Kulturama Gymnasium
Två högskoleförberedande program
Estetiska programmet

Artist & Musiker, Dans, Film, Fotografi, Konst & Design, Musikal, Musikproduktion, Singer/songwriter, Teater

Naturvetenskapsprogrammet
Bild, Dans, Musik

Det är något unikt med Kulturama!
Här får man vara sig själv.
Innehåll
			

Det är något unikt med Kulturama			
2
Unik miljö!					4
Högskolan nästa			
		6
Estetiska programmet
			8
Artist & Musiker (ES)		
		10
Dans (ES)			
		12
Film (ES)					14
Fotografi (ES)					
16
Konst & Design (ES)				
18
Musikal (ES)					
20
Musikproduktion (ES)				
22
Singer/songwriter (ES)				
24
Teater (ES)					
26
Naturvetenskapsprogrammet			
28
Bild (NA)					
30
Dans (NA)					
32
Musik (NA)					
34
Välkommen till Kulturamahuset!			
36
Våra specialanpassade lokaler och utrustning		
38
Praktisk skolinfo					
40
Upplev våra produktioner och evenemang		
42

Med reservation för ändringar efter tryck.

Det här är två meningar som jag ofta får höra när våra
elever beskriver skolan, och det är vi stolta över.
Att trivas under sin gymnasietid handlar både om att
välja rätt program och att känna att man har hittat rätt
miljö. Detta är även viktiga förutsättningar för att kunna
nå så långt som möjligt i sitt lärande.
Gymnasieåren är en unik tid i livet där du som elev går från att
vara ungdom till vuxen. Att få utveckla sina intressen kan vara
avgörande oavsett vad man väljer att göra senare. Varje läsår har
vi dessutom flera elever som flyttar till Stockholm för att gå hos oss.
Det ser vi som ett högt betyg.
På skolan arbetar vi hårt för att våra elever ska få en
lärorik och givande studietid. Efter tre intensiva och utvecklande
år på Estetiska programmet eller Naturvetenskapsprogrammet
hos oss ska du känna dig väl förberedd att möta en föränderlig
framtid med kreativ förmåga.
Upplev gärna Kulturamas unika miljö genom våra öppna hus!
Besök våra lokaler, möt våra elever och få svar på dina frågor av
lärare och personal på skolan.

Öppet hus 22/1
Upplev Kulturama Gymnasium!
Besök våra lokaler;
möt rektor, lärare och elever;
få svar på dina frågor.
Titta också på våra digitala
öppet hus-filmer på webben.
För info och fler datum i vår:
kulturama.se/gymnasium/oppet-hus

Varmt välkommen att söka till Kulturama, om du precis
som vi, har ett starkt intresse för estetiska uttryck och
kreativitet!
Fredrik Engström, rektor Kulturama Gymnasium

Läs mer på www.kulturama.se/gymnasium									
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Unik miljö!

” Man ska ha roligt samtidigt som man
utvecklas och Kulturama har lyckats
väldigt bra med den balansen, tycker jag.”
Solveig, elev Teater (ES)

För många är Kulturama det första steget mot att utveckla sitt konstnärliga utövande under
professionell ledning. Här kommer du att utvecklas i en helt unik miljö där alla delar samma
gemensamma intresse för estetiska uttryck. Våra elever kommer från cirka 65 olika kommuner
runt om i landet även om majoriteten är från Stockholm. Kombinationen av teoretiska och
estetiska studier bidrar till att du får en lustfylld, omväxlande och utmanande gymnasietid.

Vår unika miljö

BILD

Kulturama är Nordens största skola för estetiska utbildningar. Förutom gymnasium finns även vuxenutbildningar,
grundskola och kurser under samma tak. Kulturamahuset i Hammarby Sjöstad innehåller därför en bred mix av
lokaler för att tillgodose alla våra konstnärliga och estetiska inriktningar, utbildningar och profiler – såsom musikstudios, bild- och skulptursalar, danssalar, scener, foto- och filmstudios, etc.

Våra lärare

På Kulturama har vi en unik bredd av kompetenser och arbetslivserfarenheter som vi tar med oss in i klassrummen.
Våra lärare är välutbildade och legitimerade. Flera av våra estetiska lärare undervisar såväl på högskolor som på
Kulturamas eftergymnasiala konstnärliga utbildningar och många är yrkesverksamma inom sina estetiska uttryck.
Som elev får du ta del av deras specialkompetens och du får en nära förankring till det konstnärliga yrkesutövandet.
Helheten skapar det en god grund för vidare utbildning oavsett om det gäller teoretiska eller konstnärliga studier.

Professionella produktioner och specialanpassade lokaler

Våra elever och studerande inom Kulturamas skolor arbetar regelbundet med sceniska produktioner, utställningar
och visningar av olika slag under studietiden. Tillsammans med Kulturamas Konstnärliga Utbildningar och Kulturama
Grundskola genomför Kulturama Gymnasium hundratals estetiska produktioner varje år i egna och externa lokaler.
Vi har fem scener i Kulturamahuset, kompletta med professionellt ljus- och ljudutrustning, och våra elevers alster
visas på utställningar i olika konsthallar, biosalonger m.m. runt om i Stockholm.
Har satt fart på karriärer sedan 1881

Läs mer på www.kulturama.se/gymnasium									
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Högskolan nästa!

”Man får bra lärare, bra
utbildning och en positiv
och glad atmosfär.”
Angelina, elev Kulturama Gymnasium

Kulturama erbjuder två högskoleförberedande program – Estetiska programmet (ES) med nio
estetiska profiler och Naturvetenskapsprogrammet (NA) med särskilda varianter inom estetiska
uttryck. Båda programmen ger direkt behörighet till högre studier efter gymnasiet.

