Estetiken som uttrycks
medel och framtidsyrke
ODENPLAN STHLM

estet
estetiska programmet
Vill du gå ett högskoleförberedande program samtidigt som du får ägna
stor del av skoltiden till att utveckla ditt kreativa intresse, då är Estetiska
programmet något för dig. Här uppmuntras du att utveckla dina egna kreativa uttryck och utbildningen förbereder dig för många olika utbildningar
inom reklam, formgivning, design, konst och musik. Den ger också behörighet till utbildningar inom samhällsvetenskap och humaniora. Du får arbeta
i en verklighetstrogen miljö och våra bildateljéer, musikstudior, film- och
fotostudio samt redaktionsrum är alla öppna för dig. Vi är med dig när du
utvecklar din personlighet, din kreativitet, din glädje och dina styrkor.

Inriktning bild och formgivning
Du lär dig grunderna i att teckna, måla och skulptera för att sedan konkretisera och renodla det egna bild- och formspråket. Vi arbetar i akryl, akvarell,
foto, gips, kol, kollage, lera, olja, ståltråd, tyg och andra material och tekniker
– från penna till dator. Fokus ligger på den analoga traditionen men du får
också lära dig digitala och moderna uttryckssätt. Vi har fantastiska ateljéer
där du också har möjlighet att skapa utanför lektionstid. Vårt centrala läge
gör att vi har möjlighet att göra många studiebesök på utställningar och
museum för inspiration. Varje år anordnar våra elever flera utställningar, både på skolan men också externt, t ex Nordiska museet, Kulturhuset,
Tyrestanationalpark. Under utbildningen får du skapa arbetsprover som du
kan använda när du går vidare mot andra konstutbildningar.

Inriktning Estetik och Media
Lär dig skapa olika medieproduktioner på samma sätt som proffsen – vi
kallar det media på riktigt. Våra lärare har arbetat inom kultur och media
och de lär dig att hantera utrustning och programvaror inom film- och
TV-produktion, foto, grafisk design, animation och illustration. Din elevdator
är utrustad med ett komplett Adobe CC-paket så du får arbeta i programvara
som används av branschen. Drömmer du om att bli arkitekt, art director,
bildlärare, conceptartist/speldesigner, grafisk formgivare, illustratör, industri
designer, inredningsarkitekt, konstnär, kläddesigner, scenograf eller textilformgivare, välj då vårt estetiska program.
* Kurserna i fördjupningarna väljs av skolan, utifrån de kurser som får
erbjudas enligt Skolverket, för att möta framtida utbildningskrav.
** D
 enna kurs läses inom kursen Bild- och formspecialisering.
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Inriktning Musik
Här får du en bred musikalisk utbildning av engagerade, branschverksamma lärare som har lång erfarenhet som musiker, låtskrivare,
producenter och pedagoger. Du fördjupar dig inom sång, piano, gitarr,
bas, trummor eller musikproduktion. Förutom ditt huvudinstrument
kommer du även att få underv isning i ensemble, körsång, gehörs- och
musiklära, musikproduktion och bruksspel mm. Under din gymnasietid
kommer du att ha musikuppträdanden flera gånger varje år. Som final i
årskurs tre är du med och skriver och komponerar en musikal som
klassen uppträder med på en teater. I våra lokaler finns flera ensemble
salar och musikstudios med inspelningsutrustning där du kan öva på
egen hand eller tillsammans med klasskamrater utanför lektionstid.

* Kurserna i fördjupningarna väljs av skolan, utifrån de kurser som får
erbjudas enligt Skolverket, för att möta framtida utbildningskrav.
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