Konstnärliga fakulteten

MUHF55, Musikhögskolans storband, 7,5 högskolepoäng
Big Band I, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 2016-0316 och senast reviderad 2016-03-16. Den reviderade kursplanen gäller från och med
2019-09-02, höstterminen 2019.

Allmänna uppgifter
Fristående kurs
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 på en grundläggande nivå
•
•
•
•
•
•
•

kunna tillämpa det musikaliska hantverket i storbandspel nivå
kunna praktisera sektionsspel
uppvisa kunskap om de olika sektionernas funktion i storbandets helhet
ha kännedom om förekommande genrer inom storbandsspel
visa förmåga att kontrollera klang och intonation
redovisa kunskaper om rytmisk frasering inom olika storbandsgenrer
uppvisa kunskap om musikaliskt uttryck, dynamik och form för storband

Kursens innehåll
• spel i olika storbandsstilar
• fraseringsövningar
• klangövningar
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•
•
•
•
•
•
•

rytmiska övningar
a prima vista
sektionsrepetitioner
leadspel
stämledarens ansvar
träning av tempostabilitet
lyssning och partiturgenomgång

Kursens genomförande
Undervisning bedrivs i form av storbandsrepetitioner, egen instudering samt
konsertframträdanden.

Kursens examination
Examinationer sker fortlöpande.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

Förkunskapskrav
Särskild behörighet: 30 hp avklarade studier inom ämneslärarprogrammet i musik alt.
musikerprogrammet.
Urval sker genom instrumentfördelning, vid flera instrument av samma sort sker ett
spelprov.

Övrigt
Kursvärdering
Utvärdering ska ske genom formativ (muntlig) utvärdering där resultatet direkt kan
påverka pågående undervisning och skapa dialog om lärande mellan lärare och
studerande samt en summativ utvärdering som genomförs efter avslutad delkurs/kurs
och ska vara skriftlig. Resultatet av den skriftliga utvärdering ska återkopplas till de
studerande. Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala.
Viktiga synpunkter och erfarenheter från delkursutvärderingar förs vidare till
bokslutet. Ansvaret för att utvärdering kommer till stånd ligger hos undervisande
lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i
nästa års delkurs.
Litteratur och övriga läromedel
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan)

3/ 3

Prov/moment för kursen MUHF55, Musikhögskolans storband
Gäller från H16
1601 Delprov 1, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1602 Delprov 2, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

