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MALMÖ
Rytmus Malmö – en skola att utvecklas på
När du kliver innanför dörrarna på

Att stå på en scen kräver både mod

Rytmus i Malmö möts du av värme

och vana. Hos oss får du chansen att

och kärlek! Oavsett om man har sökt

utveckla ditt artisteri genom turnéer,

sig till oss för att följa drömmen om en

interna och externa konserter och av-

musikkarriär, eller för att man vill gå en

gångsklassernas årliga Live Night på

samhällsvetenskaplig utbildning med

ett fullsatt KB.

en stor del musik på köpet så är Rytmus
Malmö en skola att utvecklas på.

Under årskurs 3 får du dessutom möjlighet att använda alla dina kreativa verk-

Josefin Knagg, Rektor
”Jag älskar att få vara rektor på en skola som vågar
vara i utveckling, blicka framåt och ta sig an utmaningar av olika slag! Jag är omgiven av enormt
kompetent personal som bryr sig om varandra.
Och jag får vara en del av här och nu och se elever
ta sig över hinder och nå nya mål varje dag.”

Öppet hus & Elev för en dag
Vi vill bjuda in dig att uppleva Rytmus professionella
musikmiljöer! Men till följd av covid-19 kan flera av
våra öppna hus komma att bli digitala eller bokningsbara. Håll utkik på vår hemsida där vi löpande uppdaterar informationen.

Rytmus har fräscha lokaler i centrala

tyg för att starta ett eget UF-företag.

Malmö som bland mycket annat

Vi jobbar målmedvetet enligt vår värde-

innehåller en professionell studio med

grund och vårt gemensamma ledord är

fyra inspelningsrum och toppmodern

respekt. Det ger resultat.

utrustning.
I våra elevenkäter får tryggheten toppInspirerande artister och gästföreläsare

betyg år efter år och personalomsätt-

dyker upp, men det är inte bara fram-

ningen på skolan är låg. Många av våra

tidens musiker som går på skolan.

elever pendlar från hela Skåne och

Här går också framtidens journalister,

Danmark och därför bjuder vi på frukost

brandmän och jurister.

varje dag.

GUL

GRÖN

> Öppet
> Öppet
> Öppet
> Öppet

hus
hus
hus
hus

Lördag
Onsdag
Onsdag
Tisdag

14 november
9 december
3 februari
11 maj

13.00 - 15.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00

C51 M0 Y64 K0

C1 M14 Y73 K0

R112 G252 B144

R255 G218 B89

BLÅ

LILA

C100 M91 Y20 K5

C88 M79 Y0 K0

R6 G13 B145

R75 G15 B237

Våra grenar

Besök oss som elev för en dag och få en känsla för
Rytmus-andan samt hur det är att vara elev på
Rytmus. Besök vår hemsida för att boka en tid.

Kontakt

Estet / Sam

Instrument / Sång

Musikproduktion

Singer / Songwriter

> Barkgatan 8, 214 22 Malmö > 040 - 10 72 80
> www.rytmus.se/malmo
    > info.malmo@rytmus.se

För dig som lägger stor
vikt vid de teoretiska
studierna och samtidigt
vill utveckla dina musikaliska färdigheter.

För dig som vill utvecklas
maximalt inom ditt
huvudinstrument både
genom enskilda lektioner
och ensemblespel.

För dig som vill skapa
musik digitalt i rollen
som musikproducent
och ser datorn som ditt
självklara verktyg.

För dig som vill vässa
din unika talang, skriva
och sjunga dina egna
låtar och utvecklas till
en bättre artist.

Vill du veta mer om vad som händer på Rytmus?
Scanna QR-koden och skicka en intresseanmälan.
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intervju med molly hammar, Rytmus-student 2014

FICK VERKTYG SOM
ÄR GULD VÄRDA
Hon har gjort Idol, Melodifestivalen, sjungit i brittisk TV och satt röst i Lejonkungen.
Hon har kraschat och tagit en ny väg. Molly Hammar är den tidigare Rytmuseleven
och soulartisten som tar plats. Både med röst och text.

