MUSIKK, DANS
OG DRAMA
Trondheim Katedralskole
Musikk, dans og drama passer for deg
som
-

har evne og vilje til å samarbeide med
andre og å jobbe selvstendig
har evne og vilje til å jobbe målrettet
har evne og vilje til å lytte og å ta initiativ
har forståelse for at musikk, dans og
teater er hardt arbeid
ønsker å utvikle deg som musiker, danser
eller skuespiller
er interessert i å kombinere musikk, dans,
drama og utdanning
og selvsagt; interesse for den
fordypningen du velger 

Studiekompetanse:
Når du har fullført og bestått tre år i
utdanningsprogram for Musikk/Dans/Drama,
har du oppnådd generell studiekompetanse og
kan søke opptak til høgskoler og universitet.

Om Musikk/Dans/Drama:
Utdanningsprogram for MDD stiller visse krav
til ferdigheter. Du bør beherske et instrument
eller en form for dans eller teater før du
begynner. Dette utdanningsprogrammet er
krevende, og det er en stor fordel om du har
gode arbeidsvaner og gode karakterer fra
grunnskolen.

Vg1
FELLESFAG for DANS og MUSIKK
(23 timer)

Norsk
Engelsk
Matematikk
Naturfag
B/C-språk

FELLES PROGRAMFAG:
Musikk, dans og drama

Grunnlaget for opptak til musikk og dans ved
Trondheim Katedralskole er inntakspoengene
fra grunnskolen. I tillegg vil vi ha anledning til
å tildele inntil 50% av plassene på grunnlag av
dokumentasjon (attester) og/eller
ferdighetsprøve. Katedralskolen arrangerer
ferdighetsprøve i musikk og dans hvert år i
mai måned for søkere som ønsker det. Viktig!

Katedralskolen tilbyr ikke drama som
programområde.

5 timer pr. uke

Felles programfag for MUSIKK
Musikk

5 timer pr. uke

(Hovedintrument/biinstrument/samspill/anvendt
musikklære)

Lytting

2 timer pr. uke

Felles programfag for DANS
Danseteknikker 5 timer pr. uke
(Det blir lagt vekt på ulike danseformer innen
klassisk, moderne og jazz)

Bevegelse

Studieprogram for Musikk,
dans og drama

4 timer pr. uke
5 timer pr. uke avsluttende fag
5 timer pr. uke
5 timer pr. uke avsluttende fag
4 timer pr. uke

2 timer pr. uke

Litt om programfagene:
Felles for musikk og dans:
Musikk, dans og drama:
Korsang blir arena for musikalske
opplevelser og samhandling. Du lærer om
musikkens grunnelementer og utvikler
dine ferdigheter i sang og stemmebruk.
Dans: du lærer om dansens grunnelementer, ulike bevegelsesprinsipper.
Med vekt på å skape bevegelser og
danseutrykk lærer du å lage ulike
visninger.

Drama omfatter ulike drama- og
teaterfaglige øvinger, teknikker og
metoder. Du lærer å utforske og å skape
sceniske uttrykk gjennom improvisasjoner
og visninger.
MUSIKK:
Instrumentalopplæring/samspill:
Opplæring på hovedinstrument og
biinstrumenter (sang og piano). I tillegg
lærer du samspill.
Anvendt musikklære gir deg innføring i
musikkens grunnelementer, terminologi,
notasjon og symboler som grunnlag for
videre arbeid med musikk.
I lytting tilegner du deg musikkforståelse
(lytteteknikk og det å beskrive
musikkopplevelser).
DANS:
Danseteknikker: Fagets hovedområder
består av klassisk ballett, jazzdans og
moderne-/samtidsdans. Klassisk ballett er
den eldste av de sceniske danseformene
og stiller særlige krav til teknikk, fysikk og
stil. Jazzdans inneholder mange stiler og
teknikker og dens særpreg vises gjennom
musikalitet, dynamikk, uttrykk og
bevegelseskvaliteter. Moderne/samtidsdans særpreges av
eksperimentering og nytenkning for å
skape et danseuttrykk relevant til egen
samtid.
I Bevegelse lærer vi deg grunnleggende
metoder og øvinger med kroppen som
instrument for estetiske uttrykk i dans.

MUSIKK:
Programfag
Instrument, kor, samspill
Ergonomi og bevegelse
Musikk i perspektiv
Instruksjon og ledelse
Valgfrie programfag*
Musikk og fordypning

Vg2
5t
2t
5t
0t

Vg3
5t
2t
5t
5t

5t

5t

DANS
Programfag:

Vg2

Scenisk dans
5t
Grunntrening i dans 2 t
Dans i perspektiv
5t
Valgfrie programfag*
Scenisk dans fordypning 5 t

Vg3
10t
2t
5t
5t

*hvis du ikke har hatt fremmedspråk på
ungdomsskolen, kan du ikke velge disse
fagene

Veien videre:
Fellesfag
Vg2
Norsk
4t
Matematikk 3t
Samfunnsfag 3 t
Geografi
2t
Historie
2t
Religion og etikk
B/C-språk

0t
4t

Vg3
6t
0t
0t
0t
4t
3t
0 t*

*Hvis du ikke har hatt fremmedspråk på
ungdomsskolen skal du ha 5 timer språk i Vg3.

Prosjekter og konserter
Skolen har lange tradisjoner når det gjelder
oppsetting av operetter, musikaler og
konserter. Elevene som går programområde
for musikk og dans deltar aktivt i skolens
konserter og forestillinger. Elevene får også
trening i å samarbeide i ulike prosjekter. Hvert
år har vi en egen prosjektuke der vi jobber oss
fram til en større forestilling som alle MDelevene deltar i.

Har du flere spørsmål? Har du lyst til å besøke
oss? Ta kontakt med Avdelingsleder Anne Piro
Tlf. 73 19 55 07
E-post: anne.piro@stfk.no

