Konstnärliga fakulteten

MUHC80, Elektroakustisk musik, 7,5 högskolepoäng
Electroacoustic Music, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för musiker- och
kyrkomusikerutbildningarna 2016-10-19 att gälla från och med 2017-01-01,
höstterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Fristående universitetskurs i elektroakustisk musik.
Undervisningsspråk: Svenska och Engelska

Kursens mål
Kursen är en fristående universitetskurs som vänder sig till den som vill skaffa sig
grundläggande kunskaper för att komponera elektroakustisk musik.

Kunskap och förståelse
Utöver de allmänna målen för grundläggande högskoleutbildning som finns
formulerade i högskolelagen (kapitel 1, 8§) skall den studerande ha
• Tillägnat sig grundläggande kunskap kring teori och praktik inom studioarbete för
elektronisk musik
• Tagit del av viktiga estetiska riktningar och kompositoriska metoder inom
elektroakustisk musik

Färdighet och förmåga
• Tillägnat sig grundläggande kunskaper i att skapa elektroakustisk musik
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Kursens innehåll
Kursmomenten går igenom olika metoder och tekniker inom elektroakustisk musik för
att utveckla det egna skapandet. I kursen ingår dels introduktioner till
kompositionsmetoder i fältet, dels tekniska genomgångar och praktiskt arbete i studio
med hårdvaror och mjukvaror. Vidare ingår repertoarlyssning och verkanalys av
centrala verk i genren.

Kursens genomförande
Kursen består av gemensamma genomgångar i grupp, individuell undervisning samt
stor del eget arbete i studio. Kursen avslutas med en gemensam redovisning av verk
som skapats under kursen.
Kursen bedrivs som gruppundervisning, individuell handledning samt eget arbete.

Kursens examination
Examination sker fortlöpande vid individuell undervisning samt vid den avslutande
projektpresentationen.
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
programutbildning vid musikhögskola eller motsvarande, minst 7,5 hp inom ämnet
musik.
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Prov/moment för kursen MUHC80, Elektroakustisk musik
Gäller från H17
1601 Delprov 1, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1602 Delprov 2, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