Vad är det största som hänt hittills dig hittills i

Har du något speciellt minne från Rytmus?

din musikkarriär?
- I trean hade vi ett uppspel då Kim Cesarion kom
- 2019 var helt galet år för mig. Nummer ett är min

förbi och snackade med eleverna. Där föddes en

första headline show i Sverige. Jag ryser faktiskt

dröm i mig att jag en dag skulle få jobba med

när jag pratar om det. För det innebär att folk

honom. Det är ett exempel på hur branschnära

har köpt biljetter för att titta på mig. Att vara en

Rytmus är. Att jag släppte låten Show med honom

biljettsäljande artist är så svårt idag och det har

en är ett exempel på det och min målvisualisering.

länge varit min dröm. Nummer två är att jag gjorde
brittiskt TV. Efter melodifestivalen då folk i bran-

Vad vill du säga till andra elever på Rytmus?

schen, inklusive jag själv, inte ens trodde att jag
skulle stå på en scen igen stod jag där i London

- Ibland är det jätteintensivt men generellt är det

på bästa sändningstid med rapparen Big Narstie.

ett ensamt liv att vara frilansande artist. Så mitt
tips är att ta tillvara på tiden och njut av att hänga

Du skriver om verkliga saker ur ditt liv, som ditt

med kompisar. Och öva på ditt hantverk. Jag

sexliv? Hur vågar du?

utvecklades skitmycket och tror inte jag varit den
låtskrivare jag är idag om jag inte gått på Rytmus.

- Jag tror att man skapar mod genom att vara
ärlig mot sig själv och släpper låtar som man

Du har jättestora drömmar. Vad är nästa steg?

själv berörs av. Till de som kan relatera, som unga
tjejer, som tycker det är stärkande att höra mig

- Just nu är världen upp och ner. Jag har stora

sjunga frigjort om sexualitet och så vidare. Då är

mål och de är svåra att genomföra just nu, så jag

det obvious att jag sjunger till mina ”sistas”.

gör det jag kan. Ska vara ärlig lever jag värsta
fitnesslivet och tar hand om mig själv och oljar

Du gick på Rytmus Stockholm. Vad har utbild-

in min motor. Sen vill jag över till London igen så

ningen betytt för dig och din karriär?

fort som möjligt. Det är ett andra hem där vill jag
satsa stenhårt. Jag ser fram emot att tåget ska

- Rytmus gav mig sjukt mycket kött på benen,

gå ännu fortare och skulle också verkligen vilja få

främst i låtskriveriet. Jag insåg och fick lära mig

till en jävla banger.

att jag har mycket mer inom mig än bara sången.
Jag fick verktyg som är guld värda.
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Elevintervju med Tousin ”Tusse” Chiza

EN PERFEKT SKOLA
FÖR MINA DRÖMMAR
Rytmus har fått se många stjärnor ta form under åren. Den senaste gick och
vann hela idol mitt under sitt andra år på skolan. Möt Tousin ”Tusse” Chiza
som snart är aktuell med en ny EP på Universal.

Du gick och vann Idol 2019. Hur kändes det?

till Stockholm och är i en studio och så säger de
ett begrepp och man bara: Jaha! Det är så kul!

- Det var overkligt. Jag hade det inte på känn.

Man lär sig samspelet i arrangering, i och med att

Det fanns inte ens på världskartan.

jag går Singer/Songwriter, där man lär sig ackorden.
Det används som låtskrivare även i riktiga arbets-

Du kom med i Idol samtidigt som du gick andra

livet. Man kan lära sig så mycket av sina klass-

året på Rytmus i Borlänge. Hur gick det att

kompisar så ha öronen öppna. Man går ju i skolan

kombinera studierna med Idol?

med 200 andra härliga elever så man får lära sig
mycket av dem också!

