Konstnärliga fakulteten

MUHG66, Sångworkshop - masterclass med Estill-metoden,
7,5 högskolepoäng
Singing-workshop - Masterclass with Estill, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 2019-1217 att gälla från och med 2020-08-31, höstterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Fristående kurs
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs skall den studerande:
• ha visat förmåga att praktiskt använda sina teoretiska kunskaper om Estill Voice
Training System.
• ha utvecklat sitt tekniska/musikaliska lyssnande både till olika artister och
kurskamrater på lektionerna.
• ha visat förmåga identifiera problem, orsak och åtgärd vad gäller relevant
sångteknik såväl i sin huvudgenre som i andra genrer – i huvudsak enligt Estill
Voice Training System.
• ha orienterat sig, teoretiskt och praktiskt, i skiftande repertoar med tillhörande
verktyg ur Estill-menyn.
• ha utvecklat sitt vokala, konstnärliga och personliga uttryck

Kursens innehåll
Praktiskt arbete med sånger/texter med tillämpning huvudsakligen av EVT-systemet till
medstudenters pianoackompanjemang. Alla kursdeltagare tar med egna sånger att
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arbeta med i masterclass. Musiklyssning på sångartister i olika genrer.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i masterclass-form enligt PBL modellen (problembaserat
lärande).
• repetition av EVTS (Estill Voice Traning System); anatomin och fysiologin
• tillsammans undersöker vi problem, orsak och åtgärd
• studenten skall vara aktiv i såväl sångar-rollen som i instruktörsrollen i samarbete
med ansvarig pedagog – i detta fall CMT (Certified Master Teacher) i EVT (Estill
Voice Training)
• musiklyssning - analys av olika artisters röstuttryck i samklang med sångens text
• kursen kan avslutas med konsert

Kursens examination
Examination sker fortlöpande och innebär att studenten aktivt ska visa kunskaper
och färdigheter i ämnet.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

Förkunskapskrav
Godkänt betyg i Introduktionskurs i Estill Voice Training, MUHF44/MUHG64

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.
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Kurslitteratur
Estill Voice Training System, Level One och Level Two
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Prov/moment för kursen MUHG66, Sångworkshop - masterclass med Estillmetoden
Gäller från H20
2001 Delprov 1, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2002 Delprov 2, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

