
 
 
Information om antagningsprocessen för MUHE68, Musikproducentutbildningen 
 
Förutsättning för att gå vidare till urval är först och främst att man kan styrka sin 
grundläggande behörighet. Har du redan gått ut gymnasiet kan du gå in och 
kontrollera din behörighet på antagning.se under mina sidor och se att ditt betyg 
finns där, om inte skicka in det omgående. 
 
Ansökningen är indelad i två moment som hjälper oss att ta ut er studenter som har rätt 
förutsättningar för att genomföra och klara kursen. Första delmomentet i sökningarna är 
inlämning av arbetsprover vilka skall innehålla 3 ljudprov samt presentation. Efter 
bedömning kallar vi de sökande med godkända arbetsprov till del två, gehörsprov och 
teoriprov. 
 
Arbetsprover och presentation: 
Dessa skickas till joakim.barfalk@mhm.lu.se senast den 18/4 i samband med ansökan på 
antagning.se. 
Vi önskar dessa tre ljudprov som mp3-filer samt ett textdokument som beskriver vad du haft 
för roll och vad du gjort i de olika inspelningarna. Det vi vill veta är om du har genomfört 
inspelningen, mixarbetet, mastringsarbetet, arrangemanget, skrivit låten, gjort någon 
instrumentinsats eller om du fungerat som producent i någon form. Du kan även hänvisa till 
ljudfiler, videos som du lagt upp på nätet som du gjort som komplement. Gör ditt urval med 
tyngdpunkt på din musikproduktion, producent roll och ditt musikskapande. 
Presentationen får maximalt vara en halv A4 sida med 10 punkters textstorlek. Den ska visa: 
Namn, utbildning, musikaliska erfarenheter och vilka mål du har med din musik. 
Du kan även beskriva vad du vill att denna utbildning ska ge dig. 
 
För att underlätta i vår hantering önskar vi att du: 
1 Skapar en mapp och döper den till ditt förnamn_efternamn 
2 Lägger in din presentation i mappen 
3 Lägger in din presentation av ljudfilerna inkl. ev. länkar i mappen 
4 Lägger in dina ljudfiler i mappen 
5 Kontrollerar att allt material är med 
6 Komprimerar mappen till en zipfil (förnamn_efternamn.zip) 
7 Skickar zipfilen till joakim.barfalk@mhm.lu.se 
 
En jury om tre musikproducenter gör oberoende sina bedömningar utifrån kriterierna i 
bedömningskriterier.  
  



De sökande med godkända arbetsprover kallas till antagningsprov på Musikhögskolan i 
Malmö. Dessa genomförs Torsdagen den 18/5 kl 8.00-18.00. 

Gehörsprov: provet genomförs utan instrument. Provet mäter ditt gehör och kunskap om 
melodi, harmonik, rytmik, intervall och stämmor. Svaren ger du i noter och med 
ackordanalys och funktionsanalys. 

Teoriprov: provet innehåller frågor om akustik, studioteknik, ljudteknik och sequencer. 

Efter del två sammanställs poängen enligt bedömningskriterier och sökande blir därmed 
rangordnade utifrån den sammanlagda poängen. Med de sökande som går vidare till 
alternativt urval kommer även en kortare intervju att genomföras. Här ställs frågor om 
arbetsproverna, framtidsplaner, mål med utbildningen m.m. (se bedömningskriterier). Du har 
även möjlighet att ställa frågor om utbildningen. 

Vi har för avsikt att kontakta de sökande innan midsommar med ett förhandsbesked om de 
är klara för urval. Observera att detta INTE är ett antagningsbesked!!! Detta skickas ut 
centralt via mail från antagning.se den 13/7, sista svarsdag är den 28/7. Ni som saknar 
gymnasiebetyg eller motsvarande har t.o.m. den 21/6 möjlighet att komplettera med det till 
antagning.se. 
 
 Välkommen med din ansökan! 
 
Musikhögskolan i Malmö 
 


