Konstnärliga fakulteten

MUHB66, Barockintepretation för sångare och
instrumentalister, 7,5 högskolepoäng
Barockintepretation for Singers and Instrumentalists, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för musiker- och
kyrkomusikerutbildningarna 2014-10-06 och senast reviderad 2018-10-10. Den
reviderade kursplanen gäller från och med 2018-10-10, höstterminen 2019.

Allmänna uppgifter
Fristående kurs.
Barockgestaltning för sångare och instrumentalister.

Undervisningsspråk: Svenska och engelska
Huvudområde

Fördjupning

Musik

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

Kursens mål
Utöver de allmänna målen för grundläggande högskoleutbildning som finns
formulerade i högskolelagen
(1 kap 8§) skall studenten efter fullbordad kurs
• ha utvecklat en förmåga att självständigt och medvetet förmedla de musikaliska
kvaliteter och intentioner som ryms i musikverk från barocken,
• ha utvecklat en förståelse för frasering, tempo, puls och klang utifrån en historiskt
medveten tolkning av repertoaren,
• ha utvecklat en kammarmusikalisk insikt och förmåga,
• ha utvecklat en repertoarkännedom inom genren,
• ha utvecklat en förmåga att möta de krav det professionella musiklivet ställer.
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Kursens innehåll
Kursen är en universitetskurs som löper över två terminer i syfte att utveckla
musikstuderande inom barockområdet. Kursen kan avslutas med offentlig konsert.

Kursens genomförande
Undervisningen bedrivs i form av gemensamma (grupp-) lektioner, master classes,
samt enskilt arbete (övningar, förberedelser).
De studerande kan delta i kör samt musicera med instrumentalensemble utan
dirigent.

Kursens examination
Examination sker genom fortlöpande bedömning samt i form av konsertredovisning.
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.
Efter genomgången kurs ges något av betygen underkänd eller godkänd.

Förkunskapskrav
Utöver grundläggande behörighet krävs, studerar eller har studerat på
musikerutbildning vid musikhögskola eller motsvarande, genomförda högskolestudier
inom huvudområdet i ämnet musik om minst 15 hp samt godkända antagningsprov.
Urval: via antagningsprov

Övrigt
Kurslitteraturen består i huvudsak av repertoar hämtad ur barocken.
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Prov/moment för kursen MUHB66, Barockintepretation för sångare och
instrumentalister
Gäller från H15
1401 Delprov 1, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1402 Delprov 2, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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