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Kunne du tænke dig at kombinere din interesse for musik med din studieretning? 
Måske kan du se dit fremtidige arbejde være relateret til musik, eller måske synes 
du bare, at det er fedt at synge eller spille musik? – I så fald er en af de kreative 
musikstudieretninger lige dig. Her bliver du en naturlig del af skolens liv og kom-
mer til at medvirke i mange forskellige musikaktiviteter.

koncerter
Musikeleverne deltager i flere større arrangementer på 
NGHF; herunder månedssamlinger, juleafslutning, MGP, 
forårskoncert, “Syng” og musical.

kreativitet
Som musikelev kommer du til at arbejde kreativt med at 
udvikle og realisere musikalske udtryk i samarbejde med 
andre: Hvordan udvikles en idé til et færdigt nummer?

analyse

Hvorfor lyder musikken, som den gør? Hvordan er musik-
ken opbygget? - Det er nogle af de spørgsmål, som man 
arbejder med i musikanalyse. I samarbejde med det andet 
studieretningsfag (engelsk eller matematik) kobles musik-
analysen med dens relevante kontekst.

teori & 
hørelære

Når man arbejder med musik, har man brug for viden 
om noder, rytmer, akkorder mm. Musikteorien er de 
grundlæggende redskaber for fagets øvrige aktiviteter.

in- og 
ekskursioner

Musikfaget har på NGHF tradition for at få besøg af ud-
øvende musikere og konservatoriestuderende i forbindel-
se med koncerter og workshops. Faget tager også ud af 
huset til koncerter og lign. fx i København.

musik studieretning med musik A og engelsk A

Studieretningen med musik og engelsk er studieretningen for dig, der interesserer 
dig for musik og engelsk og samtidigt kan lide at udtrykke dig kreativt. 
På studieretningen får du muligheden for at arbejde med de udøvende, teoretiske 
og analytiske discipliner i fagene, og i samspillet mellem de to fag findes en hel 
symfoni af relevante og interessante emner, der lægger op til tværfaglig fordy-
belse. Det kunne eksempelvis være storbyen, ungdomsoprøret/protestsange, 
hiphopkulturen, punkkulturen, rhythm’n’blues, britpop osv.

studieretning med musik A og mAtemAtik A

Studieretningen med musik og matematik er for dig, som både kan lide at 
udtrykke dig kreativt, men som også har interesse for det matematiske.

Studieretningen giver dig mulighed for at arbejde såvel praktisk som analytisk i  
de to fag. I samspillet mellem de to fag findes interessante emner, der lægger  
op til tværfaglig fordybelse som for eksempel forskellige skalaer og musikalske  
stemninger af instrumenter, matematiske kompositionsprincipper, matematiske 
strukturer i musik, synthesizere osv. Matematik på A-niveau giver adgang til 
mange videregående uddannelser.

ngHF er et gymnasium med ca. 800 elever. det ligger i rolige omgivelser med
 store idrætsanlæg omkring sig, og der er god plads på skolens 14.000

 kvadratmeter. NGHF har efter skoledagen flere tilbud: lektiecafé,
 musical, musik, fredagscaféer, skolefester mm. Alt sammen noget der

 bidrager til at skabe et godt fællesskab og trygge rammer.


