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Spinneriet hiphopmusik är en unik 
kurs på heltid för dig som är intresse
rad av att utveckla ditt artisteri inom 
hiphopmusik i samspel med andra 
likasinnade. Vi söker allt från rappare/
sångare till musikproducenter som 
brinner för urban musik och som vill 
ta sitt artisteri och sin kreativa process 
ett steg längre.

Undervisningen baseras delvis på före
läsningar av gästlärare och delvis på 
Spinneriets anställda lärare. På skolan 
erbjuds lektioner, workshops, före
läsningar och uppgifter i olika former. 
Exempel på projekt kan vara allt från 
att producera en låt och musikvideo 
till att arrangera ett event, en klubb 

eller ha ett liveframträdande. Du får 
även utveckla dig inom till exempel 
låtskrivande och sceniskt uttryck.

Undervisningen är både process och 
resultatinriktad, det vill säga att du 
som elev får medverka från idé
stadium genom skapandeprocessen 
och fram till färdiga resultat. Men det 
förväntas av eleven att arbeta utanför 
skoltid med eventuella projekt och 
uppgifter som ska presenteras under 
gemensamma genomgångar.

Kursen kräver full närvaro och enga
gemang. Du som deltagare har stor 
frihet att själv styra projekten både vad 
gäller mål och innehåll, vilket betyder 

att drivkraft och vilja till samarbete 
med andra är viktigt.

På kursen görs inga förhör eller andra 
former av prov/tester i traditionell 
bemärkelse. Däremot hålls kontinuer
ligt genomgångar i grupp i syfte att ge 
feedback åt dina projekt. Den lärar
ledda undervisningen sker vanligtvis 
mellan 10.00 och 16.00 på vardagar.

Professionella, aktiva, lokala och globala 
artister/producenter bjuds in att före
läsa i olika ämnen. Gästlärarens huvud
syfte är att inspirera och lära ut, medan 
de kursansvariga handleder eleven 
genom processen, med god förankring 
till uppgiften och gästläraren. 
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Kurstider: 2017-08-21–2018-06-01. Kurslängd: 1 år

Kurstyp: Profilkurs. Studietakt: 100 %. Ansök senast: 7 maj 2017

Antagningsvillkor: Arbetsprov och intervju.

Ansökningsprocess: När du har ansökt till kursen på glokala.se vill vi att du 
skickar in arbetsprover till ayla@glokala.se. Skicka antingen ett beat, om 

du är producent, eller en vers/låt om du är rappare. Det behöver inte vara 
inspelat i en proffsig studio, eller vara bra mixat. Har du inte tillgång till en 
studio så funkar det bra med att filma dig själv med mobilen eller datorn, 
och skicka in det. Vi lyssnar inte efter ljudkvalité, vi är intresserade av att 
höra flow och innehåll i texterna. Efter sista ansökningsdag får du besked 
om du gått vidare till intervju. Intervjuer kommer att hållas 15-18 maj 2017.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå 

Kostnader för kursdeltagaren: Tre fullt utrustade inspelningsstudios och 
ljudsystem finns att låna. Inga egna utgifter behöver betalas för att kunna 

fullfölja kursen.

Plats för kurs: Kulturhuset Framtiden, Rolfsgatan 7b, Malmö

Kursansvariga:Ayla Shatz, ayla@glokala.se, och Toritseju ”Toju” Jemide, 
toju@glokala.se.

                 Hemsida: glokala.se/spinneriet


