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ART-GK på Viborg Katedralskole
Har du lyst til at bruge masser af tid og energi på at blive dygtig til musik, scenekunst, billedkunst eller skrivekunst
og samtidig tage en gymnasieuddannelse på et højt fagligt niveau?
Et tæt samarbejde mellem Kulturskolen Viborg
og Viborg Katedralskole betyder, at du faktisk kan
begge dele. Vi sørger nemlig for, at du som elev på
Kulturskolens talentforløb ART-GK får skræddersyet dine skemaer, så store afleveringer ikke falder sammen med turnéer og forestillinger. Du vil
også opleve en hverdag, som hænger sammen
med både skolearbejde og tid til at øve eller arbejde kunstnerisk.

Kulturtalentkommune
Viborg Kommune blev i 2019 udpeget som Kulturtalentkommune, og med ART-GK vil vi være
Danmarks bedste til at uddanne unge talenter 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.
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På ART-GK bliver du en del af et miljø med andre
unge kunstnere og undervisere, som selv er udøvende kunstnere. Her vil du opleve, at der er fokus på både faglig og personlig udvikling.
På Viborg Katedralskole får du samme frie muligheder for at vælge studieretning og samme høje
faglige niveau som skolens andre elever. Samtidig
skaber vi i samarbejde den struktur, som gør, at du
kan fordybe dig på både ART-GK og i gymnasiet.

Det har været hårdt, men også super spændende at starte på BGK og VK på samme tid. Jeg
har lært en masse mennesker at kende og også et par andre, som både går på BGK og VK. Der
er meget at holde styr på med lektier og BGK-undervisning to gange om ugen, men det er også
rigtig fedt.
Jeg har følt mig så velkommen på kollegiet. Allerede efter et par uger fik jeg et par gode venner, som jeg har en rutine med i hverdagen. Det er super dejligt, for så ved vi, at der er nogen
at spise sammen med, når vi kommer ned til morgenmaden.

Siri Andersen, 1.g og billedkunst

Du får
- undervisning i din kunstart på højt niveau
- en gymnasieuddannelse på et højt fagligt
niveau
- udviklet dine personlige kompetencer
- undervisere, som selv er udøvende kunstnere
- et miljø med andre gymnasieelever og unge,
ambitiøse kunstnere
- et gymnasie og en kulturskole, som sammen
med dig får hverdagen til at fungere
- mulighed for at bo på skolens kollegium, hvis
du kommer langvejsfra.

Jeg synes, der er god harmoni i at gå på BGK og VK på samme tid. Personligt kan jeg godt mangle det kreative lidt på skolen, men det får jeg på BGK. Det bliver et frirum, og hvis jeg har været i
skole i lang tid, kan jeg gå over på Kulturskolen og koble af.
Når der er noget, man virkelig brænder for, bliver det nemt ens førsteprioritet. Men lærerne ved
godt, at jeg går på BGK, og de har forståelse for, at det er det, jeg brænder for. På Kulturskolen
tager de også hensyn, hvis der er perioder med store afleveringer. Der er god forståelse fra begge sider.

Julie Dalsgaard Hvass, 3.g og billedkunst

Kontakt ART-GK og Kulturskolen
Har I spørgsmål vedrørende ART-GK og Kulturskolen Viborg, er I velkomne til at kontakte stabsleder
Henrik Resen.

+45 87 87 36 62

here@viborg.dk
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Man har mange bolde i luften med afleveringer,
undervisning, koncerter og øvning. På Kulturskolen tages der hensyn til, at det kan være hektisk at
gå på MGK og i gymnasiet. De hjalp med at finde
nogle løsninger i 2.g, hvor skolepresset var størst.

