
Öppet hus | 30 nov. kl. 16.30–18.30 och 20 jan. kl. 12–16
Träffa lärare och elever och få reda på mer om  
våra inriktningar.

Föreställning på Maximteatern | 31 jan. kl. 10, 13 och 19
Se hela skolan uppträda i en sprakande föreställning!  
Boka gratisbiljetter på estetiska.se/maxim

Informationsmöte | 25 januari och 7 februari kl. 19
Träff på skolan då rektor och lärare berättar allt  
om utbildningarna.

Prova-på-lördag  | 5 maj kl. 12–15
Var med i (eller titta på) undervisningen!
Du kan också prova på en dag hos oss när det passar dig:  
estetiska.se/testaA
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Högskoleförberedande gymnasieutbildning  
med estetiskt program
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Teoripaket med utökad behörighet
Många av våra elever går vidare till universitetsstudier och 
för oss är det självklart att de teoretiska ämnena är lika 
viktiga som de estetiska.

Estetiskt program är högskoleförberedande. Hos oss 
har du dessutom möjlighet att välja ett teoripaket som 
innehåller mer engelska, samhällskunskap och naturkun-
skap. Du kan också välja mer språk och matematik för 
ytterligare utökad behörighet och meritpoäng. 

Du som elev kan påverka!
Vi ser utbildningen som en helhet där alla delar behövs. 
Elevens utveckling inom konstnärliga uttrycksformer 
äger rum i samklang med utvecklingen inom teoretiska 
kunskapsområden. Vi har utvecklat elevdemokratin längre 
än någon annan skola vi känner till. Alla elever och all 
personal är välkomna som medlemmar i den förening som 
äger och driver skolan. Alla viktiga beslut fattas vid möten 
där eleverna är representerade. Eleverna har majoritet i 
skolans styrelse.

Individuella val
Språk, musikal, psykologi mm. Matematik 3 och Naturkun-
skap 2 är garanterade kurser.

Vill du veta mer? Besök oss!
Du kan testa en dag hos oss när det passar dig, boka  
tid på estetiska.se/testa

På vår hemsida estetiska.se hittar du poängplaner  
och mer information om skolan. Eller kontakta oss på 
info@ estetiska.se eller 08-709 22 70. Vi finns också  
på Facebook!

TEATER
Skådespeleri och regi

På inriktning Teater lär du dig skådespeleri, regi och 
teaterteori. I årskurs 1 tränar du din kropp och röst inför 
mötet med publiken. I årskurs 2 och 3 gör du och din 
grupp flera teaterproduktioner med offentliga föreställ-
ningar. En grundsten i utbildningen är att du får lära dig 
ta egna initiativ och genomföra egna teaterprojekt. Efter 
utbildningen är du redo att söka till Teaterhögskolan eller 
andra teaterutbildningar.

MUSIK
Sångare/musiker | Singer-songwriter  
Multi-musiker

Inriktningen Sångare/Musiker är för dig som har ett 
instrument eller sång som huvudinstrument.

Välj inriktningen Singer-songwriter om du sjunger och 
kompar dig själv och vill utveckla ditt skrivande. 

Multi-musiker är för dig som spelar flera instrument – du 
har 2 huvudinstrument på schemat varje vecka i åk 1–3  
och bi-instrument i åk 2–3. Sök på valfritt instrument  
(sång räknas). På alla inriktningar ingår ensemble och 
musikproduktion.

DANS
Spetsutbildning: Dans och Koreografi

På spetsutbildningen samarbetar vi med Dans- och  
Cirkushögskolan (DOCH). Under utbildningen får 
du delta i föreläsningar, workshops och lektioner på 
DOCH. Grundlig träning i tre genrer ingår: modern/nu-
tida dans, jazzdans och klas sisk balett. Du har minst en 
danslektion per dag med musiker. Dessutom får du lära 
dig att improvisera och skapa dans samt göra flera egna 
dansproduktioner under utbildningen. Efter studietiden 
kan du söka till högskolor och yrkesutbildningar såsom 
DOCH och Balettakademien.

Kunskap och kreativitet!
Våra lärare är ämnesexperter med erfarenhet och stort engagemang. Skolans demokratiarbete genomsyrar verksamheten.

Du kan välja mer språk, naturkunskap och matematik för ytterligare utökad behörighet och meritpoäng.


