
•	 Bliver	piger	aldrig	trætte	af	Boy-bands?
•	 Hvordan	hænger	ungdomsoprøret	og	

rockens	historie	sammen?

En studieretning for dig, der vil uddybe din viden om sprog, musik, kultur og samfundsforhold og 
forstå større sammenhænge mellem disse elementer. Dansk musik og kultur er under voldsomt 
pres, men også indflydelse, af engelsksproget kultur. En forståelse af kulturen i de engelsksprogede 
lande er derfor central for at forstå den virkelighed, vi lever i.

Samarbejdet mellem musik og engelsk er det specielle ved studieretningen. 

I musik trænes du i sang. Du skal synge i kor, spille gruppesammenspil på forskellige instrumenter 
og optræde ved forskellige arrangementer på skolen i løbet af skoleåret. Du lærer om musikkens 
forskellige udtryksformer gennem analyse, teori og viden om den tid og de verdener, musikken 
indgår i. Du får kendskab til både klassisk og rytmisk musikhistorie. Et væsentligt i element under-
visningen. Ekskursioner og temadage indgår i undervisningen.

Engelskundervisningen fokuserer på litteratur lige fra Shakespeare til i dag, men arbejder også 
med andre udtryksformer som fx film, medier, taler, musiktekster, teater m.m. Herigennem opnår 
du viden om historie, kultur og samfundsforhold i de engelsktalende lande. I faget engelsk udvikler 
du dine evner til at kommunikere og formidle præcist og korrekt – både på skrift og i tale. 

KUNST

Eksempler	på	tværfaglighed		
og	fordybelsesemner
• Hvor blev punkerne af?
• Fra blues til hiphop – afroamerikansk mu-

sik og kultur 
• Mozart og fornuften – en undersøgelse af 

oplysningstiden 

Musik	A
Engelsk	A



+VÆLG +VÆLG

Stx giver adgang til en meget 
bred række af videregående uddan-

nelser, både korte, mellemlange og lange. 
Du får adgang til uddannelser, der er knyttet 

til de specifikke studieretningsfag du vælger, men 
også mange almene uddannelser. Nogle uddannelser 

kræver, at du har særlige fag på et bestemt niveau. 

Gå ind på Adgangskortet og indtast studieretningens 
fag, så kan du se hvilke videregående uddannelser, du 
har adgang til.

Dine	fag	gennem	tre	år	på	Odsherreds	Gymnasium
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