musik + hantverk = pianotekniker!

ATT pianostämmare stämmer piano vet alla, men yrket är så mycket mer. Som piano
tekniker skall du även kunna reparera och justera piano och flyglar så de fungerar och
låter som de skall. Utan pianotekniker  ingen pianomusik.

SOM pianotekniker kan du arbeta på många sätt. Du kan välja att åka runt och stämma
och serva piano hemma hos privatpersoner. Eller arbeta med konsertinstrument. Eller
starta och driva reparationsverkstad för piano och flyglar. Du kan bo på landet eller i
storstaden. I Sverige eller någon annanstans i världen.

KONSTRUKTIONEN i piano och flyglar liknar inget annat. Att av trä, filt, läder, stål,
gjutjärn, mässing och papp bygga ett instrument som kan få allt från en jazzstandard till
en Beethovensonat att ljuda är en teknisk bedrift som tog ca: 200 år att fullborda. Att
serva och renovera dessa instrument ställer stora krav på yrkesskicklighet.

PIANOTEKNIKER är ett tidlöst och internationellt hantverksyrke som tar en livstid att lära
sig behärska. Så, sätt igång redan nu – för vi behöver bli fler!

Oskarshamns Folkhögskola

2-årig eftergymnasial yrkesutbildning till pianostämmare/pianotekniker
Sista ansökning 1:a april. Kontakt: Jonas Svensson - info@blipianotekniker.nu

www.blipianotekniker.nu

Skolans anteckningar
Mottagen

Registerad

Internat reg.

CSN reg.

Meddelad 1 *Antagen

A*meddelad Bekräftat

Avgift betald

Återbud

▢ Internat
▢ Specialkost
▢ Registerad

Ansökan Pianoteknikerlinjen Oskarshamns Folkhögskola
Sista ansökningsdag för läsåret 2020 – 2021 är 1:a april
Personuppgifter (personbevis bifogas)
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Bostadsadress

Postnummer / ort

Telefonnummer

Län

E-post

Mobil

Tidigare utbildning (betygsavskrift/er bifogas)
Gymnasieskola linje/program

Eftergymnasial utbildning

Folkhögskola linje/program

Annan utbildning

CSN
▢ Jag önskar söka studiemedel

▢ Jag önskar inte söka studiemedel

Referenser
Namn

Adress

Tele bostad

I vilken egenskap

Postnummer/ort

Tele arbete

Namn

Adress

Tele bostad

I vilken egenskap

Postnummer/ort

Tele arbete

Internat

Kost (om du äter på skolan)

▢
▢
▢
▢

▢ Önskar vegetarisk kost
▢ Specialkost: ..........................................

Önskar ej bo på skolan
Enkelrum, egen dusch & toalett (i mån av tillgång)
Enkelrum, delad dusch & toalett med annat enkelrum
Enkelrum,delad dusch & toalett med två eller flera rum

Bilagor
○
○
○
○

Personbevis
Betygsavskrifter från skolor / utbildningar
Eventuella anställningsintyg / arbetsbetyg från praktik eller anställning
Totalt antal bifogade bilagor:

bilaga nr:
bilaga nr:
bilaga nr:

Underskrift och datum
...............................................................................................................................................

Ansökan skickas till:
Oskarshamns Folkhögskola • Axel Munthes Stig 1 • 572 32 Oskarshamn

.........
.........
.........
......... st

