
Program

12:00-12:30
Musik & info i Foajén

12:30-13:10
Panelsamtal med studenter i 
Lilla salen

13:20-15:00
Aktiviteter & workshops i 
hela huset



Kl. 13:20-13:50 Aktiviteter och workshops

Aktivitet/workshop

Filmmusik komposition:  
Lyssna till musik och hör om nya filmmusikprojekt! Du får informa-
tion och svar på dina frågor av Johan Ramström och kompositions-
studenten Leo Svensson Sander. 

Konstmusik komposition: 
Piano eller mobiltelefon - vilka verktyg komponerar man med år 
2022? Lyssna till musik och få en inblick i  studenternas komposi-
tionsmetoder! Du får information och svar på dina frågor av Per 
Mårtensson och kompositions studenterna Arttu Ahovaara och Joel 
Janson Johansen.

Elektroakustisk komposition: 
Besök KMHs elektroakustiska studios och lyssna 
till musik från studenternas projekt! Du får information 
och svar på dina frågor av Erik Peters och Annelie  Nederberg.

Jazzkomposition: 
Lyssna till musik från studenternas jazzkompositions projekt! Du får 
information och svar på dina frågor av  
Peter Danemo . 

Spela ensemble med Filip Kvissberg 
 
Dirigera en riktig vokalkvartett med   
handledning av Mats Nilsson 

Workshop i sång med Bo Rosenkull 

Lokal

1D221

1D220

Samling vid 
hissarna

1E303

4402

Eric Ericsonsalen

Sveasalen



Allt om att söka!
Ida Bang och Helena Mellbom Kajlinger svarar på alla  frågor bland 
annat hur en söker, vilka program som finns och hur antagnings-
proven går till.

Förbättra din ergonomi och balans för violin 
och viola 
med Päivikki Wirkkala Malmqvist.    

Masterclass och workshop i brass 
med Björn Olsson och Tom Poulson. 
 

Workshop i rytmik    

Workshop i Sydafrikansk musik  
  

Folkmusik på KMH!        
Här får du en demonstration ett antagningsprov. Lärare och stu-
denter från institutionen för folkmusik, utomskandinavisk folkmu-
sik/utomeuropeisk konstmusik visar hur det går till med både steg 
1 och steg 2 samt teoriprov  (övningsprovet).

Workshop i musikterapi: musiklyssning 
Prova på att lyssna på musik för bättre hälsa och ökat 
 välbefinnande. Våra lärare guidar dig

Vokalimprovisationsworkshop med   
Lina Nyberg
Alla sångare och musiker är välkomna att delta!

Lyssna och prata jazz!
Sudenter i jazz spelar och svarar på frågor.

Torbjörn Gulz och Håkan Goodhe  informerar 
om jazzutbildningen

Foajén

1E207

Svarta  lådan

4401

4414

4416

4415
Pro-Sueciasalen

Nathan 
Milstein salen

4501

4313

Aktivitet/workshop  Lokal

Kl. 13:20-13:50 Aktiviteter och workshops

OBS kl 13:20-14:00

OBS kl 13:10-13:25 + 13:30-14:00



Aktivitet/workshop Lokal

Filmmusik komposition:  
Lyssna till musik och hör om nya filmmusikprojekt! Du får infor-
mation och svar på dina frågor av Johan Ramström och komposi-
tionsstudenten Leo Svensson Sander. 

Konstmusik komposition: 
Piano eller mobiltelefon - vilka verktyg komponerar man med år 
2022? Lyssna till musik och få en inblick i  studenternas komposi-
tionsmetoder! Du får information och svar på dina frågor av Per 
Mårtensson och kompositions studenterna Arttu Ahovaara och 
Joel Janson Johansen.

Elektroakustisk komposition: 
Besök KMHs elektroakustiska studios och lyssna 
till musik från studenternas projekt! Du får information 
och svar på dina frågor av Erik Peters och Annelie  Nederberg.

Jazzkomposition: 
Lyssna till musik från studenternas jazzkompositions projekt! Du 
får information och svar på dina frågor av  
Peter Danemo.  

