Estetiken som uttrycks
medel och framtidsyrke
CITY

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p
Engelska 5, 6

estet
estetiska programmet
Med sina tre inriktningar, ger det Estetiska programmet dig en bred och variationsrik utbildning i rymliga lokaler med modern utrustning. Här uppmuntras
du till att utveckla dina egna kreativa uttryck och utbildningen förbereder dig
för många olika utbildningar inom reklam, formgivning, design och konst.
Vi utnyttjar att vi bor i en storstadsregion, bl a genom att göra studiebesök på
Louisiana i Danmark. Under schemabrytande veckor får du ägna dig helt åt
estetikens värld.

Inriktning estetik och media

100

Historia 2b - kultur

100

Idrott & hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1, 2, 3 / Svenska
som andraspråk 1, 2, 3

300

Programgemensamma ämnen 150 p
Estetisk kommunikation 1

100

Konstarterna & samhället

50

– Inriktning Estetik & media 400 p
Digitalt skapande 1

100

Medieproduktion 1, 2

200

Medier, samhälle & kommunikation 1

100

– Programfördjupning Foto & film* 500 p

Du som är intresserad av foto och film får här en bred fördjupning. Du utvecklar
tekniska kompetenser och färdigheter och lär dig berättandets konst. Vi arbetar med allt ifrån superhjältar till gatufotografi, animation, filmaffischer och
kortfilmer. I kurserna i medieproduktion får du prova på många produktions
former, så att du får kompetensen och kunskapen att välja rätt utbildning efter
gymnasiet.

Fotografisk bild 1, 2

200

Filmproduktion

100

Grafisk illustration

100

Bildteori

100

– Inriktning Bild & form 400 p

Inriktning bild och form
Här får du lära dig grunderna i bild och form för att sedan kunna utveckla ditt
eget kreativa uttryck. Fokus ligger på den analoga traditionen men du får också
lära dig digitala och moderna uttryckssätt. Under utbildningen får du skapa arbetsprover som du kan använda när du går vidare mot andra konstutbildningar
och grafiska utbildningar, som t ex speldesign och illustration.

Inriktning teater
Här får du lära dig om hela teaterprocessen från skådespeleri till regi. Du driver
projekt från start till mål och medverkar i teaterproduktioner som sätts upp på
en riktig teater i närheten av skolan. Undervisningen sker i små grupper där du
utvecklas i en miljö präglad av förtroende och tillit. Du arbetar på ditt dramatiska
uttryck genom att träna scennärvaro, improvisation och rollgestaltning.
*Programfördjupning 500 poäng.
Kurserna i fördjupningarna väljs av
skolan, utifrån de kurser som får erbjudas enligt Skolverket.

200

Historia 1b

Övrigt 300 p

Bild & form 1b

100

Bild

100

Form

100

Bildteori

100

– Programfördjupning Bild & form 500 p
Digitalt skapande 1

100

Bild & form - specialisering

100

Design

100

Grafisk illustration

100

Fotografisk bild 1

100

– Inriktning Teater 400 p
Scenisk gestaltning 1, 2, 3

300

Teaterteori

100

– Programfördjupning Teater 500 p
Fysisk teater

100

Regi

100

Dramatik & dramaturgi

100

Gymnasiearbete

100

Retorik

100

Individuellt val

200

Filmproduktion

100

