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Vill du vara vän med
Högskolan för scen och musik i Göteborg?
Högskolan för scen och musik i Göteborg, som är en del av Göteborgs uni-
versitet, har en mycket spännande verksamhet! Här utbildas nästa generations 
musiker inom många genrer, komponister, lärare i musik, dans och teater, 
musikal- och performanceartister, operasångare och skådespelare. Redan 
under pågående utbildning når de studerande så långt att de kan ge konserter 
och föreställningar på hög nivå. Här kan vi tidigt få se och höra många av de 
artister, musiker och skådespelare som vi om några år kommer att få se på de 
stora scenerna. En del av dem finns där redan nu.

Högskolan för scen och musik är ensam i Sverige om att ha utbildningar inom 
både musik, musikal, opera, teater och dans. Högskolan har program på kan-
didat- och masternivå samt forskarutbildning. Närmare 600 studenter och 200 
lärare och forskare är verksamma i huset Artisten mitt i Göteborg. Studenter 
och lärare ger mer än 200 konserter och föreställningar per år.

Högskolan för scen och musik har genom åren tagit viktiga och offensiva 
utvecklingssteg som alla är unika på olika sätt. Nystartade utbildningsprogram 
är bland annat kandidatutbildning i musik- och ljudproduktion. Även dans- 
och teaterlärarutbildningen är ny och kompletterar utbildningsutbudet. Hög-
skolans egen symfoniorkester, University of Gothenburg Symphony Orchestra, 
baserad på skolans unika internationella orkesterutbildning, har ställning av 
att vara en ambassadör för hela Göteborgs universitet. Orkestern framträder 
på Artisten och i Göteborgs konserthus, men också på andra orter i Sverige 
och utomlands. 



Högskolan för scen och musik bedriver en verksamhet som är väl värd att 
stödja och att vara vän med. Därför bildades en vänförening för skolan 2015. 
Föreningen bär namnet Artistens vänner. Föreningen stödjer Högskolan för 
scen och musik genom att medlemmarna är skolans ambassadörer i samhället, 
men också genom mer konkreta insatser, bland annat genom att ge stipendier 
och förmedla boendemöjligheter till studenter. Medlemmarna utgör även en 
trogen publik vid skolans konserter och föreställningar. 

För att kunna fullgöra vår stödjande roll är det viktigt att föreningens medlem-
mar lär känna skolan i dess pedagogiska och konstnärliga gärning. Under varje 
verksamhetsår träffas föreningens medlemmar i samband med 6–8 av skolans 
konserter/föreställningar. Vi får först njuta av konserten/föreställningen och 
sedan umgås vi över mat och dryck till självkostnadspris på en eftersits. Då 
gästas vi ofta av lärare eller studenter som just har framträtt för oss, och vi får 
inblickar i arbetet bakom konserten/föreställningen. Andra exempel på aktivi-
teter vi genomfört är en guidad rundvandring till olika stationer på skolan, där 
studenter och lärare berättar om sin verksamhet. Vi har också gjort studiebe-
sök vid andra konstnärliga högskolor i Sverige och Norge.

I faktarutan på omstående sida finns kontaktuppgifter till föreningen samt för-
eningens bankgiro. Vill du bli medlem så sänd ett e-postmeddelande eller ring 
och berätta det. Om du sänder meddelande med e-post så ange namn och dina 
kontaktuppgifter. Medlemsavgiften är 200 kr per person och år. Glöm inte att 
ange vilken eller vilka personer betalningen avser när du betalar medlemsavgif-
ten. 

Har du frågor om föreningen så är du mycket välkommen att kontakta under-
tecknad genom e-post eller telefon enligt föreningens kontaktuppgifter.

Bengt-Ove Boström
Ordförande i vänföreningens styrelse



ARTISTENS VÄNNER
En vänförening för Högskolan för scen och musik

E-postadress: post@artistensvanner.se
Mobil: 0709-32 38 88
Bankgiro: 5092-0016
Facebook: facebook.com/artistensvanner/
Hemsida: gu.se/scen-musik/om-oss/artistens-vanner
Högskolans hemsida: gu.se/scen-musik
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