
   
  
INFORMATION TILL SÅNGARE SOM SÖKER 
JAZZLINJEN/JAZZMUSIKERLINJEN 

Uppspel 
 
Du kommer att få sjunga två stycken låtar.  
Du kommer att bli ackompanjerad av elever från Musiklinjen.  
(Du kan inte ta med dig kompisar eller inspelat komp för att låta dem ackompanjera dig under 
uppspelsprovet.) 
En låt väljer du från den obligatoriska listan nedan. Noter finns att ladda ner från hemsidan.  
 

• Dindi 
• Till There Was You 
• What A difference A Day Made 
• Willow Weep For Me 
• Visa Från Utanmyra 

 
Den andra låten får du själv välja, noter på den bifogar du i din ansökan. Det är viktigt att du 
skriver ditt namn, personnummer och vilket instrument du spelar på dina noter. 
 
Obeservera att kompet kan alla obligatoriska låtar i alla tonarte, du kan alltså välja i vilken 
tonart du vill sjunga den. Din egen låt skall du skicka in i den tonart du vill sjunga den i. 
 
Provet beräknas ta 15 minuter.  
 
 
Samtal 
Informationsträff i smågrupper med lärare och elever från Jazzlinjen som ger dig information 
om musikutbildningen och hur det är att bo på internatet. Här får du så klart möjlighet att 
ställa dina frågor. Ca 15 minuter. 
 

 

ÖVRIG INFORMATION 

Instrument under sökningarna 
På skolan finns piano, trumset, förstärkare, mikrofoner m.m. Du tar bara med dig ditt eget 

instrument om du spelar blås, gitarr eller bas. 

Övernattning 
Det finns möjlighet till övernattning i sovsal mellan den 15/4-16/4 och den 16/4-17/4 om 
du tar med sovsäck och liggunderlag!  
Personal kommer att finnas på skolan från 8.00 - ca 19.00 under sökningsdagarna. 



 

Avgift för kost och logi 
Avgiften	är	250	kr	som	du	betalar	in	på	bankgiro	663-7342	när	du	skickat	in	din	
ansökan.	Glöm	inte	att	skriva	namn	och	att	du	söker	på	sång.	 

OBS: Denna måste betalas innan vi skickar ut en kallelse till proven! 
Anmälningsavgiften återbetalas ej om du inte kommer till antagningsprovet. 

Om du inte kommer... 

Om du inte kommer till antagningsproven måste du meddela detta till skolan. 
info@fridhem.fhsk.se 

Lycka till med sökningen! 

För ytterligare frågor kontakta Gunilla Pålsson 0418-44 60 00. 


