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Billedkunst er et fag for dig der er nysgerrig på, hvordan visuelle fænomener 
former vores forståelse af os selv og vores omgivelser. 

Visuel Kommunikation
Vi lever i en visuel tidsalder. Overalt er vi omgivet af kunst, billeder, reklamer og 
digitale medier. I billedkunst undersøger vi, hvorfor visuelle fænomener har sådan 
en besnærende effekt på os og hvordan vi selv kan eksperimentere med det 
visuelles muligheder.   

I billedkunst arbejder vi med alt fra klassiske malerier og skulpturer til moderne 
installationer, performances og videokunst. Vi veksler mellem teori, analyse og 
kreative projekter, hvor vi udtænker, skaber og præsenterer vores egne værker. 
Vores kreative arbejde munder ud i et afsluttende eksamensprojekt som 
kulminationen på, hvad vi kan og vil indenfor det visuelle felt. 

I mediefag arbejder du med levende billeder i streaming, film og internetindhold.

Film- og medieproduktion
I mediefag arbejder du både teoretisk og praktisk med fakta og fiktion. Teoretisk 
lærer du at anvende de filmsproglige og dramaturgiske virkemidler og bruger dem 
derefter i flere medieproduktioner. Hovedproduktionen er et medieprodukt af 
sammenlagt 5-6 minutters varighed, som også udgør en del af den praktiske 
eksamination. Det kan f.eks. være flere sammenhængende webserie-episoder, 
reklame- og kampagnespots eller en kortfilm. 

Konkret har vi de senere år haft forløb om krigsfilms karakteristika gennem tiderne, 
samt auteurforløb om instruktørerne Quentin Tarantino og Coen-brødrene.  I øvrigt 
studerer vi fakta-genrens rivende udvikling og øgede problematisering som 
‘sandhed’, gennem analyse af f.eks. web-indhold, nyheder, reality og dokumentarfilm.
Du kvalificeres dermed til at arbejde fra bunden af med alle faserne i audiovisuel 
kommunikation, som udgør en vigtig del af hele det kommunikative felt i dag. 

Samtidig bliver du klædt på til at analysere og forholde dig skeptisk til- og udlede de 
rette slutninger på det, du læser, ser og hører.  Alt i alt er dette fag nødvendigt, hvis 
du gerne vil kommunikere professionelt.
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Drama er til dig, der har mod på udfordring og udvikling – og på at have det sjovt. I 
drama arbejder vi både praktisk og teoretisk. Der er fokus på kreativitet og 
innovation, men også på refleksion.

·  Vi lærer om grundlæggende teaterteori, såsom forestillingsanalyse og 
skuespilteknik.

·  Vi ser professionelt opsatte forestillinger.

·  Vi arbejder med mindst to teaterhistoriske perioder. 

·  Vi afslutter faget med et projekt, hvor vi i grupper sætter en lille produktion op og 
er ansvarlige for alt fra kostumer til mimik.

·  Vi skriver portefolio over arbejdet og forbedrer på den måde evnerne til refleksion.

Ud over at være et spændende og anderledes fag, kan drama styrke dig på andre 
områder. Du lærer at bryde grænser og bliver bedre til at analysere og reflektere 
både over scenekunst og over andre mennesker. Måske lærer du også dig selv bedre 
at kende.

Musikfaget indgår som studieretningsfag på A-niveau i studieretningen ”Musik A og 
Engelsk A”.

En studieretning, der spiller
Du har her fokus på musikkens betydning som udtryk for kulturelle tendenser med 
særligt fokus på den engelsksprogede musik. Der arbejdes både teoretisk og praktisk 
med analyse af musik, musikteori og sang/spil.

Her får du mulighed for ikke kun at analysere og spille musik, men også for selv at 
skrive musik og dele den med andre elever, som alle brænder for deres eget område 
inden for musik og musikkultur.

Hvad hvis du ikke spiller et instrument eller ikke kan læse noder? 
Så lærer du det! Så længe du har interesse for musikken, så skal du nok få resten lært i 
løbet af de tre år. 

Udover at være adgangsgivende til lange videregående uddannelser inden for bl.a. 
humaniora og samfundsfag, så styrker denne studieretning også dine evner til at 
levere en præsentation for et publikum, til at samarbejde med andre om et færdigt 
produkt og til at kende og forstå andre menneskers kultur og verdensbilleder.
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Musikfaget forener, flot fortalt,  en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk 
og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig 
udtryksform.

I musikfaget lærer du at udtrykke dig i og om musik. Dvs., at der ikke bare 
spilles og synges, men også lyttes, læses og tales om, hvordan musikken 
lyder, hvordan den er opbygget og hvad vi bruger den til.

Musik opleves her i den bredeste forstand, og både Mozart, Metallica, Ed 
Sheeran, harmonikaspilleren foran supermarkedet og jeres egen optræden 
kan være genstand for undersøgelse og fortolkning.

Musikken er også en vigtig del af skolens kultur. Ud over en forårskoncert 
hvert år, så deltager musikelever aktivt i mange andre sociale 
sammenhænge med deres udøvelse og viden om musik og musikkultur.

OVERSKRIFT
_____

OVERSKRIFT
_____

Musik
_____

“Min passion er at blive filminstruktør, så efter gymnasiet tog jeg et år til
Australien for at studere og arbejde med film. Da jeg savnede en større
menneskeforståelse som grundlag for mine film, startede jeg en bachelor 
i antropologi. Jeg laver kortfilm i fritiden og har studiejobs, hvor jeg
beskæftiger mig med film. “ 

- Anna Nørskov Henriksen, dimittend fra Solrød Gymnasium
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