- I höstas var det svårt att klara av att plugga på
distans på grund av Idol. Jag lyckades komma ifatt

Vad har du för planer för framtiden?

när jag kom tillbaka vilket var skönt. Allt tack vare
mina fantastiska lärare som lade upp det så bra.

- De närmsta åren kommer jag att fokusera på
musiken. Att ta studenten är också prio ett, sedan

Vad hände efter Idol?

är möjligheterna oändliga efter det. Jag vill sakta
men säkert bygga upp soul och funk i vilken om-

- Hela vintern var bara turné. Vi var överallt i

fattning som helst. Det kan vara som låtskrivare

Malmö och Småland. Det var så kul och vi var ett

för andra, eller att jag själv får stå som artist. Jag

jättetight gäng. När det tog slut så var jag tillbaka

har fått mycket frågor om jag kommer köra Mello,

i skolan och skrev mycket musik på fritiden. Under

och många förfrågningar från låtskrivare.

Idol hann man inte skriva alls.
Vad har du att säga till den som funderar på att
Vad har du med dig från Rytmus och vad har

välja Rytmus?

skolan betytt för dig?
- Om du brinner för musik så är det klart att du ska
- Min största utveckling har varit på Rytmus.

söka. Du får en grundläggande högskolekompetens,

Redan i ettan var det en wow-upplevelse. Mitt

samtidigt som du har det hur kul och kreativt som

motto har varit: “var som en svamp och sug in allt

helst i din vardag. När du väljer väg ska du lyssna

i omgivningen”. Man lär sig mycket i skolan som

till ditt eget hjärta, inte till dina föräldrar eller dina

gehörs- och musiklära. Det var så bra! Så åker jag

kompisar. Gör gymnasievalet för dig själv.

32
//
intervju med Andreas Moe, Rytmus-student 2007

GRYMMA LÄRARE OCH
FIN GEMENSKAP – SÖK!
Andreas Moe har jobbat med Avicii, släppt egna plattor och turnerat med John Mayer.
Men när han började på Rytmus var det bara supersnabba gitarrsolon som gällde…
- Skolan förändrade mig – både som människa och musiker.

Du tog examen 2007. Åren går.

Avicii har du också jobbat med. Hur gick det till?

- Ja, herregud…12 år sen alltså…Känns ju helt sjukt.

- Det var en ren slump. Visste inte vem han var

Men jag har varit på Rytmus och spelat flera gånger

när jag åkte till London för att lägga sång på

för att inspirera. Och bli inspirerad. När jag sökte

”Fade Into Darkness”. House-musik var inte min

in 2004 var jag inne på Yngwie Malmsteen och

hemmaplan. ”Han är rätt stor” sa en kompis och

hårdrock och att spela så fort som möjligt. Hade

jag tänkte att det kanske kunde gynna min egen

med mig en Paul Gilbert-bakgrund till min audition

karriär. En månad senare hörde jag låten när jag

och gjorde ett 3 minuter långt solo, shreddade

satt på en uteservering och plötsligt var min röst

och gick ner på knä. Måste ha chockat juryn!

överallt. Som en dröm.

Så elgitarr var ditt huvudinstrument.

Du jobbar en del som låtskrivare också?

- Stämmer. Jag var en one-trick-pony, men märk-

- Ja, jag gillar att skriva låtar för andra. Har leve-

te efter hand vad som pågick runt mig på skolan.

rerat till Japan, Holland och USA och har inget

”Jaha, man kan spela akustiskt också. Och

behov av att alltid synas eller höras som sångare.

sjunga.” Det blev en vändpunkt när jag märkte att

Men just nu satsar jag på min egen karriär. Har

jag klarade det också. Blev nästan lite chockad

just släppt en ny EP och ska ut på vägarna en del

när jag fick idéer till poplåtar. Det blev några

under hösten.

snabba svängningar under gymnasietiden. John
Mayer hörde till upptäckterna via en klasskompis.

