Konstnärliga fakulteten

MUHF47, Noteditering - fortsättningskurs, 7,5
högskolepoäng
Note Editing - Continuing Course, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 2014-1210 och senast reviderad 2015-11-25. Den reviderade kursplanen gäller från och med
2015-11-25, vårterminen 2016.

Allmänna uppgifter
Fristående distanskurs
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Musik

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

Kursens mål
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna
• Använda notediteringsprogram för eget skapande
• Utforma partitur för avancerad notskrift enligt gällande praxis
• Använda notskrivningsprogram som ett kommunikativt hjälpmedel

Kursens innehåll
•
•
•
•
•
•

noter via MIDI keyboard och tangentbord
textstilar - när, var och hur
påverka linjer och symboler i ett notplad
avancerade funktioner för sök och ersätt i partitur
avancerad layout för ensemble och orkesterpartitur
wildcards för partitur och stämmor

2/ 3

•
•
•
•
•
•

avancerad notskrift för olika instrumentgrupper
arbeta med flera versioner av samma partitur
redigering av importerade MIDI-filer
hjälpprogram - arbeta med plug-ins
olika hjälpmedel för arrangering
produktion av notböcker, spelböcker och övningsmaterial

Kursens genomförande
Kursen ges helt på distans, via film/telefon/mail. Vid behov använder sig kursansvarig
även av fjärrstyrning av elevens dator.

Kursens examination
Examination sker löpande med inlämningsuppgifter och en avslutande praktisk
tentamen.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
Vid bedömning används något av betygen Godkänd eller Underkänd.

Förkunskapskrav
Godkänt betyg i Noteditering distans, MUHG12 alternativt Noteditering i Sibelius,
MUHD64 alternativt motsvarande kunskaper.

Övrigt
Kursvärdering
Kursen utvärderas formativt och till vissa delar summativt vid kursens slut.
Övergripande frågor kring mål, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör
vara centrala. Viktiga synpunkter och erfarenheter från delkursutvärderingar ska tas
upp i kursutvärderingen. Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma
utbildningsledningen tillhanda. Utvärderingen skall vara offentligt tillgänglig och
undertecknad av ansvariga lärare samt förtroendevalda studenter. Erfarenheter och
synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års kurs.
Ev. kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan).
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Prov/moment för kursen MUHF47, Noteditering - fortsättningskurs
Gäller från V17
1503 Delprov 1, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1504 Delprov 2, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1505 Delprov 3, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
Gäller från H15
1501 Delprov 1, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1502 Delprov 2, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

