2 år, studiemedelsberättigad

Sång – Deltid
1 år, studiemedelsberättigad

Anna Folkesson gick Kulturamas Sångutbildning och utbildar sig 
idag till sångpedagog på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm: 

  Man lever lite i en bubbla under Kulturama-åren och får 
chansen att nörda in sig inom sången och skapa kontakter och 
nätverk över de olika utbildningarna på skolan. Det triggar en till 
att vilja hålla fast vid sin dröm.” 



Singer/Songwriter 
En utbildning i songwriting för framtidens 
låtskrivare
 
Singer/Songwriter-utbildningen riktar sig till dig som skriver 
egen musik och vill utvecklas som låtskrivare med hjälp 
av några av Sveriges skickligaste pedagoger. Förutom 
ämnen som songwriting och gitarr/piano får du verktyg 
för att utveckla dig som sångare och artist. Du får även 
lära dig grunderna inom musikproduktion och musikteori. 
Utbildningen ger dig möjlighet att förverkliga dina idéer 
och skapa värdefulla kontakter. 

Singer/Songwriter – Heltid
2 år, studiemedelsberättigad

Singer/Songwriter – Deltid
1 år, studiemedelsberättigad

Iana Kovalova kom till Sverige från Ukraina för att studera 
Kulturamas Singer/Songwriterutbildning på deltid: 

  Lärarna är de bästa jag har varit med om. De människorna 
kommer du inte att träffa någon annanstans. Jag är så lycklig 
över att jag valde Kulturama. Här skapas en atmosfär av vänskap, 
ingen press på att vara bäst eller att tävla mot varandra.” 



Musiker 
För dig som drömmer om att bli  
yrkesverksam musiker
 
Under ledning av våra professionella musiker och pedagoger 
kommer du att få verktyg som gör dig till en mångsidig 
och skicklig musiker och artist, samtidigt som du  
utvecklas på ditt huvudinstrument. Du ingår i ensembler 
där ni skapar konserter och produktioner vilket ger dig 
ovärderliga kontakter och erfarenhet inför framtiden.  
Genom åren har vi hjälpt många generationer musiker  
att få en bra start på sin karriär.

Musiker – Heltid
2 år, studiemedelsberättigad

Musiker – Deltid
1 år, studiemedelsberättigad

Jonas Öijvall har spelat och turnerat med några av Sveriges 
allra främsta musiker efter Kulturamas Musikerutbildning: 

  Lärarna var fantastiska, men det bästa för mig var nog 
ändå alla roliga och duktiga människor jag lärde känna, och att 
få ta del av alla deras musikaliska influenser. Jag umgås, jobbar 
och spelar fortfarande med många från Kulturamatiden.”

Möjlighet att 
söka och studera

 som band!



Musikproduktion 
För dig som vill producera egen musik  
och utveckla din stil
 
Tillsammans med några av Sveriges bästa musikproducenter 
och pedagoger lär du dig att producera och skriva egen 
musik. Som modern musikproducent behöver du kunskap 
i inspelningsteknik, songwriting, musikteori och ensem-
blespel men även en förståelse för hur branschen funger-
ar och ser ut idag. På Kulturama blir du både  
konstnärligt, tekniskt och branschmässigt förberedd inför 
en framtid som musikproducent.

Musikproduktion – Heltid
2 år, studiemedelsberättigad

Musikproduktion – Deltid
1 år, studiemedelsberättigad

 
Jennifer Aaltos mål är att jobba som låtskrivare och musikproducent 
på heltid efter Kulturamas Musikproduktionsutbildning: 

  När jag började här så tog min karriär ett stort kliv framåt. 
Nu kan jag se början på något som jag verkligen tror på:  
en karriär som låtskrivare och producent.” 



Komposition 
En gren inom musikproduktion med  
fokus på komposition
 
Komposition är en utbildning för dig som vill utvecklas  
som kompositör inom till exempel ljuddesign och/eller  
filmmusik. Stommen i utbildningen är modern studio- 
teknik kombinerat med gedigen musikteori och  
komposition. Du får feedback på dina produktioner från 
verksamma kompositörer och pedagoger. För att få breda 
musikaliska kunskaper och skapa ett nätverk läser du 
även kurser tillsammans med musikproducenter och 
musiker.

Komposition – Heltid
2 år, studiemedelsberättigad

Komposition – Deltid
1 år, studiemedelsberättigad

Jeff Egelund komponerar filmmusik på Kulturamas 
Kompositionsutbildning: 

  Jag tror det bästa med utbildningen är alla underbara  
människor man lär känna, som har samma mål som en själv. 
Men också alla supercoola lärare som är otroligt bra på att  
lära ut! Jag har verkligen lärt mig och utvecklats mer än jag 
någonsin skulle kunna ha drömt om!”



Foto 
Här får du utvecklas som fotograf med 
personligt bildspråk
 
Här utbildas bildskapare och konstnärer. Vi lär ut ett 
professionellt konstnärligt förhållningssätt, fotografiskt 
gestaltande, kreativt tänkande och du får goda tekniska 
kunskaper som du får öva i olika projekt och utställningar. 
Fotoutbildningen ger dig de kunskaper och tekniska  
färdigheter du behöver inför fortsatta studier på konst-
närlig högskola eller en karriär som till exempel fotograf, 
bildkonstnär, gallerist, bildredaktör eller mediedesigner.

Fotografisk Konstutbildning – Heltid
1 år, studiemedelsberättigad

Fotografisk Utbildning – Heltid
1 år, studiemedelsberättigad

Jenny Janlöv började på Akademin Valands Kandidatprogram i 
fotografi efter att ha gått Kulturamas Högre fotografisk utbildning: 

  Fotoutbildningen överträffade alla förväntningar, på ett 
positivt sätt. Jag kan verkligen rekommendera utbildningen för 
den som vill vara i en kreativ miljö. Det är ett av mina bästa år.“



Film 
Filmutbildningar för professionell verksamhet 
inom filmproduktion
 
En yrkesinriktad utbildning där lektioner och föreläsningar 
med lärare från branschen kombineras med projektarbeten 
och workshops. Du får skapa ett flertal filmproduktioner 
med modern filmutrustning vilket gör dig väl förtrogen 
med filmhantverket. Kulturama har i decennier utbildat 
framgångsrika filmare. Många av våra filmstuderande går 
vidare till högre filmutbildningar eller blir yrkesverksamma 
filmare direkt efter avslutad utbildning. 

Film – Heltid
Filmproduktion – Heltid
1 år, studiemedelsberättigade

Filmmanus – Deltid 
1 termin

Yana Martsynkevych studerar filmregi på STDH (Stockholms  
Dramatiska högskola) efter att ha gått Kulturamas Filmutbildning: 

  Varje steg man lärde sig på Kulturama är precis det man på 
ett eller annat sätt kommer handskas med i yrkeslivet. Dock finns 
det en betydelsefull skillnad: man har lyxen att experimentera och 
göra fel.”



kulturama.se 
Nordens största skola för estetiska utbildningar

Välkommen att
kontakta oss! 

Du hittar alla kontaktuppgifter på vår hemsida:  
www.kulturama.se/utbildningar/kontakt

 
Följ oss på Facebook och Instagram!