Vad har åren på Rytmus betytt för dig?

Och honom har du värmt upp publiken åt!

- Massor. När jag gick i 9:an var jag i princip den
enda som brydde mig om musik. Sen hamnade

- Ja, det är helt surrealistiskt att jag senare fick

jag på en skola där ALLA delade samma intres-

stå på samma scen som min hjälte och stora

se och drömmar. Lärarnas support pushade och

inspiratör. Man ska inte träffa sina idoler sägs det,

inspirerade mig och när jag kom ut kände jag mig

men allt gick bra och jag har fått chansen att

redo att ta mig an den stentuffa bransch det här

turnera i hela Europa med honom och spela på

kan vara ibland!

arenor som Globen och O2 i London.
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KREATIVT
CAMPUS I
ÖREBRO
I augusti 2021 flyttar Rytmus Örebro in i sitt sprillans nya campus
i nybyggda Eyra Center. Vi ser fram emot att få starta ett helt nytt
Rytmuskapitel i denna fantastiska kreativa miljö helt anpassad
efter våra önskemål och behov, här kommer vi trivas.

– Våra elever ser fram emot att få plugga, umgås och njuta
av de nya lokalerna lika mycket som vi i personalen, det här är
bland det mest spännande vi som skola varit med om, säger
Malin Hussmo, rektor på Rytmus Örebro.
Bygget ingår i etapp två i Eyra Center. En byggnad som kommer
att rymma 7000 kvm fördelat på totalt sex våningar. Vi är så
glada att få vara en del av denna satsning i nära anslutning till
”händelsernas centrum” i Örebros eventstråk och ca 1 km från
Örebro Universitet.
Scanna QR-koden nedan och navigera i den nya skolan visualiserad i en 360 graders 3D-tur på två av våra våningsplan. Där
kan du se bland annat studio och ensemble-rum samt matsal.
Håll utkik på vår webb och i sociala medier under hösten där vi
kommer publicera bilder och 3D-turer som visualiserar den nya
skolan så som den kommer se ut när den blir klar.
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vad är rytmus?

DET ÄR VIKTIGT ATT
VÅGA DRÖMMA!
Till Rytmus gymnasier söker sig ungdomar som har en passion. För att skapa bästa
möjliga förutsättningar för passionen att gro sätter vi tillsammans med den bästa
undervisningen en trygg studiemiljö i fokus.

Till Rytmus gymnasier söker sig ungdomar som

Hela idén med Rytmus är att undervisningen ska

har en passion. För att skapa bästa möjliga

vara rolig och stimulerande. Samtidigt är det en

förutsättningar för deras passion att gro sätter

utmaning som innebär krav och uppoffringar.

vi tillsammans med den bästa undervisningen

Det tar emot att bli riktigt bra på något. Vi vill

en trygg studiemiljö i fokus. När du som elev är

att våra elever ska drömma och hitta verktyg

trygg vågar du utmana dig själv och ta nästa

som gör drömmar till realistiska mål. Det du har

steg i din utveckling. Samma nyfikenhet som vi

med dig då oavsett vad för mål du väljer att

har på dig har vi på branschen och hur den

satsa på, är att du vet vad som krävs för att bli

ständigt förändras.

riktigt bra på något. Det kan ingen ta ifrån dig!

I de tider vi lever i nu har det väl aldrig varit tyd-

På Rytmus har stora delar av den svenska musik-

ligare hur möten, konst och kultur definierar oss

eliten studerat, men bland våra före detta elever

som människor i ett fritt och öppet samhälle.