Estetiska programmet – fem inriktningar och nio profiler

På Kulturamas högskoleförberedande estetiska program får du en bra kombination av teoretiska studier och
möjligheten att utveckla din estetiska sida under gymnasietiden – en kombination som av många upplevs inspirerande
och utvecklande. Efter din gymnasietid har du goda möjligheter att studera vidare inom såväl teoretiska som estetiska
områden, både i Sverige och utomlands.

Naturvetenskapsprogrammet – inriktning samhälle med tre särskilda varianter

Det här är ett högskoleförberedande program som kombinerar det bästa av två världar för dig som gillar det vetenskapliga djupet men också har ett estetiskt intresse. Inriktningen på naturvetenskapsprogrammet är samhälle och vi
erbjuder tre särskilda varianter att kombinera med naturvetenskap: Bild, Dans och Musik. I programmet ingår kurser
som ger särskild behörighet vilket framför allt passar dig som är intresserad av vidare studier inom samhälle,
naturvetenskap, teknik och medicin.

Dina möjligheter efter gymnasiet

Våra elever möter vår studie- och yrkesvägledare (SYV) vid flertalet tillfällen under studietiden. De har även möjlighet
att boka in enskilda möten. Detta ger en god förståelse för gymnasiestudierna och dess möjligheter till eftergymnasiala
utbildningar och yrkeskarriärer.
Vi har lång erfarenhet som gymnasieskola och flera av våra tidigare studenter går vidare – inte bara till högre
konstnärliga studier – utan många gånger till studier inom humaniora, juridik, hälsa och sjukvård, samhällsoch beteendevetenskap, pedagogik, socialt arbete och arkitektur.
Har satt fart på karriärer sedan 1881

Läs mer på www.kulturama.se/gymnasium									
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Estetiska programmet
På Kulturamas högskoleförberedande estetiska
program får du en bra kombination av teoretiska studier
och möjligheten att utveckla din estetiska sida under
gymnasietiden.

Poängplan
Inom ramen för det estetiska programmet läser
elever följande kurser.

Estetiska programmet
Gymnasiearbete

100

Gymnasiearbete ES
Gymnasiegemensamma kurser

100
1 150

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Vi erbjuder alla fem inriktningar inom det estetiska programmet –
Bild och formgivning, Dans, Estetik och media, Musik och
Teater – och så många som nio olika profiler: Artist & Musiker, Dans,
Film, Foto, Konst & Design, Musikal, Musikproduktion, Singer/
songwriter och Teater.

Historia 1b

100

Historia 2b – kultur

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Behörighet till högre studier

Samhällskunskap 1b

100

När det gäller behörighet till högre studier ligger Estetiska programmet
nära både Samhällsprogrammet (SA), Ekonomiprogrammet (EK)
och Humanistiska programmet (HU). Det beror på att behörigheten till högre studier styrs av dina individuella kursval i åk 2. Det
individuella valet möjliggör att elever på ES kan läsa precis samma
kurser i matematik som elever på SA och EK.

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

Inriktning*

400

På Kulturama gymnasium garanterar vi alla våra elever möjlighet
att läsa Matematik 2b, Matematik 3b, Naturkunskap 2 och Engelska
7 som individuellt 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 gymnasieprogrammet. Det betyder att även goda betyg i
estetiska kurser bidrar till ett högre totalt meritvärde.

Programfördjupning för profil**

500

Individuellt val

200

Fem inriktningar och nio profiler

Konstarterna och samhället

Summa

50

2 500

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

Har satt fart på karriärer sedan 1881

Läs mer på www.kulturama.se/gymnasium									
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Artist & Musiker

INRIKTNING MUSIK (ES)

Förverkliga dina drömmar om att utvecklas som
musiker och sångare samtidigt som du får en bra
grund för vidare studier!

Om profilen

profilbild: artist och musiker

Artist & Musiker är en sång- och musikutbildning med fokus på din
utveckling inom ditt huvudinstrument och ensemblespel. Du söker
in på önskat huvudinstrument och kommer under utbildningen att
arbeta med din personliga utveckling, både konstnärligt och tekniskt.
Ensemblespel, huvudinstrumentundervisning, gehörs- och
musiklära, musikproduktion, improvisation, m.m. ingår i utbildningen.
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
musikaliska roll i gruppen. Vi spelar genrer som rock, pop, soul,
jazz och r&b. Utbildningens delar ger en helhet som får dig att växa
både som artist och musiker.
Du kan söka med följande instrument: sång, trummor, bas, gitarr,
piano/keyboard och blåsinstrument.

Utbildningen ger både allmän och utökad
behörighet till högskolan

Efter avslutad utbildning finns många alternativ till yrkes- och
utbildningsval, såväl teoretiska som konstnärliga. Du blir väl förberedd
inför att söka till högre utbildningar inom musik.

”Jag valde Artist & Musiker
för att fokusera på mitt
huvudinstrument bas… Jag
har fått spela i band, jag har
spelat in band, jag har
arbetat med P.A och musikproduktion. Det är väldigt
brett men med fokus”
Alexander, elev Artist & Musiker (ES)
Intervjuer: kulturama.se/gymnasium

Poängplan – Artist & Musiker
Inriktning Musik

400

Gehörs- och musiklära 1

100

Ensemble med körsång

200

Instrument eller sång 2

100

Programfördjupning för profil

500

Gehörs- och musiklära 2

100

Ensemble 2

100

Musikimprovisation

100

Musikproduktion 1

100

Instrument eller sång 3

100

Ansökan och färdighetsprov
All information om hur du söker till
Kulturama Gymnasium och färdighetsprov
för profil Artist & Musiker, hittar du på:
www.kulturama.se/gymnasium/ansokan
Läs mer på: kulturama.se/gymnasium/ansokan

Läs mer på www.kulturama.se/gymnasium									
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Dans

INRIKTNING DANS (ES)
Vill du satsa på dans genom att träna och utvecklas
i tre år under professionell ledning? Vill du utveckla
din teknik och sceniska förmåga med betoning på
dansglädje?

