Konstnärliga fakulteten

MUHF23, Damkör III, 7,5 högskolepoäng
Ladie's Choir III, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 2012-1114 att gälla från och med 2012-11-14, vårterminen 2013.

Allmänna uppgifter
Fristående kurs, fortsättningskurs till MUHF21 & MUHF22.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

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

Kursens mål
Efter avslutad kurs skall den studerande ha
•
•
•
•
•
•
•

studerat in repertoar för damkör enligt särskild repertoarlista
utökat sin kunskap om körsång på en hög konstnärlig nivå
fått utökad kunskap o sångteknik och olika klangideal
deltagit i diskussioner kring sångtexternas innehåll och hur detta skall komma till
uttryck vid körens framträdande
fått erfarenhet kring hur man som körsångare påverkar körens framträdande
fått erfarenhet av att agera sceniskt i konsertsituationen

Kursens innehåll
• instudering av damkörarrangemang huvudsakligen med inriktning
på västerländsk konstmusik
• instudering av körarrangemang både för kyrkligt och profant bruk
• sångtekniska övningar i grupp
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•
•
•
•
•

körintonation
a prima vistasång
övningar i sceniskt körarbete och publik kommunikation
övningar i kollektiva, musikaliska arbetsformer där kören agerar utan dirigent
konsertframförande

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av regelbundna körövningar, partiturstudium, studier av
inspelningar, och deltagande i minst en konsert.

Kursens examination
Bedömning och examination fortlöpande under kursen, varför närvaro är ett viktigt
kriterium.
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 Godkänd eller Underkänd.

Förkunskapskrav
Särskild behörighet: genomgången kurs; Damkör II, med betyget Godkänt samt
godkänd provsjungning.

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 offentligt tillgänglig. Erfarenheter
och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års kurs.
Litteratur och övriga läromedel
Utvalda körarrangemang för damkör.
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Prov/moment för kursen MUHF23, Damkör III
Gäller från H13
1201 Damkör III, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1202 Damkör III, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

