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 PLAN 2

Fria förberedande konstlinjen (FFK)

Video i elevgalleriet Gyllene Skeppet: Resultatet från 
en videoworkshop med gästlärare Emma Philipsson.
FFK har även en utställning i Pekingoperan (plan 2 i 
Vellingebyggnaden).

Teckingssalen

Konstgrafiklinjen anordnar lotteri och utställning i 
teckningssalen.

 PLAN 1

Konstgrafiklinjen

Prova på torrnål, screen- och linoleumtryck i Grafiksalen.
 
Textillinjen

Du får turas om att väva en lång trasmatta under sko-
lans traditionsenliga Öppet Hus evenemang. Var med 
och prova! Hur lång kommer trasmattan att bli?
 

 KÄLLARPLAN

Grafisk Design

Grafisk Design – Nya Media & Visuell  
Kommunikation har öppen redovisning kl. 11 fredag och 
lördag av uppgiften ”Min Karta”. Grafisk Design har även 
en utställning av Artist Books på temat ”Hemligheter”.

Fotografi

Prova på att göra fotogram i mörkrummet. Öppen studio 
och öppet mörkrum.
 

Händer i skolan
INFOTORG I BIBLIOTEKET

Få information om skolans utbildningar och ställ frågor 
om antagningsprocess m.m. 

MUSIKTEATERUTBILDNINGENS FRAMTRÄDANDE

Fredag kl. 11.00 & 14.00 
Lördag kl. 11.00, 13.00 & 15.00

Plats: I skolans teater (Vellingebyggnaden)

Du kan ställa dina frågor till Musikteaterutbildningen 
efter varje framträdande. Utbildningen är även repre-
senterad på Infotorget i skolans bibliotek.
 

INTERNAT

Det är möjligt att få en rundvisning av Internateleverna. 
Fråga oss för mer information så hjälper vi dig!

HJÄLP MED ARBETSPROVER?

Funderar du att söka till någon av konst och designut-
bildningarna? Kom förbi våra klassrum och ta chansen 
att prata med både kursdeltagare och lärare.



Östra Grevie
folkhögskola

Konst & Design
Konst- och designutbildningarna tar plats i Estethuset.
På varje inriktning studerar mellan 10 och 20 kursdeltaga-
re och sammanlagt omfattar profilutbildningarna på Östra 
Grevie över hundra studerande. Gemensamt för utbild-
ningarna är blandningen av teori och praktiska övningar, 
men vi lägger också ett speciellt värde i din personliga kre-
ativa utveckling. 

På konst- och designutbildningarna ges du en kontinuerlig 
handledning i din konstnärliga process – lärarna är själva 
aktiva konstnärer och formgivare, och fungerar både som 
lärare och mentorer för din kreativa utveckling.

Samtliga utbildningar på Konst & Design är 1-2 åriga.

Allmän kurs
På Östra Grevie studerar du i en miljö med stor öppen-
het och en spännande sammansättning av människor från 
olika bakgrunder och olika erfarenheter. Analys, kritiskt 
tänkande och omvärldsutblick genomsyrar alla våra kur-
salternativ, men också att få ingå i ett sammanhang i vilket 
du ges möjlighet att tillsammans med andra utveckla och 
utvecklas.

Vi erbjuder Allmän kurs med olika inriktningar;
• Gymnasienivå
• Högskoleförberedande
• Polishögskoleförberedande

Lärarassistent
Skolan behöver ytterligare resurser för att kunna fungera 
för såväl elever som personal. Östra Grevie folkhögskola 
erbjuder en två terminer lång yrkesutbildning mot ett yrke 
som kommer att vara efterfrågat och ha mycket goda an-
ställningsmöjligheter. Var med och forma framtidens skola!

Musikteater -
utbildning
Kursens fokus ligger på berättarteknik och kommer ge dig 
verktyg för att utveckla sång och skådespeleri som gestalt-
ningsform. Målet är också att ge dig en tydlig bild över ett 
yrke inom scenkonstområdet.

Tourism & Service
Utbildningen är en 1-årig eftergymnasial yrkesutbildning 
på heltid som kombinerar teoretisk undervisning i skolan 
med praktik hos företag i branschen. Tourism & Service är 
en utbildning som i det allra flesta fall leder till jobb i bran-
schen efter avslutad utbildning.

Östra Grevie folkhögskola på skånska Söderslätt är en av 
Sveriges största folkhögskolor. Här studerar du i en unik 
miljö, på en skola som ända sedan starten år 1914 haft 
fokus på framtiden. Din framtid.

Skolan, som är politiskt och religiöst obunden, drivs med 
en folkhögskoleförening som huvudman. Vi har ett stort 
fokus på dig som individ; dina mål, möjligheter och din 
personliga utveckling.