Jacob Lund, guitarist

ART-GK
ART-GK er et forløb for dig, som ønsker at arbejde
seriøst og udvikle dit talent inden for musik, billedkunst, scenekunst eller skrivekunst.
Forløbene er tænkt som forberedelse til de videregående kunstneriske uddannelser, og derfor står
GK for grundkursus.
Som musikelev på MGK har du mulighed for at
tage en studentereksamen på fire år, og vi arbejder
på også at kunne tilbyde den mulighed for elever
på BGK, SGK og FGK i fra skoleåret 2020/21.
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M G K
På musikalsk grundkursus kan du vælge linjerne klassisk musik, rytmisk musik eller musikproduktion med fx sangskrivning eller elektronisk musik som hovedfag. På alle linjerne møder
du højt kvalificerede og engagerede undervisere
og har fag som hørelære, musikteori og kor.

B G K
Billedkunstnerisk grundkursus forbereder dig til
optagelsesprøve på de kunstneriske uddannelser,
og undervisningen giver dig et grundigt kendskab
til billedkunstens mange fagområder som tegning,
grafik, foto, design og installation. Du får nøgle til
værkstederne og mulighed for at arbejde, når det
passer dig.

F G K
På forfattergrundkurset får du en masse teknikker
til at arbejde med dine tekster. Du får undervisning
i sprog, redigering og formidling, i at skabe struktur
i dine fortællinger og i at omsætte fantasi til tekst.
Forfatterkurset er for dig, som har erfaring med at
skrive og lyst til at udvikle dig endnu mere.

S G K
Scenekunstnerisk grundkursus er for dig, der
brænder for musical, dans og teater, og som overvejer at skabe dig en levevej i faget. I et godt miljø med mange ligesindede bliver du undervist i fag
som stemmetræning, korsang, dans og drama. Du
får også hjælp til at modne dig selv som scenekunstner.

Oversigt over studieretninger
Viborg Katedralskole er placeret
centralt i Viborg kun få minutters
gang fra Kulturskolen.
Viborg Katedralskole har ca. 1200
elever, og det giver en lang række
muligheder for at vælge studieretning, sprogfag, valgfag og kunstnerisk fag.

De kunstneriske fag er musik, drama, mediefag og billedkunst. Koncerter, forestillinger og udstillinger
er en del af undervisningen. Som
ART-GK-elev har du ligesom alle
andre elever frit valg af studieretning, valgfag, sprogfag og kunstnerisk fag.

Få mere at vide

Naturvidenskabelige studieretninger
1 Science

Fysik A + Matematik A + Kemi B

2 Science

Kemi A + Matematik A + Fysik B

3 Science

Matematik A + Fysik B + Kemi B

4 Biotek

Bioteknologi A + Matematik A + Fysik B

Samfundsvidenskabelige studieretninger
5 Politik og økonomi

Samfundsfag A + Matematik A

6 Det Globale Samfund

Samfundsfag A + Engelsk A

7 Global Society Class

Samfundsfag A + Engelsk A

Sproglige studieretninger
8 Klassikerlinjen

Græsk A + Latin A

9 Verdenssprog

Spansk A, Engelsk A + Latin C

Læs mere om vores studieretninger og dine mange muligheder på
viborgkatedralskole.dk

10 Sprog og Samfund

Du og din familie er også velkomne til at kontakte uddannelseschef Anders
Høgenhaug Johnsen for at høre nærmere om mulighederne på Viborg Katedralskole.
+45 86 62 06 55
ah@vibkat.dk

Kunstneriske studieretninger

Samfundsfag og tysk / Tysk A + Samfundsfag A

11 Musiklinje

Musik A + Engelsk A

12 Musiklinje

Musik A + Matematik A

Sportsstudieretninger
13 Sportslinje

Engelsk A + Samfundsfag A

14 Sportslinje

Matematik A + Fysik B + Kemi B

Pre IB
15 PreIB

Social studies A + English A + Mathematics B

16 IB

Engelsksproget valgfagsgymnasium
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Viborg Katedralskoles Kollegium
Viborg Katedralskoles kollegium er en fantastisk
mulighed for dig, som ikke kommer fra Viborg. Du
bor i trygge omgivelser og kan have fokus på din
uddannelse og din passion for musik, scenekunst,
billedkunst eller skrivekunst.

