Frågor och svar om Estetiska programmet - inriktning Teater
Hur många elever tar ni in per år? c:a 34 elever i åk 1.
Teaterundervisningen sker i halvklass, c:a 17 st per grupp.
Hur många elever totalt går teaterinriktningen? C:a 100 st.
Är teaterinriktningen högskoleförberedande?
Javisst! Du kommer in på t ex Juristlinjen utan att behöva komplettera. Om du vill söka till
sjuksköterskeutbildning behöver du gå teater-SAM-inriktningen, så att du får med dig kurserna
Matte 2b och Naturkunskap 2 (se nedan). Samtliga teaterelever får behörighet till högskolan.
Vad finns det för olika teaterinriktningar?
På Schillerska kan du välja mellan två teaterinriktningar: Teater-teater och Teater-SAM.
På Teater-teater läser du nio teaterkurser under tre år: tre st i åk 1, tre i åk 2 och tre i åk 3.
På Teater-SAM läser du sex – sju teaterkurser samt kurser som breddar din behörighet, t ex Matte 2
och Naturkunskap 2.
Är det många föreställningar på skolan?
Vi brukar ha korta föreställningar i åk 1 och lite längre i åk 2. I åk 3 har vi en slutproduktion där de
två olika halvklassgrupperna visar var sin hel pjäs med kostym, scenografi, ljussättning osv.
När är färdighetsproven?
Under v. 10. De som söker till teaterinriktningen via Indra får automatiskt en kallelse till provet.
Hur går färdighetsprovet till?
- Du deltar i en gruppimprovisation
- Du spelar upp en kort text som du får innan och förbereder dig för.
- vi har en kort intervju.
Alla brukar vara nervösa, men efteråt brukar alla tycka att dagen varit rolig och spännande. Vi väljer
ut några texter som läggs ut på Indra, Gymnasieantagningen, och du väljer en av dem och förbereder
dig.
Behöver man ha gjort teater förut eller kan man vara nybörjare?
Du kan vara nybörjare – vi lär dig det som du behöver! Varje år är det en blandning mellan de som
har jobbat väldigt mycket med teater och de som är helt nya. Det viktiga är att du är beredd att
arbeta!
Har ni samarbeten med andra?
Ja! Vi tycker att det är roligt att samarbeta, så ibland är några teaterelever ute och arbetar
med någon förening eller organisation eller med kommunen. Många hör av sig till oss när de
behöver unga skådespelare.
Hur gör jag för att få jobb som skådespelare?
Det är många som slåss om skådespelarjobben, så ska du få jobb måste du anstränga dig. Man måste
lägga ned mycket tid för att bli bra.
Om jag vill jobba med teater och film men inte som skådespelare, hur gör jag då?
Det finns massor av yrken inom teater och film, t ex regissör, kostymör, scenograf… Många inom
yrket har under sin gymnasietid gått teaterinriktningen, men några har också arbetat i olika
amatörteatergrupper på fritiden eller spelat in egna hobbyfilmer. Se till att hamna i ett bra
sammanhang, antingen på en skola eller bland vänner som jobbar bra ihop

