Information om profilerna på
Samhällsvetenskapsprogrammet/Naturvetenskapsprogrammet

Profil: Bild och formgivning

Poäng

Bild och form 1b

100

Bild

100

Bildteori

100

Bild och form speciaicring

100

Beskrivning: Här får du en grundläggande utbildning i olika material och tekniker inom bild och
formgivning, både hantverksmässigt och digitalt. Du får utveckla din konstnärliga förmåga inom
teckning, måleri, skulptur, fotografi, digital bildbehandling, serieteckning, arkitektur och inredning m.m.
Vi har ljusa, rymliga och specialanpassade ateljéer med mycket bra utrustning.

Profil: Dans

Poäng

Dansgestaltning 1

100

Dansteori

100

Dansgestaltning 2

100

Dansteknik 1

100

Beskrivning: Dansprofilen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter inom dans.
Vi dansar flera stilar bl.a. jazzdans, modern dans och streetdance. Du utvecklas inom koreografi,
improvisation och eget skapande och tillsammans skapar vi föreställningar som vi har möjlighet att
visa upp på någon av Kristianstads scener eller i skolan fina danssal.

Profil: Estetik & media

Poäng

Grafisk kommunikation 1

100

Medieproduktion 1

100

Medieproduktion 2

100

Medier, samhälle och kommunikation

100

Beskrivning: Med mediaprofilen kommer du att skaffa grundläggande kunskaper och förståelse för
hur mediavärlden fungerar idag. Med praktiska uppgifter och projekt får du lära dig att använda
yrkesverktyg som systemkamera, videokamera m.m. Du kommer att använda programvaror som t.ex.
Photoshop, Indesign, Illustrator, IMovie, Final cut för att arbeta med dina digitala uppgifter

Profil: Musik

Poäng

Ensemble med körsång

200

Ensemble 2

100

Gehör och musiklära

100

Beskrivning: Här får du möjlighet att kombinera en teoretisk gymnasieutbildning med ditt intresse för
musik. Du får utveckla dina musikaliska färdigheter inom Ensemble med körsång, Gehörs och
musiklära. Vi har mycket väl anpassade och välutrustade ensemblesalar. samt en professionell
inspelningsstudio.

Profil: Teater

Poäng

Dramatik och dramaturgi

100

Scenisk gestaltning 1

100

Scenisk gestaltning 2

100

Scenisk gestaltning 3

100

Beskrivning: Nybörjare eller tidigare erfarenhet av teater? Alla är välkomna till vår utbildning i
konsten att gestalta på scen. Skådespeleri, scenografi, kostym, röst, manuskriptförfattande och
mycket mer är sådant du lär dig i C4;s lokaler på Kristianstads teater. En del av våra elever väljer att
satsa på teater efter gymnasiet andra går här för personlig utveckling.