återfinns även VD:ar, börshajar, lärare och sjuk-

Kulturen är en av grundstenarna som vårt de-

sköterskor. Jag har aldrig hört någon från den

mokratiska samhälle vilar på. Dessutom är det

senare kategorin säga att vår estetiska del varit

belagt att din hjärna utvecklas av att uttrycka

bortkastad. De har haft nytta av att ta för sig,

dig kreativt, men det är bara en av massor med

äga en scen och tackla en publik. Så välkommen

positiva bieffekter.

till Rytmus. Ett musikaliskt gymnasium med alla
dörrar öppna mot framtiden.

MArtin Thuvesson
skolchef rytmus
Mitt mål som skolchef för Rytmus, Sveriges
största musikgymnasium, är att vi ska leda
utvecklingen inom vårt utbildningsområde.
Vi är en bidragande orsak till Sveriges stolta
musikarv och vill förvalta det samtidigt som
vi förnyar och förändrar i takt med tiden.

EFter rytmus
En av de vanligaste frågorna som ställs till studie- yrkesvägledarna är den om vad eleverna blir på riktigt. Svaret på den frågan går att fördjupa i oändlighet med tanke på att eleverna gör
alla möjliga saker efter skolan. En del läser vidare inom samhällsvetenskapliga utbildningar,
andra läser till naturvetenskap och vissa satsar helhjärtat på musik i någon form.
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Beteendevetare
Studie- och yrkesvägledare
Jurist
Sociolog
Polis (+ tester)
Ämneslärare
Förskollärare
Journalist
Projektledare

Att gå på Rytmus öppnar akademiska dörrar!

Musikhögskolan
Musikfolkhögskola
Yrkeshögskola

”EN BRED GRUND
ATT STÅ PÅ”
Rytmus ger en bred grund att stå på. Hos oss får eleverna chansen att ägna sig åt musik
på skoltid – och efter gymnasieexamen från vårt högskoleförberedande program finns
alla möjligheter att söka in till en rad olika universitets- och högskoleutbildningar.

+ Nk2 & Ma2
Sjuksköterska

Nej, det estetiska programmet är inte

Eleven väljer helt enkelt att läsa 100- poängs-

Sjukgymnast
Tandhygienist
Audionom

en återvändsgränd. Jurist, sociolog,

kurser i språk, matematik eller naturveten-

statsvetare, studie- och yrkesväg-

skap – för att bygga på sin grundläggande

ledare, beteendevetare… Alternativen

behörighet.

är många för elever som trots allt

estetisk
a
progra
mmet

Musikalartist
Turnémusiker
Musikproducent
Låtskrivare
Ljudtekniker
Ljuddesigner
Teatermusiker
Grafisk designer
Musikredaktör
Eventkoordinator
Artistbokare

inte ser musik eller media som sitt

Hur man kan tänka och lägga upp sina tre

framtida yrkesval efter gymnasiet.

års studier på Rytmus – med tanke på framtida alternativ – är det bra att prata med sin

Samtidigt finns det eftergymnasiala
utbildningar som kräver viss förkunskap, så kallad särskild behörighet.

Men att utvecklas musikaliskt och att skaffa

Den som siktar på den typen av

sig högskolebehörighet handlar inte om

högskoleprogram har ändå alla

antingen/eller. Det är en fantastisk kombi-

möjligheter att ta Rytmus-vägen.

nation av olika möjligheter!

Svaret och lösningen är gymnasieskolans individuella val.

+ Ma2 & Ma3
Civilekonom
Fastighetsmäklare
Lärare ekonomiämnen
+ Ma2
Samhällsvetare
Psykolog
Personalvetare
Grundskollärare

studie- och yrkesvägledare om.
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LÄR DIG OM
BRANSCHEN
PÅ CLINICS
Hos Rytmus genomförs ofta så kallade clinics, vilket är gästspel
och föreläsningar med artister, musiker, musikproducenter eller
andra verksamma inom branschen. På så sätt får du lära dig om
branschen, av branschen.