Om profilen

profilbild: dans

Vårt lärarteam består av erfarna, engagerade och skickliga danspedagoger som själva är eller har varit yrkesverksamma som dansare
och koreografer. Utifrån dina personliga förutsättningar kommer
de att utmana dig och se till att du utvecklas som dansare, både
individuellt och i ensemble.
Vi dansar jazzdans, modern dans, klassisk balett och hiphop.
Parallellt kommer du arbeta med din fysiska styrka, rörelsepotential,
gestaltningsförmåga och stilkänsla. Även eget skapande av koreografier
ingår som en viktig del av utbildningen. Du kommer att bredda din
kompetens, insikt och medvetenhet om dans och dess olika genrer
vilket ger goda förutsättningar inför eventuella vidare studier inom
dans. Varje läsår genomför vi olika slags föreställningar där du övar
på ditt sceniska uttryck och får scenvana. Kulturama har flera stora
och ljusa danssalar samt flera scener för uppträdanden.

Utbildningen ger både allmän och utökad
behörighet till högskolan

Efter avslutad utbildning finns många alternativ till yrkes- och
utbildningsval, såväl teoretiska som konstnärliga. Många av våra
elever fortsätter sina dansstudier och fördjupar sina kunskaper på
utbildningar både i Sverige och utomlands.

”Det blir som ett andra hem
skulle jag säga, man är otroligt
engagerad; vi lärare är väldigt
nära varandra men vi är också
superengagerade i våra elever.
Det är världens bästa jobb.”
Madeleine, lärare Dans
Intervjuer: kulturama.se/gymnasium

Poängplan – Dans
Inriktning Dans

400

Dansgestaltning 1

100

Dansteknik 1

100

Dansteknik 2 (1)

100

Dansteori

100

Programfördjupning för profil

500

Dansteknik 2 (2)

100

Dansteknik 3

100

Dansträning

100

Koreografi

100

Dansorientering

100

Ansökan och färdighetsprov
All information om hur du söker till
Kulturama Gymnasium och färdighetsprov
för profil Dans, hittar du på:
www.kulturama.se/gymnasium/ansokan
Läs mer på: kulturama.se/gymnasium/ansokan

Läs mer på www.kulturama.se/gymnasium									
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Film

INRIKTNING ESTETIK & MEDIA (ES)

”Den bästa känslan är att
från att vara en enkel idé, så
blir det till en film och det
är verkligen drömmen!”
Jordan, elev Film (ES)

Vill du fördjupa dig inom film och jobba med ditt filmiska
berättande? Vill du utveckla din förmåga inom regi,
manus, kamera, ljud och redigering?

Om profilen

profilbild: film

På vår filmprofil får du ta del av Kulturamas långa erfarenhet av
professionell filmutbildning! Här kommer du att utveckla ditt filmiska
berättande samtidigt som du förbättrar din förmåga inom regi,
manus, kamera, ljud och redigering. Film är ditt huvudämne men
du får även utbildning i medieteknik, foto, konstnärlig bildgestaltning,
grafisk kommunikation och webbdesign.
Utbildningens fokus är att du ska få arbeta med ditt filmiska
berättande och nå en hög teknisk mognad. Du kommer att prova
på att göra film i olika format, som t.ex. berättande kortfilmer,
reklamfilm och dokumentär. Efterbearbetning sker i Premiere Pro
i Mac-miljö.
Elever på Film har tillgång till sex redigeringsrum som är utrustade
med Retina iMacs konfigurerade med kapacitet att arbeta med de
tyngre filformaten. Under din skoltid på Kulturama Gymnasium har
du en bärbar Mac med Adobe CC-sviten.

Utbildningen ger både allmän och utökad
behörighet till högskolan

Intervjuer: kulturama.se/gymnasium

Poängplan – Film
Inriktning Estetik & Media

400

Digitalt skapande

100

Medieproduktion 1

100

Medieproduktion 2

100

Medier, samhälle och kommunikation

100

Programfördjupning för profil

500

Animation 1

100

Filmproduktion

100

Film och TV-produktion 1

100

Film och TV-produktion 2

100

Film- och TV-kunskap

100

Ansökan och färdighetsprov
All information om hur du söker till
Kulturama Gymnasium och färdighetsprov
för profil Film, hittar du på:
www.kulturama.se/gymnasium/ansokan
Läs mer på: kulturama.se/gymnasium/ansokan

Efter avslutad utbildning finns många alternativ till yrkes- och
utbildningsval, såväl teoretiska som konstnärliga. Flera tidigare elever
har antagits till högre filmutbildningar, både i Sverige och utomlands.

Läs mer på www.kulturama.se/gymnasium									

14

Fotografi

INRIKTNING ESTETIK & MEDIA (ES)
Vill du förbereda dig för ett yrke med goda möjligheter
till ett spännande och kreativt yrkesliv? Vill du utveckla
din förmåga att berätta med bild och lära dig grunden
till yrket genom att du får fotografera porträtt, bildjournalistiskt, reportage, reklam och konstfotografi?

