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Stockholms Estetiska Gymnasium erbjuder högskoleförberedande estetiskt program med inriktningarna dans, musik och
teater. Det är en utbildning som öppnar många olika dörrar till
framtiden. Det estetiska programmet förbereder dig för universitetsstudier likaväl som för konstnärliga utbildningar. Du får
både en rolig gymnasietid med din passion och goda teoretiska
kunskaper. Vi erbjuder helt enkelt både kunskap och kreativitet.
Stockholms Estetiska Gymnasium är centralt beläget i Liljeholmen med närhet till bra kommunikationer. Våra lärare är
ämnesexperter med gedigen erfarenhet och stort engagemang
i såväl estetiska som teoretiska ämnen. Skolan grundades 1999
och bedrivs som en ekonomisk förening där hela skolpengen
kommer eleverna till del.

TEORI
Stockholms Estetiska Gymnasium står på två ben — ett estetiskt och
ett teoretiskt. Ungefär hälften av undervisningen är i estetiska ämnen
och hälften i teoriämnen. På så vis blir du väl förberedd för framtiden
både som samhällsmedborgare och en bättre konstnär. I teoriundervisningen tränas du i faktakunskaper och teoretiska färdigheter och
förmågor. Det förekommer ämnesöverskridande projekt, och varje år
delas litteraturprisen Steglitsan och The Goldfinch Prize ut för svenskoch engelskspråkiga elevtexter. Efter din tid på STEG är du redo för
såväl teoretiska som konstnärliga studier.

GYMNASIEGEMENSAMMA KURSER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engelska 5 och 6
Historia 1b och 2b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
Individuellt val
Gymnasiearbete

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSKURSER
•
•

Konstarterna och samhället
Estetisk kommunikation

TEORETISK FÖRDJUPNING
•
•
•

Engelska 7
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 2

TEATER
•

SKÅDESPELERI OCH REGI

På teaterinriktningen får du lära dig grunderna i skådespeleri, röstbehandling,
regi och medvetenhet om det sceniska
rummet. Du får träning i samarbete,
koncentration och scenisk närvaro, det
vill säga hur du framträder på en scen.
Efter utbildningen är du behörig att söka
både till universitet och högskola och
fortsatt teaterutbildning.

MUSIK
•
•
•

SÅNGARE/MUSIKER – för dig som har ett huvudinstrument,
MULTIMUSIKER – för dig som har två huvudinstrument,
SINGER-SONGWRITER – för dig som skriver musik.

På musikinriktningarna får du enskild undervisning i ditt huvudinstrument 30 minuter i veckan i tre år, vilket ger stora möjligheter till
personlig utveckling och fördjupning. Vi erbjuder undervisning i huvudinstrumenten sång, gitarr, bas, trummor, piano, stråk och blås. Bi-instrument (ett andra huvudinstrument) läser du i årskurs 2 och 3. I alla
våra musikinriktningar har du musikproduktion, gehörs- och musiklära
och ensemble på schemat. Kurserna Arrangering/komposition och
Gehörs- och musiklära 2 kan också väljas som individuellt val, liksom
musikal. Efter utbildningen är du behörig att söka både till universitet
och högkola och musikaliska utbildningar.

INRIKTNINGSKURSER
•
•

Scenisk gestaltning 1, 2 och 3
Teaterteori

PROGRAMFÖRDJUPNINGSKURSER
•
•
•
•

Röst
Sceniskt karaktärsarbete 1 och 2
Regi
Fysisk teater eller Matematik 2b

INRIKTNINGSKURSER
•
•
•

Instrument/Sång 1
Gehörs- och musiklära 1
Ensemble med körsång

PROGRAMFÖRDJUPNINGSKURSER
•
•
•
•
•

Instrument/Sång 2
Ensemble 2
Musikproduktion 1
Gehörs- och musiklära 2 eller Musikproduktion 2
Arrangering och komposition eller Matematik 2b

DANS
•

DANS OCH KOREOGRAFI

På dansinriktningen får du grundlig träning
i genrerna modern/nutida dans, jazzdans
och klassisk balett. Du har minst en
danslektion varje dag, ofta med ackompanjemang av musiker. Du lär dig improvisation
och koreografi och får göra flera egna
dansproduktioner. Vi har workshops och
föreläsningar i samarbete med Danshögskolan (SKH) och du kan söka musikal
som individuellt val. Efter utbildningen är du
behörig att söka både till universitet och
högskola och högre dansutbildningar.

ESTETISKA PROGRAMMET
INRIKTNINGSKURSER
•
•
•

Dansteknik 1 och 2
Dansteori
Dansgestaltning 1

PROGRAMFÖRDJUPNINGSKURSER
•
•
•
•

Dansträning
Dansteknik 3 och 4
Dansgestaltning 2
Dansteknik specialisering eller
Matematik 2b

Det estetiska programmet är högskoleförberedande. Direkt efter gymnasiet kan du
söka vidare till teoretiska utbildningar på
universitet och högskola, men också konstnärliga utbildningar såsom dans-, musik- och
teaterhögskola.
Många av våra elever börjar högre konstnärliga utbildningar, men många går också
vidare till universitetsstudier. Hos oss kan du
välja mer språk, naturkunskap och matematik
för ytterligare utökad högskolebehörighet. Vi
erbjuder även ett särskilt teoripaket (Engelska 7, Samhällskunskap 2 och Naturkunskap
2) som du kan välja i årskurs 3.

AKTUELLT
ÖPPET HUS
Nästa öppet hus hittar du på:
www.estetiska.se/oppethus

FÖRESTÄLLNING
Aktuella konserter och föreställningar hittar du på:
www.estetiska.se

www.estetiska.se

