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Kyrkomusiker prov omfattning 
- Solistiskt orgelspel: Ett till två orgelstycken från olika epoker och stilar för manual 
och pedal som du gör på ditt prov. Detta förbereder du innan du kommer på 
antagningsprov. Du kommer även att få ett litet stycke att förbereda som självständig 
instudering, det får du när du kommer till Mellansel på antagning. Rörande 
instuderingsuppgiften: Om du tycker att uppgiften är för svår, rekommenderar vi att du 
noggrant väljer att studera in en del av stycket, snarare än att satsa på hela. Vi är 
intresserade av att se hur mycket du klarar av att lära in på en begränsad tid. Du 
måste visa på förmåga till manual- och pedalspel i provet, vilket betyder att du inte kan 
hoppa över pedalstämman. Instuderingsuppgiften har du ungefär en dag att förbereda 
dig på. 

– Liturgiskt orgelspel: när du kommer till Mellansel för antagning får du en koral att 
förbereda (manual och pedal, med ett enkelt förspel). Du väljer själv om du vill spela 
efter melodi och ackordanalys eller efter hela koralsatsen. Det är inte nödvändigt att 
göra ett förspel, men om du gör det kan det ge högre poäng. Koralspel ska utföras på 
manual och pedal. Du har ungefär en dag att förbereda dig. 

– Piano. Två pianostycken från olika konstmusikaliska epoker eller om du söker till 
afroprofilen; ett konstmusikaliskt stycke samt ett stycke baserat på ackordanalys, 
gärna med lite rytm.  

– Sång. Två sånger av olika karaktär. Vill du ha ackompanjemang, skickar du noter 
senast två veckor innan prov. 

– Avista. Du får en notbild och inom en minut ska du omsätta det i musicerande. Om 
du söker klassisk profil är provet på orgel, om du söker afroprofil är provet på piano. 
Det sker på orgelprov eller pianoprov. 

– Prov i gehör, musiklära, satslära. Provet sker under antagningsdagarna. Exempel 
på hur provet kan se ut finns på hemsidan https://mfhs.se/ansokan-och-
antagningsprov/ 

– Gruppledningsprov.  Provuppgift väljer du ut av det som skickas med i 
välkomstbrev. Det kan t.ex. vara en enkel kanon eller tvåstämmig sång som du ska 
lära ut. Provet sker under antagningsdagarna med en grupp på 5-10 personer. 

– Övriga färdigheter. Andra musikaliska färdigheter som du vill visa upp, t.ex. 
ytterligare instrument.  

– Intervju.  Du kommer att bli intervjuad av en präst. 