“En bra grej med Kulturama
är att vi får låna teknikutrustning. Vi kan låna
kameror, både analoga
och digitala, men även fjärravlösare, stativ, ritplattor
och dessutom så finns det
rum som vi kan låna såsom
ateljéer och fotostudios.”
Valeria, elev Fotografi (ES)

Om profilen

profilbild: foto

Fotografi är ditt huvudämne men du får även utbildning i film,
grafisk kommunikation och webbdesign. Du arbetar enskilt och
i mindre grupper tillsammans med kunniga lärare med yrkeserfarenhet som fotografer och från att driva eget företag, både
kommersiellt och konstnärligt.
Som elev på inriktningen Fotografi har du tillgång till fyra
studios, analogt fotolabb, digital redigeringssal med färgkalibrerade
skärmar och välutrustat förråd med digital och analog fotoutrustning. Under din skoltid på Kulturama Gymnasium har
du en bärbar Mac med Adobe CC-sviten.
På vår profil Fotografi får du ta del av Kulturamas 35 år långa
erfarenhet av att utbilda fotografer, ett yrke som står under ständig
förändring och utveckling! Vi har genom åren samarbetat med yrkesverksamma fotografer inom press, media och konst, Stockholms stadsmuseum, Länsmuseet, Centrum För Fotografi, Statens Konstråd, m fl.

Utbildningen ger både allmän och utökad
behörighet till högskolan

Efter avslutad utbildning finns många alternativ till yrkes- och
utbildningsval, såväl teoretiska som konstnärliga. Flera tidigare elever
har gått vidare inom yrket både som anställda och med eget företag
eller till högre studier inom fotografi, t. ex. Akademi Valand.

Intervjuer: kulturama.se/gymnasium

Poängplan – Foto
Inriktning Estetik & Media

400

Digitalt skapande

100

Medieproduktion 1

100

Medieproduktion 2

100

Medier, samhälle och kommunikation

100

Programfördjupning för profil

500

Fotografisk bild 1

100

Fotografisk bild 2

100

Fotografisk bild 3

100

Fotografisk bild 4

100

Grafisk kommunikation 1

100

Ansökan och färdighetsprov
All information om hur du söker till
Kulturama Gymnasium och färdighetsprov
för profil Foto, hittar du på:
www.kulturama.se/gymnasium/ansokan
Läs mer på: kulturama.se/gymnasium/ansokan

Läs mer på www.kulturama.se/gymnasium									
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Konst & Design

INRIKTNING BILD OCH FORMGIVNING (ES)
Vill du utveckla dina estetiska förmågor inom bild
och formområdet? Vill du utmana din kreativitet och
konstnärlighet under gymnasietiden?

”Vi har en dialog med
tech-industrin, reklambranschen och olika högskolor
som alla är i direkt behov
av kreativ kompetens.”
Ida Kriisa, profilansvarig Konst & Design (ES)
Intervjuer: kulturama.se/gymnasium

Adam Engström, Konst & Design, åk 3

Om profilen

På Konst & Design utvecklar du goda kunskaper inom det konstnärliga
fältet. Du får en bredd och djup i olika gestaltande tekniker och
metoder, med målsättningen att du skall finna ditt personliga
bilduttryck och din kreativitet.
Här väljer du mellan två olika spår: ett traditionellt inriktat och ett
framtidsfokuserat spår. På det traditionella spåret får du fördjupade
kunskaper i olika traditionella konstnärliga praktiker såsom teckning,
måleri, skulptur, fotografi och design. Det andra spåret kallar vi Future,
där du utvecklas inom bland annat speldesign, mode och skapande av
artificiella världar. Det är en framtidsorienterad konstutbildning där vi
undersöker kreativa processer för en hållbar framtid och där samspelet
mellan de olika konstuttrycken är centralt.
Flera av våra lärare är aktuella i det svenska kulturlivet och håller
även en kontinuerlig dialog med konstnärliga högskolor samt med
olika kreativa yrkesfält såsom reklam, design och tech.

Utbildningen ger både allmän och utökad
behörighet till högskolan

Efter avslutad utbildning finns många alternativ till yrkes- och
utbildningsval, såväl teoretiska som konstnärliga. Många av våra
tidigare elever är numera etablerade inom fri konst, reklam, mode,
scenografi, arkitektur och speldesign.

Poängplan – Konst & Design
Inriktning Bild och formgivning

400

Bildteori

100

Bild

100

Bild och form 1b

100

Form

100

Programfördjupning för profil

500

Bild och form – Specialisering 1

100

Bild och form – Specialisering 2

100

Design 1

100

Fotografisk bild 1

100

Grafisk kommunikation 1

100

Ansökan och färdighetsprov
All information om hur du söker till
Kulturama Gymnasium och färdighetsprov
för profil Konst & Design, hittar du på:
www.kulturama.se/gymnasium/ansokan
Läs mer på: kulturama.se/gymnasium/ansokan

Läs mer på www.kulturama.se/gymnasium									
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Musikal

INRIKTNING MUSIK (ES)
Tycker du att musikal verkar spännande och utmanande?
Vill du stå på scen och uttrycka dig på fler sätt än ett?

”Det finns så mycket som
är ’bäst’ med min profil.
Musikal har den perfekta
blandningen av allt. Den är
inte nischad på bara en sak.
Du får allt.”
Rebecca, elev Musikal (ES)
Intervjuer: kulturama.se/gymnasium

Om profilen

Här får du en omfattande utbildning inom sång, dans och teater.
Du arbetar både i grupp och individuellt tillsammans med våra lärare
som är eller har varit yrkesverksamma som musikalartister, sångare,
dansare, koreografer och skådespelare.
I vår sångundervisning lägger vi stor vikt vid sångteknik, stämsång
och ditt sceniska uttryck. I dansundervisningen fokuserar vi på stilkänsla,
rytmisk förståelse och teknik. Vi dansar främst jazzdans och klassisk balett men du kommer även kunna välja fler dansgenrer som individuellt
val.
Du stärker din känsla för rörelse, sceniskt uttryck och förmåga att vara
aktiv i skapande processer. I ämnet Scenisk gestaltning utvecklas du som
skådespelare genom att lära dig att bygga en rollkaraktär och arbeta
med din sceniska närvaro. Tidigt sätter vi ihop ämnena till en helhet och
du får scenvana genom att medverka regelbundet i föreställningar på
Kulturamas egna scener.

