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Studieretninger
Musiksproglig (Musik A, Engelsk A)
Musikmatematisk (Musik A, Matematik A)

På den kunstneriske studieretning indgår internationali-
sering som en naturlig del i det daglige arbejde, dvs. både 
som særlige arrangementer i hverdagen og som en kon-
kret del af undervisningen. Særligt kendetegnende for 
den kunstneriske studieretning er, at studieretningen i sit 
daglige virke har en bred kontaktflade. Der er ofte gæster 
i huset fra både ind- og udland hos denne studieretning 
ligesom både elever og lærere også er på ture ud af huset. 

Disse forskellige aktiviteter varierer fra år til år. I skole-
året 2016-17 har arrangementet ”Big is Beautiful” været 
i højsædet. Her arbejdede eleverne med korarrangemen-
ter til Tina Dickows sange, og det kulminerede ved en 
stor koncert i Herning Kongrescenter, hvor de sang med 
Tina Dickow selv.  Desuden har vi hvert år besøg fra 
MGK i Holstebro og Det Jyske Musikkonservatorium. 
Disse unge musikere kan give os gode hints om, hvad der 
sker på både den nationale og internationale musikscene.

Den kunstneriske studieretning har et samarbejde med 
Herning Kongrescenter. I maj måned i 2.g. besøger vi 
Kongrescenteret, og her hører vi om, hvordan man boo-
ker bands, afvikler store arrangementer og opsætter mu-
sicals mv. Det giver fantastisk inspiration til andre måder 
at arbejde med musik og scenekunst på.

Studierejsen i 2.g går til Wien. I Wien er der rig mulighed 
for at opleve musikken og andre kunstformer på nær-

meste hold. Turen indeholder bl.a. et besøg hos vores 
kontaktskole i byen, ”Realgymnasium und Oberstufen-
realgymnasium der Wiener Sängerknaben”, som er hjem-
sted for et verdensberømt kor.  Vi får gennem vores be-
søg på gymnasiet mulighed for på tæt hold at observere 
skolehverdagen og korøvning for eleverne på skolen.

Rejseklassen
Som et nyt internationalt initiativ i skoleåret 2017-18 til-
byder vi nu muligheden for, at man kan tilmelde sig vores 
kunstneriske rejseklasse. Dette er et tilbud for de ekstra 
rejselystne elever, og dets oprettelse er afhængig af antal-
let af interesserede elever. Der tilbydes en rejse pr. skole-
år til henholdsvis København, London og Berlin.

Talentlinjen
Herning Gymnasium har i samarbejde med Den Jyske 
Sangskole oprettet en talentlinje. Talentlinjen er for de 
elever, der ønsker at arbejde ekstra meget for at udvikle 
deres færdigheder inden for musik og performance, og 
deltagelse kræver en bestået optagelsesprøve. På talent-
linjen benytter vi os af både nationale og internationale 
gæstelærere. I skoleåret 2016-17 har vi haft workshops 
med operasanger Jens Søndergaard i sang og Poul Moo-
re fra Royal Academy of Arts i London, der underviste i 
Alexanderteknik.
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