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Vill du fördjupa dig 
inom låtskrivande ?   
 
På Låtskrivarlinjen vägleder vi dina musikaliska idéer  
och gör dem till verklighet.

Låtskrivarlinjen på Eslövs folkhögskola är en ettårig kurs som 
riktar sig till dig som är sångare/musiker eller producent och  
skriver egna låtar. Utbildningen ger dig verktyg att förverkliga 
dina idéer och att hitta en väg in i musikbranschen.

Efter ett år på Låtskrivarlinjen är du rustad att kasta 
dig ut i musikbranschen. Du har fått ta del av både 
teoretisk och praktisk kunskap och dessutom har 
du skaffat dig ett större nätverk och nya kontakter.

Tillsammans med aktiva låtskrivare får du grund-
läggande kunskaper i arrengering, komposition, 
ljudproduktion och textförfattande. Vi utgår från 
ditt eget uttryck och utforskar olika stilar, allt med 
fokus på din personliga utveckling som låtskrivare. 
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Ett tips till dig som vill söka till låtskrivalinjen:
bottna i det du brinner för och våga stå för det!
Se året som en chans att upptäcka vad det är

som gör just dig till en unik låtskrivare.
 

ISABELLE HEDLUND
DELTAGARE PÅ LÅTSKRIVARLINJEN
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Har du en uppsjö 
av goda idéer som 
du vill  omvandla 
till musik?

Låtskrivarlinjen

> Studio- och ljudproduktion
> Arrangering 

& komposition
> Ensemble
> Musikproduktion 
> Entreprenörskap 
> Textförfattande 
> Gästföreläsare

Lär dig grunderna  
i låtskrivning på  
Eslövs folkhögskola

HUR SÖKER JAG TILL LÅTSKRIVARLINJEN?
Förutom fullgjorda gymnasiestudier och ett brinnande 
intresse för musik vill vi att du är redo att ta nästa steg  
i din låtskrivarkarriär.

Som sökande bjuds du in till skolan för audition och  
personlig intervju.
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