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Hösterminen 2019 inleds 
– för dig som är nyantagen studerande (kandidat och master) med upprop måndagen den 26 augusti kl. 
10.00 i Rosenbergsalen. 
– för övriga studerande torsdag den 29 augusti med informationsmöte kl. 10.00 i Liljeforssalen och 
schemaläggning kl. 13.00.
 
Introduktionsveckan 
Alla nya studerande vid Musikhögskolan i Malmö (musiker-, musiklärar- och kyrkomusikerstuderande) har 
gemensam introduktionsvecka vecka 35 (26–30 augusti). Under dessa dagar kommer du att få lära känna 
Musikhögskolan och dina nya studiekamrater och lärare. Workshops under ledning av gästlärare varvas med 
utbildningsinformation, studieteknik, datorintroduktion med mera. Boka också redan nu in den gemensamma 
konserten med efterföljande festligheter som avslutar Introduktionsveckan fredagen den 30 augusti. Besök 
vår hemsida mhm.lu.se och läs mer om introduktionsveckans program. 
 
Schemaläggning 
Torsdagen den 29 augusti kl. 13.00 är det schemaläggning av individuella lektioner. Alla studerande går då 
runt till sina olika lärare och lägger ut sina lektionstider för de individuella ämnena. Gruppämnen är vanligtvis 
schemalagda i förväg. 
 
Hösterminen 
Undervisningen enligt schema startar måndagen den 2 september och höstterminens sista läsvecka avslutas 
vecka 3 (jullov vecka 51-1). 
 
Till detta brev bifogas:
– läsårsöversikt 2019/2020 
– konsertschema för orkesterveckorna 2019/2020 

Närmare information om utbildnings- och kursplaner hittar du på http://www.mhm.lu.se/utbildning/program-
och-kurser. 
 
Vi önskar dig en fortsatt god sommar och hälsar dig varmt välkommen till ett nytt läsår på Musikhögskolan i 
Malmö. 
 
Lars Härstedt Salmonson, Berth Lideberg, Johan Antoni, Ola Elleström, Mattias Hjorth och Alvi Joensen
MU/KY-kansliet

Välkommen till läsåret 2019/2020!
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The autumn semester of 2019 begins
– for new students with roll call on Monday Aug 26 at 10.00 am in Rosenbergsalen.
– for all other students on Thursday Aug 29 with an information meeting at 10.00 am in Liljeforssalen and for 
scheduling your lessons at 1.00 pm.

”Introduktionsveckan” – Orientation Programme for New Students 
All new students will participate in our Orientation Programme Aug 26–30 (”Introduktonsveckan”) at 
the Malmö Academy of Music. Orientation provides an excellent opportunity for you to meet your fellow 
classmates and our faculty and staff. You will also recieve information about our study programme and have 
different classes in study technique, IT-services and visit the library. Orientation also includes music workshops 
led by guest teachers. ”Introduktionsveckan” ends with a party in our concert hall Friday Aug 30 when each 
workshop group will perform their repertoire. You can read more about the Orientation Programme on our 
web mhm.lu.se. 
 
Schedule Planning 
Thursday Aug 29 at 1.00 pm you will be able to plan your individual lessons for the academic year of 
2018/2019 together with your teachers. 
 
Autumn Semester 2019 
Regular teaching begins on Monday September 2 and the fall semester ends during week 3 (Christmas 
Holiday week 51-1) 
 
Enclosed you will find:
– a schedule review for the academic year 2019/2020 
– a plan for the orchestral projects in 2019/2020
 
You will find more information on your syllabus at http://www.mhm.lu.se/en/education 
 
We wish you a nice summer and look forward to meeting you this autumn. 
 
Sincerely,
 
Lars Härstedt Salmonson, Berth Lideberg, Johan Antoni, Ola Elleström, Mattias Hjorth och Alvi Joensen 
MU/KY Office

Welcome to the academic year 2019/2020! 
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