
Begge kunstneriske studieretninger indeholder en række 
forløb og projekter, nogle bl.a. med samarbejde på tværs 
af årgange, andre f.eks. med eksterne samarbejdspartne-
re. Som elev vil du møde eleverne på de andre årgange i 
en række projekter såsom A-kor (fælles kor for alle musik 
A elever), du vil møde eksterne instruktører fra f.eks. 
musikkonservatoriet, eller måske deltager du i Science 
Cup eller i matematikkonkurrencer, og du laver sangs-
krivningsprojekter i samarbejde med engelsk eller dansk, 
tager på studietur, ekskursioner, til koncerter og meget, 
meget mere.

ANDRE AKTIVITETER
Hvis du vil have flere kunstneriske udfordringer, end 
studieretningen tilbyder, er der rig lejlighed til at indgå 
i en masse spændende projekter udenfor skoletid, så-
som bigband, deltagelse i pigekoret EVE, korprojekter, 
skolens store musikteaterforestilling, elevbands, MGP 
og den årlige teaterfestival. Du kan også være med til 
at lave radio med Egaa Live, eller du kan være deltage 
som optrædende eller publikum til Egaas musikcafé, 
kaldet ”Tritonus”.

MusIK A - ENgElsK A
MusIK A - MATEMATIK A

VIDsTE Du?
Som musikelev på Egaa Gymnasium kan du gå på 
MgK sideløbende med din gymnasieuddannelse.

PROJEKTER I uNDERVIsNINgEN
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Du kan følge os på facebook og se billeder og begi-
venheder og på YouTube kan du se videoer fra nogle af 
vores mange projekter. Begge steder skal du lede efter 
“Musik på Egaa Gymnasium”.

På YouTube kan du f.eks. se elevproduktioner fra de 
seneste 3 års alternative årsprøveprojekter i 1g musik-
studieretningsklasserne, som har produceret musik-
videoer fra bunden med egen tekst, musik og video, 
og du kan se en velkomstvideo, som vores elever har 
produceret, som inviterer dig til at komme og være med 
i vores musikfamilie!

Du kan også besøge hjemmeside eller facebookside for 
pigekoret EVE, der har masser af aktiviteter og begi-
venheder at følge med i. Find os på facebook eller på 
www.evechoir.net

Dette er en musikstudieretning for dig, der har inte-
resse for både det kunstnerisk og det naturvidenska-
belige. Her får du nemlig musik i kombination med 
matematik på A-niveau. 

Musik er både et praktisk og teoretisk fag. I musik vil 
du skulle udtrykke dig kunstnerisk i musik og desuden 
forholde dig til de musikværker, som de professionelle 
kunstnere, komponister og musikere, har lavet. I denne 
studieretning analyserer vi andres værker, men vi 
arbejder i lige så høj grad med selv at udøve og skabe 
musik.

I matematik arbejder vi med at forstå og kommunikere 
komplekse problemstillinger, vi ser på matematikkens 
udvikling og dens betydning for samfund og kultur, og 
vi analyserer mønstre og strukturer. Hvis du vil have 
flere udfordringer i de naturvidenskabelige fag, har du 
mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter såsom 
Science Cup og Georg Mohr konkurrencen.

Denne kunstneriske studieretning er for dig, der 
interesserer dig for at udtrykke dig kunstnerisk både 
i musik og tekst og for at forholde dig til de musik- og 
tekstværker, som de professionelle kunstnere, kom-
ponister, musikere og forfattere har lavet. I denne 
studieretning ser vi på andres formidling af tekster og 
musik, men vi arbejder også med selv at producere og 
skabe – sprog og musik.

I studieretningen får du musik A og engelsk A. I musik 
vil du møde musikudøvelse, musikanalyse og musikte-
ori, og i engelsk vil du møde det engelske sprog, kultur 
og litteratur. De to fag spiller sammen og giver oplagte 
muligheder for samarbejde omkring perioder, genrer 
eller temaer.

I undervisningen har vi har fokus på at skabe et trygt 
miljø, hvor der er rum til, at du kan udfolde dig kreativt 
og kunstnerisk. Vi udfordrer dig til at bringe dig selv i 
spil og bruge din personlighed skabende og intellektu-
elt i forhold til kunsten.
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