Hei!
Jeg håper du er klar for et år her hos oss på Elverum Folkehøgskole, og på Musikkproduksjon - Live/Studio.
Jeg som linjelærer gleder meg veldig til å bli kjent med deg og bidra til at du får et flott år hvor du vil lære
mye om ulike former for musikkproduksjon.
Har du fastsatt noen mål som du vil nå for din egen del? Er du spent på hva som venter?
Jeg kan si såpass at det venter masse muligheter til egenutvikling både innen dine musikalske kvaliteter og
på det mer personlige plan. Et hovedmål for meg som linjelærer er at alle skal få prøve seg på både kjente
og ukjente områder innenfor musikkproduksjon. Du får mulighet til å gjøre musikk som pr i dag virker litt
utenkelig for deg, og du skal lage noe helt nytt fra bunnen av, - samtidig som det skal bli anledning til å
praktisere den musikken som står deg aller nærmest. Kanskje du ender opp med å lære et helt nytt
instrument også, for å få en bredere forståelse over hva som skjer i innad i et band. Du vil også lære
produsentrollen bak musikken, ved å styre spakene i et studio eller på opptredener live.
Vi skal produsere masse ny musikk. Vi skal lage musikkvideoer, reise på turnè og ha faglig påfyll på sosiale
studieturer til bl.a London. Vi skal være tekniske arrangører på vårt egenlagde julespill som vi setter opp
sammen med Teater/Musikal. Vi skal arrangere huskonserter med forskjellige temaer og vi skal ikke minst
drikke en god dose kaffe mens vi gjør alle disse tingene! Les mer om linjeinnholdet på våre hjemmesider på
www.elverumfhs.no.
Vi er også en skole som jobber mye med bærekraftig utvikling, og du vil få delta aktivt i dette gjennom
økter vi har med selvberging og det å leve litt mer klimaklokt - både gjennom linjefag og valgfag.
Jeg håper du kommer med et åpent sinn og med en innstilling om at i år skal jeg jammen drive med akkurat
det jeg har lyst til, og jeg må innstille meg på å jobbe godt for å oppnå mine mål. Musikkproduksjon læres
ikke over natta. Heldigvis har du mange dager og netter på å gjøre noe med det.
Jeg ser veldig fram til å møte deg til skolestart. Da får du vite mye mer om hva skoleåret ditt vil komme til å
inneholde, - et litt annerledes skoleår blir det garantert. Skulle du lure på noe mer før den tid så er det lov
å gi meg et pling på tlf 928 54 183.
Fram til da må du ha en riktig god sommer! Vi snakkes. ♫♫♫♫
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