Utbildningen ger både allmän och utökad
behörighet till högskolan

Efter avslutad utbildning finns många alternativ till yrkes- och
utbildningsval, såväl teoretiska som konstnärliga. Hos oss blir du väl
förberedd inför studier på teoretisk högskola och högre studier inom
dans, musikal, sång och teater.

Poängplan – Musikal
Inriktning Musik

400

Gehörs- och musiklära 1

100

Ensemble med körsång

200

Instrument eller sång 2

100

Programfördjupning för profil

500

Dansgestaltning 1

100

Dansteknik 1

100

Estetisk kommunikation 2

100

Dansgestaltning 2

100

Scenisk gestaltning 1

100

Ansökan och färdighetsprov
All information om hur du söker till
Kulturama Gymnasium och färdighetsprov
för profil Musikal, hittar du på:
www.kulturama.se/gymnasium/ansokan
Läs mer på: kulturama.se/gymnasium/ansokan

Läs mer på www.kulturama.se/gymnasium									
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Musikproduktion

INRIKTNING MUSIK (ES)

“Vi får lära oss allt om musikproduktion men också om att
producera andra saker som film
och hur man redigerar bilder”

Vill du producera din egen och andras musik, lära
dig dataprogram som används i musik- och medieproduktion och dessutom utvecklas som musiker?

Om profilen

profilbild: musikproduktion

På profilen Musikproduktion fokuserar du på din individuella
utveckling som musikproducent. Du får lära dig program inom
musik- och medieproduktion samt utveckla dina kunskaper inom
ensemblespel, instrument/sång och musikteori.
Profilen består av tre programfördjupningar; Musikproduktion,
Arrangering och komposition samt Medieproduktion. Undervisningen
i musikproduktion och medieproduktion blandar teori med praktiska
övningar med fokus på kreativa processer mot medier som t.ex.
TV, radio, datorspel, reklam- och musikbranschen. I arrangering
och komposition ges du möjlighet att fördjupa dig i dina låtar och
produktioner genom att analysera och bearbeta olika beats och genrer.
Som elev på musikproduktionslinjen kommer du att ges möjlighet
att framföra dina låtar på någon av skolans alla scener. Musikproduktion
har även tät kontakt med profilerna Singer/songwriter och Artist &
Musiker, vilket ger goda möjligheter till samarbete.

Utbildningen ger både allmän och utökad
behörighet till högskolan

Simon, elev Musikproduktion (ES)
Intervjuer: kulturama.se/gymnasium

Poängplan – Musikproduktion
Inriktning Musik

400

Gehörs- och musiklära 1

100

Ensemble med körsång

200

Instrument eller sång 1

100

Programfördjupning för profil

500

Medieproduktion 1

100

Medieproduktion 2

100

Arrangering och komposition 1

100

Musikproduktion 1

100

Musikproduktion 2

100

Ansökan och färdighetsprov
All information om hur du söker till
Kulturama Gymnasium och färdighetsprov
för profil Musikproduktion, hittar du på:
www.kulturama.se/gymnasium/ansokan
Läs mer på: kulturama.se/gymnasium/ansokan

Efter avslutad utbildning finns många alternativ till yrkes- och
utbildningsval, såväl teoretiska som konstnärliga. Du blir väl förberedd
inför att söka till högre utbildningar inom musik.

Läs mer på www.kulturama.se/gymnasium									
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Singer/songwriter

INRIKTNING MUSIK (ES)

”Jag känner mig så hemma
i det jag gör eftersom det
är min passion och
skolan gör det så bra.”
Emma, elev Singer/songwriter (ES)

Älskar du att komponera egna låtar, sjunga och vill ta
det till nästa nivå?

Om profilen

Med profilen Singer/songwriter kommer du att ha ett tydligt
fokus på din utveckling som sångare och låtskrivare. Du övar
dig i att komponera, skriva texter och fördjupa dig inom olika
genrer samtidigt som du arbetar med att utveckla din sångröst,
både konstnärligt och tekniskt. Arrangering och komposition,
ensemblespel, gehörs- och musiklära, musikproduktion m.m. är
en del av utbildningen.
Utbildningens alla delar bildar en helhet som får dig att växa
som Singer/songwriter. Ensemblespelet för Singer/songwriter
ger en bredd som utvecklar ditt musicerande tillsammans med
andra musiker. Du kommer få vana och erfarenhet av att framföra
dina egna och dina klasskompisars låtar på scen vid uppspel och
konserter. Som Singer/songwriter har du har även möjlighet att
välja ett biinstrument inom Individuellt val.
Singer/songwriter-eleverna har tät kontakt med profilerna
Musikproduktion och Artist & Musiker vilket ger goda möjligheter
till samarbete.

Utbildningen ger både allmän och utökad
behörighet till högskolan

Intervjuer: kulturama.se/gymnasium

Poängplan – Singer/songwriter
Inriktning Musik

400

Gehörs- och musiklära 1

100

Ensemble med körsång

200

Instrument eller sång 2

100

Programfördjupning för profil

500

Gehörs- och musiklära 2

100

Ensemble 2

100

Instrument eller sång 3

100

Musikproduktion 1

100

Arrangering och komposition 1

100

Ansökan och färdighetsprov
All information om hur du söker till
Kulturama Gymnasium och färdighetsprov
för profil Singer/songwriter, hittar du på:
www.kulturama.se/gymnasium/ansokan
Läs mer på: kulturama.se/gymnasium/ansokan

Efter avslutad utbildning finns många alternativ till yrkes- och
utbildningsval, såväl teoretiska som konstnärliga. Du blir väl förberedd
inför att söka till högre utbildningar inom musik och sång.

Läs mer på www.kulturama.se/gymnasium									
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”Det bästa med
Kulturama är lärarna!”

