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Musikerutbildningen erbjuder specialiserade utbildnings-
program som förbereder dig för professionell verksam-
het som musiker inom musiklivets alla förekommande 
sammanhang. Utbildningen innehåller mycket undervis-
ning, individuell och i grupp, men också instrumental- 
och instuderingsstudier samt kammarmusik, ensemble 
och orkesterspel. 

Musikerutbildningen har en egen symfoniorkester  som 
leds av internationellt verksamma gästdirigenter. Reper-
toaren innehåller klassisk, romantisk och nutida musik. 
Orkestern uppträder årligen i Malmö Konserthus och 
har ett etablerat samarbete med Malmö Operaorkester.  
 
K a n d i d at e x a m e n e l l e r m a s t e r e x a m e n
Studieåret består av 40 veckor varav sex ägnas åt intensiva 
projekt under ledning av internationellt verksamma gäst-
lärare och dirigenter. Under de två första åren ges även 
obligatoriska kurser i musikteoretiska ämnen som gehör, 
satslära och musik och samhälle. 

Efter tre års studier om 180 högskolepoäng (hp) ges 
konstnärlig kandidatexamen i musik. Om du vill för-
djupa dina kunskaper kan du studera ytterligare två år på 
masterprogrammet. Efter det avslutande examensarbetet 
ges en konstnärlig masterexamen i musik om 120 hp.
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”Det var på gymnasiets estetiska program som jag bestämde 
mig för att satsa seriöst på musiken och det valet har jag 
aldrig ångrat. Parallellt med min kandidatutbildning vid Norges 
Musikkhøgskole tog jag privatlektioner för Bo Nilsson här i 
Malmö. Att pendla hit från Oslo tog en del tid och därför ansökte 
jag om att bli utbytesstudent vid Musikhögskolan i Malmö 
istället. Att åka på utbyte är något jag verkligen rekommenderar 
alla att göra. Det är väldigt inspirerande och utvecklande. 

Nu studerar jag på musikerutbildningens masternivå. Jag trivs 
väldigt bra, mycket tack vare mina lärare Bo Nilsson och Håkan 
Hardenberger. Båda är stora förebilder som hjälpt mig mycket i 
min utveckling. De får allt att verka så enkelt och hör på en gång 
vad man behöver jobba med och förbättra. 

Mitt mål är att spela i en symfoniorkester efter utbildningen och 
jag har redan börjat gå på provspelningar för orkesterjobb. De 
flesta gånger går det bra, men oavsett resultat ger det värdefull 
erfarenhet att spela i situationer där jag måste prestera på 
högsta nivå. Som musiker och perfektionist blir jag aldrig nöjd 
men det är samtidigt min främsta drivkraft. Jag blir ju så klart 
glad när det låter bra, men jag vet att det kan bli bättre och då 
måste jag öva, öva och öva. För när allt sitter som det ska vid en 
konsert ger det mig en fantastisk kick. Denna känsla är definitivt 
värd alla timmar i övningsrummet.”

eivind bjØrnevik / trumpet

Studerar på 
musikerutbildningens 
masternivå, 4:e 
året. Har tagit sin 
kandidatexamen vid 
Norges Musikkhøgskole 
i Oslo.     
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V e r K s a m m a l ä r a r e 
Våra utbildningar har en hög konstärlig nivå och drivs av 
en lärarkår med djupa kunskaper om dagens musikliv och 
musikutbildning. Våra lärare är även utövande musiker 
och aktiva i det professionella musik- och kulturlivet, flera 
med internationella karriärer som musiker och tonsättare.

THOMAS KJELLDéN, solohorn, Danmarks Radios 
Underhållningsorkester

HENRIK HALéN, solohorn, Malmö Symfoniorkester 
HåKAN HARDENBERGER, trumpet, professor, internationell 
solist

BO NILSSON, trumpet

ERIc LINDBLOM, bastrombon, Helsingborgs Symfoniorkester

JENS BJØRN LARSEN, tuba, internationell solist

JAN KARLSSON KORP, instudering

OLLE SJÖBERG, instudering

SAMULI ÖRNSTRÖMER, orkesterstudier
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Anne Sophie broholt jenSen, vAlthorn

Studerar på 
musikerutbildningen, 2:a 
året. Började först spela 
fiol men gick sedan över 
till valthorn.

”Valthorn är inte lika vanligt i Danmark så jag valde Musikhög-
skolan i Malmö för att jag tyckte det skulle vara roligare att få 
spela tillsammans med andra. Oftast har man studerat för sin 
instrumentlärare innan man börjar sina studier på musikhögskola, 
men det gjorde aldrig jag. Istället pratade jag med andra som 
studerat här tidigare och det räckte för mig. Thomas Kjelldén är 
en tydlig pedagog som fått mig att tänka på hur mitt spel låter 
och inte bara förlita mig på känslan. 

Fördelen med Musikhögskolan i Malmö är att vi har mycket 
gemensamma lektioner där vi får lyssna på varandra. Det finns en 
speciell gemenskap här och jag upplever ingen negativ konkurrens 
mellan oss studenter. Vi motiverar och stöttar varandra väldigt 
mycket. Instuderingslektionerna är något jag också uppskattar. 
Här får jag möjlighet att tillsammans med en pianist fokusera helt 
på den musikaliska formen. 

Som instrument passar valthornet mig perfekt. Det är jag, helt 
enkelt. Det som driver mig är nog att jag inte kan sluta spela, 
särskilt när jag är i en fas då jag utvecklas mycket. Självklart 
kommer tvivlet ibland när inget fungerar, men jag försöker tro på 
mig själv och det jag gör. Musik är ju överhuvudtaget så kraftfullt 
och det är fascinerande hur man med hjälp av den kan påverka 
och framkalla känslor. För mig tar musiken vid när orden inte 
räcker till. Den talar på ett direkt, nästan lite primitivt, sätt. 
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m u s i K h ö g s Ko l a n i  m a l m ö
Musikhögskolan är en del av den konstnärliga fakulteten 
vid Lunds universitet. Här studerar 600 studenter till mu-
siker, kyrkomusiker, tonsättare och musiklärare. 

K r e at i V o c h d y n a m i s K s t u d i e m i l j ö
Vi erbjuder våra studenter en kreativ och stimulerande 
utbildningsmiljö. För att kunna utveckla dina färdigheter 
inom musikområdet har du tillgång till Musikhögskolans 
lokaler och övningsrum större delen av dygnet. Din tid 
på Musikhögskolan i Malmö och vad du gör av den är till 
stor del upp till dig. 

i n t e r n at i o n e l l m öt e s P l ats
Musikhögskolan i Malmö ligger mitt i den expansiva 
Öresundsregionen och vi påverkas så klart av det rika och 
gränsöverskridande kulturutbud och den mångfald som 
finns här. Vi är en öppen högskola och har väletablerade 
samarbeten med renommerade universitet i Norden och 
Europa. Som student har du möjlighet att studera vissa 
delar av din utbildning utomlands och på sätt skaffa dig 
nya erfarenheter och få nya perspektiv. Även på hemma-
plan får du möta andra kulturers musik och synsätt via 
inbjudna gästlärare och utbytesstudenter som en naturlig 
del i våra utbildningar. 
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Ystadvägen 25  
S-200 41 Malmö

Tfn +46 (0) 40 32 54 50
www.mhm.lu.se
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