På Rytmus öppnar vi gärna dörren för branschens aktörer som
inspirerar oss och ger oss kunskaper om livet utanför skolan.
Därför anordnar alla våra skolor clinics med gästföreläsare från
musikbranschen. En clinic är en inspirerande workshop där du får
lära dig genom att göra. Tillsammans med våra lärare förbereder
gästföreläsarna dig på den riktiga musikvärlden.
Genom våra clinics får du träffa spännande och inspirerande
gästföreläsare, artister och andra företrädare för branschen
samtidigt som du får inblick i olika delar av musikbranschen
och hur det kan vara att arbeta i den.
>> Läs mer på rytmus.se/clinics

Några av de många artister, musiker, musikproducenter och andra
branschverksamma som gästat rytmus clinics genom åren är:
Lisa Miskovsky

Dirty Loops

Charlie Grönvall

Elin Sandberg bas

Raz Kennedy

Gustav Norén

Solala

Jakob Samuel

Veronica Maggio

Robert Wells

Andreas Rydman

The Poodles

Chris Kläfford

Kristin Amparo

Marcus Frenell

Mats Ronander

Deep Purple

Filip Hunter

Frida Öhrn

Joy Deb & Linnea Deb

Magnus Tingsek

Jennie Abrahamsson

Peter Iwers

Conny Bloom

Jonathan Johansson

Peter Lemarc

Elise Einarsdotter

Electric Boys

Maxida Märak

Boris René

Tippan Phasuk

Och många, många fler
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RYTMUS LIVE NIGHT
I årskurs tre gör eleverna på Rytmus en musikfestival som heter Live Night. Här får eleverna

>> Christer Blomberg, lärare

användning för det som de har lärt sig under åren genom att skapa en egen akt.
De flesta gör det som sitt gymnasiearbete.

– Live Night är något som jag är stolt över. Scen, ljud och ljus är på riktigt. Alla får
chans att utifrån sina egna förutsättningar genomföra det som man vill och brinner

Live Night - Rytmus egen festival

Eleverna är inte bara artister utan även arrangörer

Live Night skapades 1997. Vi ville skapa ett unikt tillfälle för

Även produktionen vid samtliga scener (ljud & ljus) rattades av

alla elever i årskurs 3 att spela på en stor scen inför stor publik.

våra musikproducentelever. Medieeleverna ansvarar för marknads-

Sedan dess har Live Night återkommit som ett årligt event och

föringen av Live Night. De producerar allt från crewtröjor, affi-

utvecklats från ett litet klubb-arrangemang till en komplett

scher och VIP-kort till livestreaming, scengrafik, foto och film.

musikfestival.
Eleverna är inte bara artister utan även arrangörer under festi2019 stod närmare 500 Rytmuselever på Live Night-scenen

valdagarna. Under planeringsperioden, som är under en termin,

under åtta utsålda festivalkvällar. Arrangemanget sågs av över

startas olika produktionsgrupper som tillsammans planerar

3000 personer och med över 100 akter och med det vill vi nog

och ansvarar för festivalens genomförande.

påstå att det är Sveriges största elevmusikfestival.

för. Live Night speglar andan vi vill ha här på Rytmus. För oss har alla lika värde. Alla
elever får uppträda redan från början i år ett, för varje gång lär man sig något nytt och
blir mer säker. Hur ska man veta hur det är att stå på en scen om man inte får träna
på det?

Live Night
2021
Du kan uppleva Live Night
på alla Rytmus-skolor under

Fina erfarenheter att ta med sig ut i livet

våren, Håll utkik efter årets
datum på:

Att musicera och uppträda ihop kräver gott samarbete både musikaliskt och socialt.
Allt detta blir till erfarenheter som eleverna tar med sig efter Rytmus-upplevelsen både
på scen, i livet och i samhället. Gymnasiet är en period i livet där du förbereds för vuxenlivet. Rytmus ger dig en bra start för det. Eleverna får under en kväll uppträda på två
scener med musik i varierande stilar. Förbered dig på en helkväll på Rytmus Live Night!