Spela ensemble med Filip Kvissberg 
 
Dirigera en riktig vokalkvartett med   
handledning av Mats Nilsson 

Workshop i sång med Bo Rosenkull

Allt om att söka! 
Ida Bang och Helena Mellbom Kajlinger svarar på alla  frågor 
bland annat hur en söker, vilka program som finns och hur antag-
ningsproven går till.

1D221

1D220

Samling vid 
hissarna

1E303

4402

Eric Ericson-
salen

Sveasalen

Foajén

Kl.14:00-14:25 Aktiviteter och workshops



Aktivitet/workshop

Sagan i musiken – lekar och teknik för 
små violinister 
med Päivikki Wirkkala Malmqvist.    

Masterclass och workshop i brass 
med Björn Olsson och Tom Poulson. 
 

Workshop i rytmik    

Workshop i Sydafrikansk musik  
  

Folkmusik på KMH!       
Här får du en demonstration ett antagningsprov. Lärare 
och studenter från institutionen för folkmusik, utom-
skandinavisk folkmusik/utomeuropeisk konstmusik visar 
hur det går till med både steg 1 och steg 2 samt teoriprov 
(övningsprovet).

Workshop i musikterapi: improvisation 
Prova på att utforska klanger och toner utan förkunskap. 
Våra lärare guidar dig

Lyssna och prata jazz!
Studenter i jazz spelar och svarar på frågor.

Torbjörn Gulz och Håkan Goodhe 
 informerar om jazzutbildningen

Kl.14:00-14:25 Aktiviteter och workshops

Aktivitet/workshop Lokal

1E207

Svarta 
 lådan

4401

4414

4416

4415
Pro-Sueciasalen

4501

4313

OBS kl 14:20-15:00



Kl. 14:30-15:00 Aktiviteter och workshops

Aktivitet/workshop
Filmmusik komposition:  
Lyssna till musik och hör om nya filmmusikprojekt! Du får informa-
tion och svar på dina frågor av Johan Ramström och kompositions-
studenten Leo Svensson Sander. 

Konstmusik komposition: 
Piano eller mobiltelefon - vilka verktyg komponerar man med år 
2022? Lyssna till musik och få en inblick i  studenternas komposi-
tionsmetoder! Du får information och svar på dina frågor av Per 
Mårtensson och kompositions studenterna Arttu Ahovaara och Joel 
Janson Johansen.

Elektroakustisk komposition: 
Besök KMHs elektroakustiska studios och lyssna 
till musik från studenternas projekt! Du får information 
och svar på dina frågor av Erik Peters och Annelie  Nederberg.

Jazzkomposition: 
Lyssna till musik från studenternas jazzkompositions projekt! Du får 
information och svar på dina frågor av  
Peter Danemo . 

Spela ensemble med Filip Kvissberg 
 
Dirigera en riktig vokalkvartett med   
handledning av Mats Nilsson 

Workshop i sång med Bo Rosenkull 

Lokal
1D221

1D220

Samling vid 
hissarna

1E303

4402

Eric Ericsonsalen

Sveasalen



Förbättra din ergonomi och balans för 
violin och viola 
med Päivikki Wirkkala Malmqvist    

Masterclass och workshop i brass 
med Björn Olsson och Tom Poulson 
 

Workshop i rytmik    

Workshop i Sydafrikansk musik  
  

Folkmusik på KMH!       
Här får du en demonstration ett antagningsprov. Lärare 
och studenter från institutionen för folkmusik, utomskan-
dinavisk folkmusik/utomeuropeisk konstmusik visar hur 
det går till med både steg 1 och steg 2 samt teoriprov 
(övningsprovet).

Lyssna och prata jazz!
Två studentgrupper från jazz spelar och svarar på frågor.

Torbjörn Gulz och Håkan Goodhe 
 informerar om jazzutbildningen

1E207

Svarta  lådan

4401

4414

4416

4501

4313

Aktivitet/workshop Lokal

Kl. 14:30-15:00 Aktiviteter och workshops


