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De nye VG’ere ska l g læde s ig t i l  
en masse nye venskaber, op leve lse r  

og et godt stu d iem i l jø. – Maria 

Vil du være en del af et kunstnerisk  
uddannelsesmiljø med andre unge og  
undervises af udøvende kunstnere, der  
kan give dig inspiration og udvikle dig 
både fagligt og personligt? 
Så er ART-GK noget for dig. Et tæt samarbejde mellem Kulturskolen 
Viborg og Viborg Gymnasium betyder, at du får en kreativ uddannelse, 
der er helt unik. Vi sørger nemlig for, at du som elev på Kulturskolens 
talentforløb – ART-GK – får skræddersyet dine skemaer, så store 
afleveringer ikke falder sammen med udstillinger, turnéer og fores-
tillinger. Og du vil opleve en hverdag, som hænger sammen med både 
skolearbejde og tid til at øve eller arbejde kunstnerisk.

Medie og informatik

Billedkunst og udstillinger

Musik og koncerter

Teater og drama
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På ART-GK bliver du en del af et kunstnerisk 
uddannelsesmiljø. Her er undervisere, som  
selv er udøvende kunstnere, og hvor der er  
fokus på både faglig og personlig udvikling.  
På Viborg Gymnasium kan du vælge imellem  
10 studieretninger og 6 fagpakker, som  
alle er adgangsgivende til de videregående 
uddannelser.
Hvis du er interesseret i filmproduktion, har du mulighed for at vælge studie- 
retningen ”Medier og informatik”, som er den eneste studieretning i Danmark 
med Mediefag på A-niveau og Informatik B. Du kan også øve og turnere med 
gymnasiets Kammerkor og Husorkester. Bliv også en del af den faste skrive-
workshop ”Write Club”, som samarbejder med Hald Hovedgaard, og  
som inkluderer forfatterbesøg og -feedback på dine tekster.

På Viborg Gymnasium er der nemlig et stærkt, kreativt miljø og mange 
samarbejdspartnere inden for kunst, kultur og design. Gymnasiet har blandt 
andet et tæt samarbejde med The Animation Workshop og Medieskolerne samt 
byens museer. Samtidig skaber vi i samarbejde den struktur, som gør, at du kan 
fordybe dig på både ART-GK og i gymnasiet.

Viborg Kommune blev i 2019 udpeget som Kulturtalentkommune, og med ART-
GK vil vi være Danmarks bedste til at uddanne unge i de kunstneriske fag. Du vil 
opleve, at der er fokus på faglige og personlige kompetencer og på at skabe en 
struktur, der får din hverdag til at hænge sammen.

Der bl ive r g j o rt meget for, at  
der ska l være et godt fæl leskab, det  

kan man godt mærke . – Victor

Undervisning i din kunstart på højt niveau

En gymnasieuddannelse på et højt fagligt niveau

Udvikling af dine personlige kompetencer

Undervisere, som selv er udøvende kunstnere

Et fællesskab af andre gymnasieelever og  
unge, ambitiøse kunstinteresserede

Et gymnasium og en kulturskole, som  
sammen med dig får hverdagen til at fungere
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MGK-MUSIK 
På Musikalsk GrundKursus bliver du en del af et tæt fællesskab og får 
et stærkt netværk af både studerende og undervisere i musikmiljøet. 
Udover undervisningen i dit hovedinstrument har du masser af sam-
menspil og fællesfag som hørelære, musikteori og kor. Du kan vælge 
linjerne klassisk musik, rytmisk musik eller musikproduktion med fx. 
sangskrivning eller elektronisk musik som hovedfag.

BGK – BILLEDKUNST 
Billedkunstnerisk GrundKursus giver dig et grundigt kendskab til 
kunstens mange områder og teknikker. Undervisningen, som varetages 
af professionelle kunstnere, er dynamisk og giver plads til din egen 
fortolkning af opgaverne. I et fællesskab af kunstinteresserede unge er 
der virkelig mulighed for at inspirere hinanden, og du vil opleve et miljø, 
hvor I støtter hinandens arbejde og ofte meget forskellige udtryk.

SGK – SCENEKUNST 
Scenekunstnerisk GrundKursus er for dig, der har en passioneret inter-
esse for teater. I et trygt miljø lærer du at formidle og omsætte men-
neskelige handlinger dramatisk med både stemme og krop. Vi vægter 
fællesskabet højt og træner primært det kollektive, dramatiske arbejde. 
SGK er både for dig, som brænder for at udvikle dine performative evner 
og indgå i et kreativt fællesskab, og for dig, som overvejer en levevej 
indenfor scenekunst.

