Konstnärliga fakulteten

MUHB49, Master Class på Musikhögskolan i Malmö 2021 Violin, 7,5 högskolepoäng
Master Class at Malmö Academy of Music 2021 - Violin, 7.5
credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för musiker- och
kyrkomusikerutbildningarna 2020-10-21 och senast reviderad 2020-10-21. Den
reviderade kursplanen gäller från och med 2021-01-01, vårterminen 2021.

Allmänna uppgifter
Kursen genomförs på Musikhögskolan i Malmö i samarbete med Musik i Syd.
Kursansvarig: Marika Fältskog

Undervisningsspråk: Svenska och engelska
Huvudområde

Fördjupning

Musik

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Kursen är en fristående universitetskurs som vänder sig till dem som studerar eller har
studerat vid musikhögskola, eller är verksam som pedagog och nu vill bredda sina
kunskaper och erfarenheter inom området.

Kunskap och förståelse
Utöver de allmänna målen för grundläggande högskoleutbildning som
finns formulerade i högskolelagen (1 kap 8§) skall studenten efter fullbordad kurs
• ha förvärvat en ökad och fördjupad kunskap beträffande sitt instrument.
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Färdighet och förmåga
• ha förvärvat effektiva övningsmetoder för det musikaliska gestaltningsarbetet
• ha inövat och i lämplig omfattning framfört kursrepertoaren
• ha förvärvat goda kunskaper om framförd repertoar i ett kulturhistoriskt
sammanhang och i samtida kontext.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna reflektera kring den egna färdighetens relation till tradition och
uppförandepraxis
• kunna skapa och realisera egna konstnärliga tankar och idéer i form av
konsertproduktioner och framträdanden.

Kursens innehåll
Instrumentallektioner med huvudläraren. Möjlighet till slutredovisning ges.

Kursens genomförande
Undervisningen bedrivs i form av öppna lektioner och seminarier.

Kursens examination
Examination sker genom fortlöpande bedömning samt i form av slutredovisning.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt särskild behörighet: studerar eller har studerat vid
musikhögskola eller motsvarande, minst 7,5 hp inom instrumentalstudier - violin.
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Prov/moment för kursen MUHB49, Master Class på Musikhögskolan i
Malmö 2021 - Violin
Gäller från V21
2101 Master Class på Musikhögskolan i Malmö 2021 - Violin, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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