Kollegiet er et rart sted, hvor man får venner på
kryds og tværs af studieretning og årgang. Der er
et godt sammenhold, og dørene står tit åbne, så
man kan gå ind og snakke med hinanden.
Jeg oplever, at mine lærere ser det at gå på MGK
som ligeså vigtigt som skolen. Jeg skal ikke bekymre mig om fravær, fordi det biver godskrevet,
og jeg kan snakke med mine lærere, hvis jeg er i
tvivl om, hvordan jeg skal prioritere.
Ida Marie Glintborg Nielsen, 2.g og violinist

På kollegiet bor der fast fire kollegielærere med
deres familier. Kollegielærerne er med til at skabe en tryg atmosfære og et fantastisk sammenhold blandt de 140 unge drenge og piger på kollegiet. På kollegiet er der fuld kost, og alle har eget
værelse.

Læs mere på viborgkatedralskole.dk

Kollegiet er placeret på skolens grund kun 50 meter fra skolen og få minutters gang til Kulturskolen.
Prisen for at bo på kollegiet er afhængig af dine
forældres indkomst, indtil du fylder 18 år. Når du
fylder 18 år, vil du alt andet lige være berettiget til
udeboende S.U.

Kontakt kollegiet
Har du og din familie spørgsmål om Viborg Katedralskoles Kollegium, eller ønsker I en rundvisning,
er I velkomne til at kontakte uddannelseschef
Anders Høgenhaug Johnsen.
+45 86 62 06 55
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Du kan beregne prisen for at bo på kollegiet på
viborgkatedralskole.dk. Her kan du også læse
mere om husregler, dagligdagen på kollegiet og
meget andet.

ah@vibkat.dk

Jeg gik på VK og MGK på samme tid, og det betød, at jeg kunne få spillet en masse musik, mens
jeg gik i gymnasiet. Jeg fik et stort fællesskab med
mange relationer på kryds og tværs af gymnasiet og Kulturskolen. Og selvom det var hårdt, lærte jeg at håndtere to vigtige ting på samme tid, og
det har virkelig hjulpet mig siden.

Asger Klinkby Jørgensen, bassist

Optagelse
Optagelse på Viborg Katedralskole
Du skal søge om optagelse på optagelse.dk.
Du skal være erklæret uddannelsesparat for at
kunne optages.
Læs mere om optagelseskrav samt de mange
muligheder på viborgkatedralskole.dk

Optagelse på ART-GK
Der er optagelsesprøver til ART-GK i foråret.
Hold dig opdateret om datoer med mere på
artgk.dk
MGK er statsbetalt og derfor gratis, mens BGK,
SGK og FGK koster 6.650 kr. årligt.

Optagelse på Kollegiet
Optagelse på kollegiet skal søges direkte til skolen. Ansøgningsskema mv. finder du på
viborgkatedralskole.dk

Talentlinje før ART-GK
Er du ikke klar til et ART-GK, kan du også søge ind
på Kulturskolens forberedende talentlinje. Det giver de samme fordele på Viborg Katedralskole.
Læs mere om Kulturskolens talentlinje på artgk.dk

Jeg valgte at gå på Viborg Katedralskole, fordi de
har en IB-linje, og fordi jeg har mulighed for at bo
på kollegiet, så jeg kan undgå at bruge så meget tid
på transport. Det er rigtig rart at have sit eget sted,
og jeg er mere fleksibel, fordi kollegiet ligger lige
ved siden af skolen. Når jeg har et frimodul, kan jeg
tage hjem og fokusere på lektier, eller noget andet,
jeg skal have gjort.

Kiara Cederfeldt Mendes, IB2 og scenekunst
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