
Antagningsprov till Studiomusikerutbildningen består av ett musikteoriprov, ett spelprov i studio 

samt en intervju. Spelprovet i studio ser delvis olika ut för sångare respektive instrumentalister (mer 

om detta nedan).  

Här följer en beskrivning av provens innehåll.  

Prov i musikteori (för samtliga)  

Musikteoriprovet är lokalt – dvs det gäller endast för inriktningarna Studiomusiker och Jazzmusiker 

vid Musikhögskolan i Piteå. Resultatet kan därför ej användas till några andra skolor eller 

utbildningar; ej heller kan du tillgodoräkna resultat från någon annan skola i detta prov.  

Om du gjorde antagningsprov i Piteå förra året (eller tidigare) kan du inte heller tillgodoräkna 

resultat därifrån, utan musikteoriprovet måste göras på nytt.  

Provet är skriftligt och mäter musikteoretiska kunskaper såsom t.ex. tonarter, förtecken, tonhöjder, 

ackordanalys, ackordnotation, rytmnotation, taktarter, transponering och formförståelse. Provtiden 

är 40 min. Medtag penna!  

Spelprov i studio (för SÅNGARE)  

För sångare består studioprovet av följande moment (samtliga spelas in):  

Låt 1: Eget val  

Du väljer själv en låt att sjunga in i studio under provet. Du måste innan provet skicka in en 
bakgrund/backtrack/karaoke i mp3- format, som du sedan sjunger till. Bifoga mp3-filen i ett mejl 
som skickas till antagningsprovSTMU@mailbox.ltu.se 

I mejltexten anger du ditt namn, personnummer och mobilnummer. Oss tillhanda senast 7 mars.  

Låt 2: Lär dig låten  

Du får lyssna på en låt två gånger, som du sedan ska spela in. Sångmelodin finns med på låten när du 

lyssnar på den, men tas bort när du spelar in. Du får tillgång till sångtexten, samt har möjlighet att 

anteckna.  

Låt 3: Hitta på en körstämma  

Du får lyssna på en låt, som har leadsång och komp. Du har tillgång till noter med text och 

ackordanalys. Din uppgift är att hitta på en stämma till leadsången.  

Låt 4: Hitta på melodi  

Du ska utifrån en given text och ett förinspelat komp hitta på en melodi att sjunga. Du får först 

lyssna på kompet en gång innan du spelas in.  

 

Spelprov i studio (för GITARR, KEYBOARD, BAS och TRUMMOR)  

Du får spela in ett antal givna låtar, i olika stilar inom pop/rock/jazz-området, enligt specifika 

instruktioner på plats. En del av låtarna ska du spela efter noter, och andra får du lära dig genom att 

lyssna. I vissa av låtarna finns en specifik stämma som ska spelas; i andra får du själv hitta på något 

som passar. Inslag av improvisation kan också förekomma.  
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Intervju  

Efter avslutade studioprov görs ett urval av sökande som går vidare till intervju. Kallelse till intervju 

meddelas vid ett senare tillfälle. 


