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Sommerhilsen fra Sandefjord folkehøyskole
Det gleder meg å se at du er tatt opp som elev ved musikkproduksjon og låtskriving på Sandefjord 
Folkehøyskole. Da du antakeligvis er nysgjerrig på hva neste år vil by på, ønsker jeg her å gi deg litt 
nærmere informasjon før skolestart.

På musikkproduksjon og låtskriving har vi linjefag tre dager i uka der vi bruker mesteparten av tiden vår 
til å spille sammen og produsere musikk i studio. Det vil også være noen uker i løpet av året der vi har 
flere dager med linjefag for å kunne jobbe mer intensivt. Musikkproduksjon og låtskriving er et linjefag 
tilrettelagt for at akkurat du skal få dyrke dine interesser i et år, spille sammen med likesinnede og 
oppdage nye sider ved deg selv både som musiker og menneske.

Dette er ikke musikk på konservatorienivå, men et år der man kan jobbe med det man liker aller best på 
et tilpasset nivå for hver enkelt. Det viktigste av alt er at vi blir en sammensveiset gjeng som får frem det 
beste i hverandre i et trygt og kreativt folkehøyskolemiljø. Når vi føler oss klare, får vi flere muligheter til 
å spille konserter både på og utenfor skolen. 

Det faglige innholdet er naturlig nok knyttet til låtskriving og musikkproduksjon, men i tillegg til dette er 
det viktig å spille mye sammen og bli en samspilt gjeng. Dette kan resultere i at vi reiser på turne eller 
spiller konserter utenfor skolen. Stikkord i faget blir musikkproduksjon, låtskriving, samspill, konserter, 
studioteknikk, opplæring i studioarbeid og musikkunnskap. 

Skolen har nytt, moderne studio. Dere vil få opplæring i studioteknikk allerede fra starten av skoleåret. 
Studioet er åpent hver dag frem til kl. 22, så her vil dere ha mye tid til å spille inn egne demoer og 
eksperimentere med lyd. Vi vil også prioritere samarbeid om produksjoner slik at vi får ferdigstilt mest 
mulig i løpet av året. Om du har instrumenter eller annet relevant utstyr, er det veldig fint om du tar 
det med til skolestart. Skolen har ellers et godt utvalg instrumenter, amper, trommesett, PA-anlegg og 
mikrofoner.

Da gjenstår det bare å si at jeg ser veldig frem til å se deg i august! Jeg er overbevist om at det vil bli et 
minneverdig og spennende år for oss alle. Har du spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt!
GOD SOMMER :)


