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Digital Musikproduktion
Musikproducent & låtskrivare

Kursinformation

För vem?

Digital musikproduktion är för dig som vill jobba med låtskrivande
och musikproduktion på en professionell nivå. Målet är att du efter utbildningen skall ha kunskaper, färdigheter och ett nätverk som ger dig
förutsättningar att arbeta professionellt som digital musikproducent
och låtskrivare. Mot slutet av kursen kommer du att få chansen att
arbeta gentemot musikförlag och få exklusiva leads.
Inriktningen är en del av Ågesta folkhögskolas musiklinje där det
finns en afroamerikansk och en klassisk inriktning. Det är en kreativ,
naturnära miljö där det finns goda möjligheter för samarbeten och
du kan fördjupa dig i modernt musikskapande. Musikhuset kan även
nyttjas på kvällar och helger.
Lärarna är erfarna pedagoger och yrkesaktiva musiker som jobbar
med Sveriges största artister. Undervisningen sker till viss del i små
grupper och enskild undervisning. Under läsåret kommer gästföreläsare in med spetskompetens från musikbranschen och håller i
teman. Du har möjlighet att bo på skolans internat med stor tillgång
till övningslokaler. Varje år görs en studieresa (ofta utomlands) och
konsert- och studiebesök ingår som en del av studierna.

Hur är kursen upplagd?

Digital musikproduktion, individuell undervisning
Digital musikproduktion gruppundervisning
Masterclass gästlärare
Bi-instrument piano, individuell undervisning
Gitarr
Ensemble
Musikteori
Gehör
Repertoarkännedom
Kör
Musikhistoria
Livsåskådning

Studielängd: 1år.
Omfattning: 100%.

Terminstid
Ht 2018: 23/8-20/12.
Vt 2019: 10/1-5/6.

Ansökan
Senast 15 maj 2018.

Antagningsvillkor
Du ska ha fyllt 18 år, ha gymnasiekompetens.
Urvalet görs utifrån en antagningsintervju
som äger rum på Ågesta folkhögskola. För
att gå kursen måste man ha tillgång till egen
dator med Logic installerat.

Kontakt
Kursföreståndare
Roland Forsman
roland.forsman@agesta.nu
Telefon: 08-562 28 100

Kostnader och Studiefinansiering
Se baksidan.

Lärare

• Roland Forsman: Digital musikproduktion, Gitarr, ensemble
• Martin Willert: Gehör, musikhistoria
• Nikos Grünfeldt: Teori, kör

Gästlärare

• Johan Gustafson, grammisnominerad producent
(Icona Pop, Danny Saucedo, Andreas Weise, Hearts&Colors, Peg Parnevik m.fl.)
• Jonas Öijvall, sounddesign

(Keyboardist med Miss Li, Chris Kläfford, Veronica Maggio, ”Så det låta”- husbandet)
• Mats Tärnfors från musikförlaget ”Songs Of Sweden”
(Har haft internationella framgångar som låtskrivare/ förläggare.)
• AP- Academy

- en del av Frälsningsarmén
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Kostnader
Undervisningen vid Ågesta folkhögskola är kostnadsfri.
Övriga kostnader måste Du själv betala.
Det gäller terminsavgiften som täcker följande kostnader:
• Elevförsäkring
• Gemensamma aktiviteter
• Studiebesök
• Visst studiematerial och kopieringskostnader
Kostnad för böcker tillkommer. I många kurser ingår en studieresa.
Kostnaden för den tillkommer. Vi reserverar oss för prishöjningar utanför vår kontroll.

Terminsavgifter
Digital Musikproduktion: 2450:- per termin.
Avgifterna betalas i förskott vid fyra tillfällen under läsåret.

Övriga Kostnader
Bekräftelseavgift 500:- som betalas efter besked om antagning och återfås ej.
Bekräftelseavgiften är ett förskott på första terminsavgiften.

Internat
Avgifter för kost & logi 5000 kr per månad.
För internatboende ingår rum eller rum i delad dublett (lägre avgift) med toalett och dusch,
gemensamt kök, frukost och lunch måndag till fredag samt middag måndag till torsdag.
(Gäller ej under lovveckor och kursuppehåll). Avdrag för lovdagar och studiedagar är inräknat i
månadskostnaden för kost och logi. Avgifterna betalas i förskott vid nio tillfällen under läsåret.

Studiefinansiering
Studierna vid Ågesta folkhögskola ger dig rätt att söka statliga studiemedel.
Det söker du via CSN, Centrala studiestödsnämnden.
För närmare information kontakta CSN:
• CSN Internet - www.csn.se
• CSN Talsvar - tel: 0771-276 800
• CSN Kundcenter - tel: 0771-276 000

Resväg

Pendeltåg och tunnelbana: från Stockholm Central
går pendeltåg mot Haninge/Nynäshamn och från
T-Centralen gröna linjen till Farsta Strand.
Buss: från Farsta Strand går buss 833 (från
hållplatsen på tunnelbanans sida av vägen)
till hållplats Ågesta friluftsgård.
Buss 742 (från pendeltågsidan mot Huddinge
sjukhus). Från hållplats Rödmossevägen är det ca
1 km promenad till Ågestagården.
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