Teater

Ona, elev Teater (ES)

INRIKTNING TEATER (ES)
Vill du agera och uttrycka dig från scen? Vill du möta och
beröra människor i en publik?

Om profilen

profilbild: teater

På profilen Teater står din personliga utveckling alltid i fokus och
vi arbetar med flera olika ämnen inom teater såsom scenframställning, röst, scenografi, fysisk teater och regi. Detta ger dig en
bred grund att stå på och en uppfattning om i vilken genre du
trivs bäst.
Med hjälp av teaterns grundelement – samarbete, rollgestaltning,
scenisk närvaro och lyhördhet – utvecklas våra elever som skådespelare både individuellt och som teatergrupp . Du får fördjupa
dina kunskaper inom scenkonstens olika uttrycksmöjligheter.
Målet är att stimulera dig till att bli dynamisk och kreativ i ditt
skådespeleri. Under de tre åren hos oss medverkar du i ett flertal
sceniska produktioner där du möter publik. Produktionerna
varierar i genre och storlek från enklare redovisningar till större
föreställningar.

Utbildningen ger både allmän och utökad
behörighet till högskolan

Intervjuer: kulturama.se/gymnasium

Poängplan – Teater
Inriktning Teater

400

Scenisk gestaltning 1

100

Scenisk gestaltning 2

100

Scenisk gestaltning 3

100

Teaterteori

100

Programfördjupning för profil

500

Estetisk kommunikation 2

100

Fysisk teater

100

Röst

100

Sceniskt karaktärsarbete

100

Regi

100

Ansökan och färdighetsprov
All information om hur du söker till
Kulturama Gymnasium och färdighetsprov
för profil Teater, hittar du på:
www.kulturama.se/gymnasium/ansokan
Läs mer på: kulturama.se/gymnasium/ansokan

Efter avslutad utbildning finns många alternativ till yrkes- och
utbildningsval, såväl teoretiska som konstnärliga. Många av våra
elever fortsätter med teaterstudier på utbildningar både i Sverige
och utomlands.

Läs mer på www.kulturama.se/gymnasium									
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Naturvetenskapsprogrammet
Det här är ett program som kombinerar det bästa av
två världar för dig som gillar det vetenskapliga djupet
men också har ett estetiskt intresse. Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Samhälle har tre särskilda
varianter: Bild, Dans och Musik.

Inriktning samhälle och tre särskilda varianter

”Man brukar prata om
de två hjärnhalvorna
och på det
Naturvetenskapliga
programmet
här på Kulturama
så använder och utvecklar
du båda sidorna.
Det är det som lockar
elever att söka hit.”
Anna, lärare på Naturvetenskapsprogrammet.
Intervjuer: kulturama.se/gymnasium

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning samhälle med särskild
variant innebär tonvikt på de vetenskapliga studierna. Tillsammans
med dina kunniga lärare får du en bred bas att stå på för framtida
studier. Som elev vid naturvetenskapsprogrammet får du utöva ditt
estetiska uttryck varje vecka under alla dina tre år på gymnasiet.
Vi erbjuder tre särskilda varianter: Bild, Dans och Musik.
De estetiska uttrycken är viktiga för utvecklingen av hela
människan och våra sinnen. Att skapa och göra saker tillsammans
stärker både dig som individ och gruppen. Eleverna uttrycker ofta
att de estetiska inslagen under veckan ger en positiv effekt på
studierna som helhet.

Behörighet till högre studier

I programmet ingår kurser som ger särskild behörighet vilket framför
allt passar dig som är intresserad av vidare studier inom naturvetenskap, teknik och medicin. För den som vill finns även möjlighet att
läsa in full behörighet för NA, det vill säga Matematik 4 och Fysik 2
och Kemi 2.

Poängplan
Inom ramen för det naturvetenskapliga programmet
läser elever följande 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
Geografi 1
Samhällskunskap 2
Programfördjupning för särskild variant

500

Individuellt val

200

Summa

2 500

För att se innehåll på kurserna inom programfördjupning* se respektive särskild variant.

Läs mer på www.kulturama.se/gymnasium									
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Bild

“Det känns som att jag,
all around, är en bra
kandidat till att få ett
bra jobb i framtiden.”

INRIKTNING SAMHÄLLE (NA)
Vill du utveckla ditt sinne för bild och form parallellt
med dina naturvetenskapliga studier?

Sofia, elev Natur Bild

Om den särskilda varianten

profilbild: bild

Är du intresserad av konstnärliga uttryck och design så är det här
en utbildning för dig. Naturvetenskapsprogrammet med särskild
variant Bild är perfekt för dig som funderar på att bli exempelvis
arkitekt, eller bara vill ge utrymme för din kreativitet i vardagen.
Parallellt med naturvetenskapsprogrammets kurser får du
studier i konst, kroki, skulptur, illustration och mycket mer. Här
kommer du att utveckla ditt sinne för bild och form samtidigt
som du får en naturvetenskaplig grund.

Utbildningen ger både allmän och utökad
behörighet till högskolan

I Naturvetenskapsprogrammet med särskild variant Bild ingår kurser
som ger särskild behörighet vilket framför allt passar dig som är
intresserad av vidare studier inom naturvetenskap, teknik och medicin.
För den som vill finns även möjlighet att läsa in full behörighet
för NA. Programmet ger dig även möjlighet att söka vidare till både
samhällsvetenskapliga, humanistiska samt konstnärliga utbildningar.
Dessutom har du som elev fått utveckla din kreativa sida vilket
efterfrågas inom de flesta branscher!

Intervjuer: kulturama.se/gymnasium

Poängplan – Bild
Programfördjupning för särskild variant

300

Bild och form 1b

100

Bild

100

Form

100

Ansökan och färdighetsprov
All information om hur du söker till
Kulturama Gymnasium och färdighetsprov
för särskild variant Bild, hittar du på:
www.kulturama.se/gymnasium/ansokan
Läs mer på: kulturama.se/gymnasium/ansokan

Läs mer på www.kulturama.se/gymnasium									
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Dans

INRIKTNING SAMHÄLLE (NA)
Vill du satsa på dans genom att träna och utvecklas i tre
år parallellt med dina naturvetenskapliga studier?

