Konstnärliga fakulteten

MUHE57, Folkmusikensemble, 7,5 högskolepoäng
Folk Music Ensemble Studies, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 2017-0228 och senast reviderad 2017-02-28. Den reviderade kursplanen gäller från och med
2017-08-28, höstterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Fristående kurs
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

-

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

Kursens mål
Efter avslutad kurs skall den studerande
• ha fått en inblick och grundkunskap om ensemblespel och låtspel i svensk
folkmusiktradition.
• ha införskaffat sig kunskaper om kontemporärt material och om de nya element
som idag innefattas i svensk folkmusiktradition.
• ha kunskaper i att arrangera folkmusikmaterial både i en äldre och en nyare stil.

Kursens innehåll
• ensemblespel i storband, främst på gehör, men med visst stöd av noter vid behov.
• konserter och andra former av redovisningar.
• låtspel, stämspel och arrangering för grupp.
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Kursens genomförande
Undervisningen bedrivs i form av repetitioner en gång i veckan. Utöver detta finns det
också sektionsrep (komp, melodi, och sång) vid ytterligare ett tillfälle i veckan.

Kursens examination
Examination sker löpande genom uppspel och redovisning inför och med gruppen.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

Förkunskapskrav
Särskild behörighet: antagen till ämneslärarprogrammet i musik/musikerprogrammet
samt 30 hp avslutade studier inom något av utbildningsprogrammen.

Övrigt
Kursvärdering
Kursen utvärderas formativt och/eller summativt vid kursens slut. Övergripande frågor
kring mål, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara centrala.
Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen
tillhanda och resultatet av utvärderingen skall vara tillgänglig för studenter.
Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års
kurs.
Litteratur och övriga läromedel
Ev. kurslitteratur förtecknas på särskild lista
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Prov/moment för kursen MUHE57, Folkmusikensemble
Gäller från H17
1701 Delprov 1, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1702 Delprov 2, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