ART-GK er et forløb for dig, som  
ønsker at arbejde seriøst og udvikle 
dig inden for musik, scenekunst eller 
billedkunst. Formålet med ART-GK 
er at give tid og plads til, at du kan 
fordybe dig i din passion. Derudover 
kan forløbet være en forberedelse 
til de videregående uddannelser, og 
derfor står GK for grundkursus.
Som studerende på ART-GK får du nøgle til Kulturskolens 
lokaler og kan frit bruge dem, når det passer dig. Du får 
mulighed for at tage STX på fire år eller HF på tre år og kan 
samtidig få SU, når du i øvrigt opfylder kravene hertil.

Det er fedt at få l o v t i l at des igne  
t ing, der rent fakt isk bl ive r brugt  

i v i rke l ig heden . - Melissa Amalie

ART-GK
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På Viborg Gymnasium går faglighed og 
fællesskab hånd i hånd i et stærkt kreativt 
miljø. Du bliver en del af et mangfoldigt 
uddannelsessted i moderne rammer med  
et lærerkollegium, som er 100% fagligt  
og pædagogisk up-to-date.
Vi har alle kunstneriske fag repræsenteret på gymnasiet og udbyder  
Design & Arkitektur som det eneste gymnasium i Viborg. Derudover har vi 
Danmarks eneste studieretning med Mediefag på A-niveau i kombination 
med Informatik på B-niveau i samarbejde med The Animation Workshop 
og Medieskolerne samt en række andre lokale medievirksomheder.

Som ART-GK-elev vil du frit kunne vælge mellem skolens mange  
studieretninger, fagpakker og fag.

NATURVIDENSKABELIGE 
#01 SCIENCE Matematik A. Fysik B. Kemi B

#02 BIOTEK Bioteknologi A. Matematik A. Fysik B

#03 BIOSCIENCE Biologi A. Kemi B 

SAMFUNDSFAGLIGE 
#04 SAMPOLIT Samfundsfag A. Engelsk A

#05 SAMPOLIT GLOBAL Samfundsfag A. Engelsk A

#06 MATPOLIT Samfundsfag A. Matematik A 

SPROGLIGE 
#07 SUPERSPROG Engelsk A. Spansk A. Latin C

#08 GLOBALCULTURE Engelsk A. Samfundsfag B. Tysk fortsætter/ Fransk begynder A

 

KUNSTNERISKE 
#09 MUSIK Musik A. Engelsk A

#10 MEDIER & INFORMATIK Mediefag A. Engelsk A / Matematik A. Informatik B

 

FAGPAKKER FOR HF
# 01 HF SUNDPÆD Psykologi B. Samfundsfag B

#02 HF FORCE Idræt B. Psykologi C. Et frit valgfag 

#03 HF INNOVATION & KOMMUNIKATION Mediefag B. Innovation C. Et frit valgfag 

#04 HF KUNST & DESIGN Billedkunst B. Design og arkitektur C. Et frit valgfag 

#05 HF KLIMA & MILJØ Biologi B. Samfundsfag B

#06 VISUEL HF Mediefag B. Billedkunst B

STX STUDIERETNINGER

På STX skal du også vælge sprogfag, valgfag og et kunstnerisk fag, som kan være 
billedkunst, design & arkitektur, drama og mediefag. På HF skal du vælge mellem 
praktiske/musiske fag udover din fagpakke. Læs mere om dine muligheder på vghf.dk
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OPTAGELSE PÅ ART-GK

Der er optagelsesprøver til ART-GK i foråret. Hold dig 
opdateret om datoer mm. på www.artgk.dk. MGK er 
statsbetalt og derfor gratis, mens BGK og SGK koster 
kr. 6.700,- årligt.

OPTAGELSE PÅ VIBORG GYMNASIUM

Du skal søge om optagelse på Viborg Gymnasium  
på www.optagelse.dk. Du skal være erklæret  
uddannelsesparat for at kunne optages.  
Læs mere om optagelseskrav og de mange  
uddannelsesmuligheder på vghf.dk.

Jeg kan godt l ide at tegne  
og des igne, og så synes j eg  

det er ra rt, at de kreat ive fag 
g iver en afveks l ing t i l de mere 

bog l ig e fag . - Kasper

Design og Arkitektur

Studiemiljø

Koncerter og udstillinger

Scenekunst/musical



Har du spørgsmål eller lyst 
til en rundvisning på Viborg 
Gymnasium eller Kulturskolen 
Viborg, så kontakt os.

Uddannelsesleder  
Ole Mortensen - 86671533 eller om@vghf.dk 

Vicekulturskoleleder  
Henrik Resen - 8787 3662 eller here@viborg.dk