Om den särskilda varianten

På Naturvetenskapsprogrammet med särskild variant Dans
kommer du att utveckla din kompetens i dans samtidigt som
du får ett naturvetenskapligt djup. Parallellt med naturvetenskapsprogrammets kurser har du danslektioner två gånger i veckan
under alla tre år och ibland kommer du få arbeta i ämnesöverskridande projekt med dina klasskamrater.
Vårt lärarteam består av erfarna, engagerade och skickliga
danslärare som själva är yrkesverksamma som dansare och
koreografer vid sidan av sin undervisning. Här får du utveckla
både din teknik och sceniska förmåga i dans och du kommer att
möta flera genrer och stilar. Du kommer även få komponera och
skapa dans själv samt stå på scen i olika sammanhang.

Utbildningen ger både allmän och utökad
behörighet till högskolan

I Naturvetenskapsprogrammet med särskild variant Dans ingår
kurser som ger särskild behörighet vilket framför allt passar dig som
är intresserad av vidare studier inom naturvetenskap, teknik och
medicin.
För den som vill finns även möjlighet att läsa in full behörighet
för NA. Programmet ger dig även möjlighet att söka vidare till både
samhällsvetenskapliga, humanistiska samt konstnärliga utbildningar.
Dessutom har du som elev fått utveckla din kreativa sida vilket
efterfrågas inom de flesta branscher!

” Min högsta dröm är att
jag ska älska mitt jobb i
framtiden. Jag har valt
den här utbildningen för att
jag tror att jag kommer
att nå det jobb som jag
verkligen vill ha.”
Linn, elev Natur Dans
Intervjuer: kulturama.se/gymnasium

Poängplan – Dans
Programfördjupning för särskild variant

300

Dansgestaltning 1

100

Dansteknik 1

100

Dansimprovisation och komposition

100

Ansökan och färdighetsprov
All information om hur du söker till
Kulturama Gymnasium och färdighetsprov
för särskild variant Dans, hittar du på:
www.kulturama.se/gymnasium/ansokan
Läs mer på: kulturama.se/gymnasium/ansokan

Läs mer på www.kulturama.se/gymnasium									
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Musik

INRIKTNING SAMHÄLLE (NA)
Älskar du musik och vill spela i ensemble under dina tre
år på gymnasiet parallellt med dina naturvetenskapliga
studier?

Om den särskilda varianten

profilbild: musik

Parallellt med Naturvetenskapsprogrammets kurser kommer du
ha lektioner i musik med fokus på ensembleundervisning. Med
ensemblespel som grund, kommer du få möjlighet att samarbeta
i grupp som musiker och sångare.
Här får du en musikalisk och teknisk kunskap inom genrer
som Rock, Pop, Soul, Jazz och RnB som kommer att utveckla
ditt musicerande. Du kommer också att planera och delta i konserter
under utbildningen.

Utbildningen ger både allmän och utökad
behörighet till högskolan

I Naturvetenskapsprogrammet med särskild variant Musik ingår
kurser som ger särskild behörighet vilket framför allt passar dig som
är intresserad av vidare studier inom naturvetenskap, teknik och
medicin.
För den som vill finns även möjlighet att läsa in full behörighet
för NA. Programmet ger dig även möjlighet att söka vidare till både
samhällsvetenskapliga, humanistiska samt konstnärliga utbildningar.
Dessutom har du som elev fått utveckla din kreativa sida vilket
efterfrågas inom de flesta branscher!

”Det bästa med utbildningen
är att man får bryta av
naturämnena och hålla på
med musik, som jag tycker
är väldigt roligt.”
Hugo, elev Natur Musik
Intervjuer: kulturama.se/gymnasium

Poängplan – Musik
Programfördjupning för särskild variant

500

Ensemble med körsång

100

Ensemble 2

100

Röst

100

Ansökan och färdighetsprov
All information om hur du söker till
Kulturama Gymnasium och färdighetsprov
för särskild variant Musik, hittar du på:
www.kulturama.se/gymnasium/ansokan
Läs mer på: kulturama.se/gymnasium/ansokan

Läs mer på www.kulturama.se/gymnasium							
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Välkommen till Kulturamahuset!
Kulturamahuset inrymmer 12 000 kvm specialanpassade lektionssalar för våra olika utbildningar
som finns samlade under samma tak. Klassrummen är fyllda med teknik och utrustade för
modern pedagogik.
Förutom lektionssalar har vi egen skolmatsal. På skolan finns även ett café samt en foajé där det ofta sker utställningar
och konserter. Vi har en lång rad specialanpassade lokaler för dans, film, foto, sång, musik, teater samt konst och design
som vi delar med Kulturamas eftergymnasiala utbildningar. Utöver detta har vi även bibliotek, idrottshall, reception
och fem scener av olika storlekar, kompletta med professionell ljus- och ljudutrustning samt ett kostymförråd.
Vårt skolbibliotek är ett estetiskt bibliotek med tonvikt på olika typer av noter och dramatik. Vid sidan av att låna böcker
kan eleverna söka information, ta del av referenslitteratur och studera i en lugn miljö. I det bemannade biblioteket får
du som elev givetvis hjälp om du exempelvis har funderingar kring litteratur. På biblioteket finns studieplatser, datorer
och skrivare.
På följande uppslag hittar du en lista över alla lokaler i Kulturamahuset.