>> www.rytmus.se
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Musikproduktion

FÄRDIGHETSTESTET
Som en del i din ansökan blir du inbjuden att göra ett färdighetstest
hos oss på Rytmus. Vi vill helt enkelt lära känna dig och ta del av dina
musikaliska färdigheter. Vår förhoppning är att du efter denna dag ska

> Förbered arbetsprov: något du själv spelat
in/ producerat.
> Analys av musiken tillsammans med lärare
> Framför låtar som du har förberett hemma

Singer / songwriter
> Framför låtar som du förberett hemma
> Gehörstest

känna att Rytmus är rätt skola för dig!
Och du… Glöm alla auditions du sett på TV. Den här dagen handlar om
att få träffas och att ägna oss åt det som både du och vi älskar mest –
nämligen musik!

Estet / Sam
Efter att du ansökt får du en kallelse till ett färdighetstest hos oss.
Tanken är att ditt färdighetstest hos Rytmus ska bli en superhärlig

> Framför låtar som du förberett hemma
> Gehörstest

positiv upplevelse och att du ska få de bästa förutsättningarna att
förbereda dig ordentligt. Testet sker på skolan där du kommer få
träffa både lärare och elever.
Detta händer under dagen:
Vid skolan möts du av personal som berättar om dagen och svarar på
frågor. Sedan träffar du de lärare som ska vara med vid ditt test och
genomför de olika momenten tillsammans med dem. Olika grenar har

Instrument/sång
> Framför låtar som du förberett hemma
> Gehörstest

olika moment – läs på om vad som gäller för just din gren!
Du förbereder samtliga moment hemma, förutom gehörstestet. Gehörstest betyder att du får försöka härma en slinga lärarna spelar eller sjunger
för att de ska få en uppfattning om din tonsäkerhet eller förmåga att
”härma” utan noter.
Ta med egna instrument (keyboard, förstärkare, sånganläggning och
trumset med cymbaler finns dock på plats). Trummisar tar med egna
trumstockar. Om du vill ha ackompanjemang ber vi dig ta med noter på
det du ska sjunga/spela, alternativt en instrumentalbakgrund (mobil eller

Vokalmusiker /
Vocal group
> Framför låtar som du förberett hemma
> Gehörstest

dator kan kopplas in på plats).
Tips inför testet:
Öva framför någon hemma. Kom i god tid, var dig själv och slappna av.
Och för dig som känner dig nervös inför färdighetstestet – lugn, bara lugn.
Det går inte att misslyckas; vi vill bara få lära känna dig och ta del av dina
musikaliska färdigheter. Vi hoppas du ser fram emot den här dagen lika
mycket som vi gör!

medieproduktion
> Förbered arbetsprov: porträtt i valfri teknik.
    Det kan vara foto, teckning, film, ljudpro    duktion eller text. Ta även med ett valfritt
    eget projekt du gjort.
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Att starka nätverk knyts under utbildningstiden finns det många bevis på. Under Kulturkalaset
i Göteborg, en av Nordens största kulturfestivaler, fick 19 tidigare Rytmus-elever tillsammans
med rytmusläraren och artisten Fredrik Berglund leverera en hyllningskonsert till producenten
och låtskrivaren Max Martin på Kungstorget. Konserten fick namnet Max Martin ChoirTribute.

Hallå där!

Hanna, beskriv känslan efter konserten?

Hanna Henkelman (Rytmus Alumn som

– ”När kan vi göra det igen?” var väl den för-

numera studerar på Performing Arts School)

sta reaktionen! Mycket glädje och adrenalin!

och Fredrik Berglund.

