Ge musiken ett år
Vadstena Sång- och Pianoakademi har två unika heltidsutbildningar
som fördjupar dina kunskaper inom den västerländska konstmusiken.
Utbildningarna går under ett år och berättigar till studiemedel.

Om utbildningen
På Vadstena Sång- och Pianoakademins
utbildningar ligger fokus på att
förbättra de tekniska kunskaperna
på ditt huvudinstrument. Genom
ämnet romansinterpretation får du
bredda och fördjupa dina kunskaper i
det kammarmusikaliska mötet mellan
sångare och pianist. Detta gör
utbildningarna helt unika i Sverige.
Här får du de nycklar som behövs
för att förvandla notbilder till
levande och angelägen musik, att
öva upp lyhördheten i samspelet
med musikerkollegorna och att öka
möjligheterna till verkligt personlig
tolkning av musiken. Självklart får
du undervisning i de ämnen som är
direkt högskoleförberedande, såsom
bi-instrument, musikteori och gehör.
Men även i andra ämnen som gör dig
till en kompetent musiker; musikhistoria, språkuttal, vokalteori,
gemensamt piano, musikkommunikation,
kör, rörelse och sceniska projekt.
Som studerande uppmuntras du att
utveckla din fantasi och inlevelseförmåga i en bred repertoar med musik
från skilda epoker och språkområden.
Till detta adderas de rika möjligheterna
att delta i en konsertverksamhet.

Vi har två utbildningar, en på grundnivå
och ett fördjupningsår och du väljer en
av inriktningarna, sång eller piano.
Lärare
Samtliga lärare är yrkesverksamma
inom sina respektive områden med
lång erfarenhet i ämnet.
Antagningsprov och behörighet
Du ansöker med betyg, antagningsprov
och ett personligt brev. För att vara
behörig till utbildningen ska du ha
genomfört en gymnasieutbildning. Läs
mer om hur du ansöker på vår hemsida.
Lägsta ålder för sökande är 18 år.
Kostnad och finansiering
35.000 kr/år varav 2.000 kr är en
administrationssavgift. Utbildningarna
är ettåriga och studiemedelsberättigande
från 18 år. Merkostnadslån kan sökas
från CSN för avgiften.

Mer information
och ansökan
Ansökan öppnar: Februari 2017.
Sista ansökningsdag: 15 april 2017 via vår hemsida:
vadstenasangochpianoakademi.se
Telefon: 08-789 42 00
E-post: skoladmin@folkuniversitetet.se
Följ oss på Facebook!

Vill du ta din kreativitet på allvar?
Välj en av våra konstnärliga heltidsutbildningar!
ANIMATIONSAKADEMIEN
Animation och experimentfilm
animationsakademien.se
ARKITEKTURSKOLAN STHLM
Arkitekturutbildningen
arkitekturskolansthlm.se
BALETTAKADEMIEN
Yrkesdansarutbildningen, Yrkesförberedande dansutbildning, Danslinjen och Musikallinjen
balettakademien.se/stockholm
FOTOSKOLAN STHLM
Yh-utbildningarna Bildbehandlare och Visuell kommunikatör Fotograf
fotoskolansthlm.se
GOTLANDS TONSÄTTARSKOLA
Kompositionslinjen, Komposition - Fri konst
gotlandstonsattarskola.se
KONSTSKOLAN
Konst och design
konstskolan.se

För mer information
se respektive
skolas hemsida.

MODESKOLAN STHLM
Design, konstruktion och sömnad
modeskolansthlm.se
MUSIKINSTRUMENTAKADEMIEN
Yh-utbilningen Gitarrbyggare
musikinstrumentakademien.se
SILVERSMIDE & SMYCKESDESIGN
Utbildningen Silversmide & Smyckesdesign
folkuniversitetet.se/silversmidesutbildningen
SKRIVARAKADEMIN
Skrivarlinjen, Skrivarlinjen distans, och Skrivarlinjen projekt
skrivarakademin.se
VADSTENA SÅNG- OCH PIANOAKADEMI
Grundår, Fördjupningsår
vadstenasangochpianoakademi.se

