Konstnärliga fakulteten

MUHF76, Digital musikproduktion, 15 högskolepoäng
Digital Music Production, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 2016-0907 att gälla från och med 2017-01-15, vårterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Fristående kurs
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

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

Kunna skapa musik inom olika genrer med hjälp av digitala hjälpmedel
Kunna hantera grundläggande och avancerade funktioner i ett sequenserprogram
Kunna skapa ljud som främjar en musikalisk idé inom olika genrer
Kunna göra inspelningar av audio och MIDI
Producera musikproduktioner i flera genrer ifrån idé till färdig produktion

Kursens innehåll
•
•
•
•
•
•
•

Sequenser programhantering
Musiklyssning, ljudanalys, genreanalys
Inspelning genom midiklaviatur och mikrofon
Digitala tekniker som samling, loopar, audio- och MIDI-inspelning
Editering av audio- och MIDI-regioner/clip
Mix och effekter i sequenserprogram
Bounce to disk, filhantering och filformat

2/ 3

Kursens genomförande
Gruppundervisning med upp till 12 studerande/grupp. Kursen genomförs löpande
under en termin i 3h pass. Totalt omfattar kursen 40h.

Kursens examination
Fortlöpande examination blandas med redovisningar och inlämningsuppgifter.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
För betyget Godkänd på kursen ska den studerande ha uppnått målen för varje
ämne.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

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
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan)
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Prov/moment för kursen MUHF76, Digital musikproduktion
Gäller från V17
1601 Delprov 1, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1602 Delprov 2, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