Läs mer på www.kulturama.se/gymnasium									
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Våra specialanpassade
lokaler och utrustning
Gemensamma lokaler
•
•
•

Teorisalar, skolbibliotek och kostymförråd
Skolmatsal och café
Idrottshall

Scener och utställningsytor
•

•

5 scener kompletta med professionellt ljus- och ljudutrustning.
Scenerna är av olika storlekar där den största har sittplatser
för drygt 240 personer.
Café med utställningsytor

Dans
•

7 danssalar – 6 stora och 1 mindre utrustade med
ljudanläggningar, spegelväggar och balettstänger.

Film
•
•
•
•

11 filmredigeringsrum
1 filmstudio
6 redigeringsrum utrustade med Retina iMacs konfigurerade 		
med kapacitet att arbeta med de tyngre filformaten.
1 filmvisningsrum

Foto
•
•

Scen 1 i Kulturamahuset

•
•

1 analogt fotolabb
3 fotodatasalar fullt utrustade med imacon-scanners och
bläckstråleskrivare för högkvalitativa fotoutskrifter
4 fotostudios varav en med dagsljus
digital redigeringssal med färgkalibrerade skärmar

Kulturamas kostymförråd
Sång
•
•
•
•

8 sångsalar
1 körsal
10 övningsrum för musik och sång
2 operasalar

Musik
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 pianostudio
5 flygelrum
8 ensemblesalar
3 musikstudios med kontrollrum
6 musikredigeringsrum
2 gitarr- och basrum
4 musikteorisalar
2 slagverksrum
10 övningsrum för musik och sång

Teater
•
•
•

6 teatersalar
4 loger
2 kostymförråd

Konst & Design
•
•
•

3 design- och bildsalar
1 skulptursal
3D-skrivare

Läs mer på www.kulturama.se/gymnasium									
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Praktisk skolinfo
Kulturama Gymnasiums antagningsprov

På www.kulturama.se/gymnasium/ansokan hittar du all information
om antagningsproven till våra profiler inom estetiska programmet och
till naturvetenskapsprogrammets särskilda varianter.
Till naturvetenskapsprogrammet är det viktigt att känna till att
godkänt antagningsprov krävs då det är behörighetsgivande tillsammans med slutbetyg från grundskolan.

bild: elever teori

Elevhälsoteam (EHT)

Kulturama har ett väl utbyggt elevhälsoteam som består av skolsköterska,
skolkurator, psykolog, skolläkare, specialpedagoger, resurspedagog och
studie- och yrkesvägledare (SYV). Vi arbetar löpande hälsofrämjande,
förebyggande och åtgärdande, ett arbete som leds av rektor. Som elev
har du även en mentor som följer dig under hela studietiden.

Vår skolmat

Maten vi serverar har en hög andel ekologiska råvaror och är utan
onödiga tillsatser. Vi är ett mottagningskök vilket innebär att vi tar
emot färdiglagad mat. Denna mat kommer från Svea Cater.
Vi tillgodoser allas behov av specialkost.

Kulturama Gymnasiums IT-system

•
•
•
•
•
•
•

Vi har flera olika dataprogram beroende på vilken utbildning du läser.
Schoolsoft: info, närvaro, kursplanering, bedömning, betygsättning.
Office365 och Teams: för samarbetsytor, mejl, arbeten och lagring.
Time Edit: schemaprogram för ditt schema och bokningar.
Inläsningstjänst: access för elever till inläst facklitteratur.
ne.se: alla elever har tillgång till den digitala Nationalencyklopedin.
Vi har flera kompensatoriska hjälpmedelsprogram för våra elever.

MacBook Air

Som elev på Kulturama Gymnasium får du
en bärbar Apple MacBook Air under din
studietid och den går vanligtvis att köpa ut när
man avslutar årskurs 3.

Elevkår

Tillsammans med våra elever och en stark,
engagerad elevkår verkar vi för att hela tiden
utveckla vår skola.

Kvalitetsarbete

Vi arbetar löpande med kvalitetsarbete och
driver skolutvecklingen både på ämnesnivå och
på skolövergripande nivå. Arbetet leds av skolchefen för Medborgarskolans alla skolor.

Vår huvudman

Huvudman för Kulturama Gymnasium är
studieförbundet Medborgarskolan som har
en lång tradition som folkbildare och utbildningsanordnare. All vår verksamhet bygger
på en humanistisk värdegrund.
Vi är en ideell organisation och återinvesterar allt överskott tillbaka in i skolverksamheten. Det gör Medborgarskolan till en trygg
och stabil huvudman.

Läs mer på www.kulturama.se/gymnasium									
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Upplev våra produktioner
och evenemang!
Våra elever och studerande inom Kulturama arbetar regelbundet med produktioner under
sin studietid. Efter intensiva repetitionsperioder längtar de efter att få möta en publik!
Varje år genomför vi ca 250 evenemang på Kulturama, allt från föreställningar och konserter till vernissage
och filmvisningar. Vi har fem egna scener på skolan men uppträder även på scener runt om i Stockholm.
Vi finns även med i olika konsthallar, biosalonger m.m. runt om i Stockholm.
Våra kommande evenemang hittar du på: www.kulturama.se/evenemang

Läs mer på www.kulturama.se/gymnasium									
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Öppet hus 22 januari
Upplev Kulturama Gymnasium!
Besök våra lokaler; möt rektor, lärare och elever; få svar på dina frågor.
Titta också på våra digitala öppet hus-filmer på webben.
För mer info och fler datum i vår:
kulturama.se/gymnasium/oppet-hus

Besöksadress & kontaktuppgifter
Kulturama Gymnasium Hammarby Sjöstad & Kulturama Gymnasium Natur
Besöksadress: Virkesvägen 21 i Hammarby Sjöstad, 120 30 Stockholm
Postadress: Box 19193, 104 32 Stockholm
Tfn: 010-157 61 00

kulturama.se

Nordens största skola för estetiska utbildningar