Vi gjorde det tillsammans och jag tror att
alla hade extremt roligt på scenen. Det var

Hur var det?

en go känsla som hängde kvar långt efteråt.
Att alla vi i kören hade gått på Rytmus tror

– Det var absolut något av det roligaste jag

jag också påverkade. Vi har vissa unika

gjort, inleder Hanna. Att få uppträda med så

erfarenheter som gör att vi får en skön ge-

duktiga musiker och sångare var verkligen

menskap tillsammans. Det är sånt som bara

ett privilegium. Max Martin har ju skrivit

uppstår när man kommer från samma skola.

många riktiga hit-låtar och vi hade en grym
publik som dansade loss och sjöng med

Hur ser du på att hålla lite kontakt med

i nästan alla låtar. Det bästa med fram-

skolan även efter avslutad utbildning?

trädandet var ändå att det hela tiden var
musikglädjen som var i fokus.

– Det känns som en jättebra grej på många
sätt. Dels tycker jag att det är väldigt roligt

- Vi försöker ha med elever i professionella

men det gynnar mig som är på väg ut i mu-

projekt under utbildningen, fortsätter Fredrik

siklivet också. Genom att hålla kontakten

som är en av hjärnorna bakom projektet

med skolan får jag möjlighet att fortsätta

tillsammans med Simon Ljungman (känd

utvecklas som musiker och att knyta nya

från Augustifamiljen och Håkan Hellströms

kontakter i samband med t.ex. spelningar

kompband). Alla som var med är lovande

som den här.

artister som nu är på väg ut i musikbranschen. Jag ställde frågan i nätverket och

– Sen tycker jag att det är väldigt värdefullt

det var omgående ett gäng som ville vara

att träffa andra tidigare elever och utbyta

med. Vi jobbade på ett professionellt sätt

kunskaper och tankar eftersom många är på

där materialet presenterades, sedan var det

ungefär samma plan i livet som jag. Många

övning på egen hand och allt avslutades

satsar helhjärtat på musiken men har en

med ett antal produktionsrepetitioner strax

annan inriktning än jag och det finns ofta

innan konserten.

mycket att lära av varandra.

Att gestalta en 23 år lång musikresa

- Alla 19 alumner som ingår ensemblen har
gått på Rytmus i Göteborg. Alumninätverket

– Konserten byggde på helt nyskrivna kör-

har många medlemmar och intresset för

arrangemang med solister och komp utifrån

att vara med på konserten var mycket stort.

några av Max Martins största hits. Publiken

Vår målsättning på Rytmus är att intro-

fick följa med på en musikresa från hans

ducera eleverna i olika projekt och nätverk,

tidiga låtar som ”The sign”, Ace Of Base från

att få fortsätta jobba tillsammans efter

1993 till den senaste storsuccén ”Can’t stop

deras gymnasietid är en ära och stor glädje,

the feeling” med Justin Timberlake från 2016.

avslutar Fredrik.

VI VALDE RYTMUS
ICONA POP
WIKTORIA

TOVE LO
CHARLIE GRÖNVALL

YEMI

ERIK NIELSEN

BUSU

SHIRIN

DJ HAYDN
AMBER VALENT

IMAN CONTA HULTÉN
ADNA

MARIUS

ANDREAS MOE

ALEXIUS

BLUE LINE

SARAH DAWN FINER
MOLLY SANDÉN
ERIK HASSLE
KIM CESARION

ANDREAS WIJK
MICHA GRIND
COUNTINGSOMESTARS
SAINT

LISA COLLINS

SOFIA KARLBERG

FAYE MEDESON

IDA LAFONTAINE

CHRISTOPHER MHINA
AMANDA MAIR
CHRISTIAN WALZ
ERIK RAPP
LUDVIG TURNER
H.E.A.T
NOONIE BAO
FACTORY BRAINS

PAUL REY
FREDRIK KARLSSON
BASGRÄND CREW
URBAN CONE
MOLLY HAMMAR
MIMMI SANDÉN
OSCAR SOUL EXPERIENCE
OCH MÅNGA, MÅNGA FLER

