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Välkommen till antagningsproven 2017!
Provinformation
Du kan ladda ned all provinformation för ditt/dina sökta program på KMH:s webbplats.
Klicka på Utbildning i menyn, och sedan på Ämneslärarprogram i listan till vänster. Klicka därefter på det
program du söker till. Provbeskrivningar finns i högerspalten Anmälan och provbeskrivning.
Provschemat
I den medföljande bilagan hittar du schemainformation för de olika proven, både de lokala och de gemensamma,
för samtliga ämneslärarprogram. Detta brev samt schemabilagan finns även tillgängliga på www.kmh.se, under
Antagning 2017.
Behörighet och urval
Behörig att antas är de sökande som har betyg, intyg eller andra handlingar som styrker den
grundläggande behörigheten, samt godkända antagningsprov.
Är det fler sökande som är behöriga än högskolan har platser för kommer det att ske ett urval. Sökande
med godkända antagningsprov rangordnas och erbjuds plats därefter.
Antagningsbesked
Den 13 juli kommer du att meddelas via epost att urvalsresultatet är publicerat, och antagningsbeskedet
tillgängligt på dina sidor på antagning.se.
Prioriteringsordning
Hur du har ordnat dina utbildningar vid anmälan har betydelse när antagningen genomförs. Läs mer om
prioriteringsordningen på antagning.se. Under fliken Allt du behöver veta sök på ”Tänk på ordningen”.
Legitimation
Du är skyldig att kunna legitimera dig. Ta med fotolegitimation!
Ackompanjemang vid prov LS 19.1 (gäller endast sökande till KMH-72100)
I provet LS 19.1 kommer du att erbjudas ackompanjemang, antingen av jazz-kompgrupp eller pianist.
Är du sångare (oavsett genre) kommer du att ackompanjeras enbart av pianist, och får inte ackompanjera dig
själv. Ta med dig ackompanjemangsnoter direkt till provet (du ska inte skicka in de i förväg). Noter till
kompgrupp ska vara kopierade i fyra exemplar. Observera att vi dessvärre inte har möjlighet att ordna särskild
repetitionstid med ackompanjatör eller kompgrupp.
Återbud
Om du inte kan komma till prov ber vi dig meddela detta så snart som möjligt till antagning@kmh.se!
Kontakt
antagning@kmh.se
Kungl. Musikhögskolan, Antagning, Box 27 711, 115 91 Stockholm
Hitta till Kungl. Musikhögskolan
Huvudentré: Valhallavägen 105
T-banelinje 14: station Stadion
Busslinje 4: hållplats Musikhögskolan
Lycka till med antagningsproven!
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