ANTAGNINGSPROV TILL
FURUBODAS MUSIKLINJE
På grund av fortsatta restriktioner kring pandemin så ska Furuboda musiklinje ha
sina sök/antagningsprov på distans. Det kommer att ske i en digital miljö enligt
följande:
1. Du ansöker precis som vanligt. (Senast 1 april)
2. Via mail får du tilldelat en dag då du ska söka, precis som om det vore ett
fysiskt sök. (Boka in datumet!)
3. I ett senare mejl får du också en länk till en sida med backing tracks, det vill
säga musikbakgrunder som vi har förberett. Där finns alla låtarna, i både
original och alternativ tonart. Alla backing tracks är också utan det instrument
som du ska söka på.
4. Du väljer dina två låtar och filmar dig själv när du spelar eller sjunger till dessa
backing tracks med mobilkameran eller valfri utrustning. Kontrollera så att
både du och tracket hörs på inspelningen.
5. I mejlet du fick finns också en länk där du ska ladda upp filmerna. Viktigt är att
du förmedlar ditt namn genom att du döper om namnet på filerna du laddar
upp till ”INSTRUMENT – LÅT – NAMN”.
(Ex. Trummor – Dear John - Exempel Exempelsson)
6. Du behöver inte lägga upp filmen samma dag som ditt sökdatum är utan du
kan göra det fram till slutet av vecka 17! (30/4).
7. Eftersom vi inte kommer kunna ses på ditt sök så vill vi gärna ha en kort intervju
med dig. Den sökdagen som du har blivit tilldelad så behöver vi kontakta dig för
en videointervju via skype. Du behöver inte ha Skype-appen för att ansluta. På
sökdagen kommer du att få en länk via mejl som du går in på vid angivet
klockslag.
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Gehörs- & Teoriprov
Gehörs- och teoriprovet är alltså inställt och kommer istället att göras om/när du väl
börjar på skolan. Det är endast för att dela in dig i en lämplig teori/gehörsgrupp.

Har du frågor?
Kontakta musiklinjens linjeledare:
lucas.jedahlius@furuboda.se
Eller kontakta Furubodas skolkansli på:
kristina.lindblad@furuboda.se
Du kan även ringa och bli kopplad till den du vill prata med på:
044-781 46 00
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