Musikk, dans
og drama

- Generell studiekompetanse
- Godt og kreativt miljø
- Timer på kulturskolen
- Landslinje for jazz

Godt faglig og sosialt miljø
På musikklinja får du kombinere interessen din for
musikk med de andre fellesfagene du trenger for å få
generell studiekompetanse. En fantastisk mulighet for
å dyrke sin hobby kombinert med vanlig skole! Trivselen er stor på musikklinja, og det gode og inkluderende
miljøet blir ofte trukket frem av elevene selv.
Samarbeid med kulturskolen
Vi samarbeider tett med Molde kulturskole og kjøper
tjenester der til de utøvende fagene. Alle elever har
individuelle spilletimer på kulturskolen, i tillegg til
undervisning i grupper. Praktiske programfag foregår
på Molde kulturskole. Klassene har ikke vanlig kroppsøving, men dans i Vg1 og Ergonomi og bevegelse i Vg2
og Vg3.
Elevene kan booke øvingsrom på Molde kulturskole,
og på kveld er det husverter fra 3M (musikkelever)
som jobber der og er behjelpelig med stort og smått.
Tilbudet om øvingsrom er for alle musikkelevene.
Konserter og musikal
Elevene på musikk, dans og drama deltar på huskonserter, julekonserter og andre konserter og arrangementer. Det er stor bredde som blir vist på konsertene
- til stor glede for de som får oppleve det.
Hvert tredje år setter vi opp musikal der alle elevene
er med. Tidligere år har vi satt opp bl.a. Hair, West Side
Story, Grease, Jesus Christ Superstar, We will rock you
og Rent.

Landslinje for jazz
I 2018 startet vi opp Landslinje jazz her på Molde vgs.
Det er reservert inntil 9 plasser i hver musikkklasse
til jazzelever. De følger musikkelevene i de fleste fag,
men har spissing på jazz i noen egne fag. Vi samarbeider med jazzlinja på NTNU om undervisningen, som
er gehørbasert. Fire ganger i året kommer lærere fra
NTNU hit til oss og underviser elevene to dager, og to
ganger i året reiser våre elever til Trondheim hvor de
får undervisning og deltar på andre aktiviteter der. Det
er prøvespill for jazzelevene, og vi har elever fra flere
steder i landet i tillegg til eget fylke.

Musikk, dans og drama
•
•

Ingen krav til forkunnskap i musikk, men
interessen må være til stede.
35 undervisningstimer pr uke
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