MUSIK- OCH EVENTARRANGÖR
2 år, heltid

En upplevelse som öppnar
dörrar till branschen.

MUSIK- OCH EVENTARRANGÖR
2 år, heltid
Musik- och eventarrangörutbildningen öppnar dörrar till en spännande bransch. Utbildningen ger dig kunskaperna som krävs för en framtida roll som projektledare inom
musik-och eventbranschen. Utbildningen är bred och kan även appliceras på liveevent som TV-produktioner och sportevent. Efter utbildningen kan du jobba på exempelvis bokningsbolag, festival, musikbolag, musikförlag, eventbyrå, som live-arrangör,
artistmanager, eller eventarrangör. Du får även tillgång till ett brett kontaktnät med
möjlighet till praktik på företag som Live Nation, United Stage, Blixten & Co, Universal
Music Group, Warner Music plus många fler. Välkommen till en utbildning som tar dig
rätt in i upplevelseindustrin.
Utbildningens innehåll:
Arrangörskap, Branschjuridik, Branschkunskap, Entreprenörskap, Examensarbete, LIA 1 och 2, Marknadsföring för
musik- & eventbranschen, Musikbolagskunskap, Musikkunskap, Projektekonomi, Projektledning, Skarpa projekt och
Sponsring.
Praktik
Lärande i arbete (LIA) är en mycket viktig del av utbildningen och utgör cirka en fjärdedel av utbildningstiden. LIA ger,
förutom viktig praktisk erfarenhet som ökar förståelsen för de teoretiska avsnitten, ett nätverk av kontakter som öppnar
nya vägar på arbetsmarknaden efter examen.
Ansökan och behörighet
Din ansökan gör du på webben: campusnykoping.se. Sista ansökningsdag 3 maj.
Utbildningen ges i Nyköping.
För att vara behörig till utbildningen Musik- och Eventarrangör krävs att du har gymnasieexamen/slutbetyg från
gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen krävs också:
Betyget lägst G/E i Svenska B/Svenska 2
Betyget lägst G/E i Engelska B/Engelska 6.
Om antalet sökande överstiger antalet platser sker urvalet utifrån betyg och särskilt prov.
I samarbete med arbetslivet
Utbildningen Musik- och eventarrangör är framtagen i nära samarbete med arbetslivet. Det innebär att våra samarbetsföretag till exempel är delaktiga i utbildningens innehåll, medverkar i ledningsgruppen och/eller tar emot studerande på
LIA. I nätverket finns många väl etablerade företag från olika delar av branschen, bland andra Live Nation, Blixten & Co,
United Stage, Universal Music Group, Warner Music plus många fler.

Utbildningsstart 19/8. Läs mer och gör din ansökan på campusnykoping.se
Campus Nyköping | Stora Torget 7 | 611 83 Nyköping
Tfn 0155-24 87 85 | yrkeshogskolan@nykoping.se
facebook.com/musikeventarr

