Konstnärliga fakulteten

MUHR24, Essklarinett - teknik, interpretation, solistisk
repertoar och orkesterstudier, 7,5 högskolepoäng
E-flat Clarinet - Technique, Interpretation, Solistic Repertoire and
Orchestral Studies, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för musiker- och
kyrkomusikerutbildningarna 2020-10-21 att gälla från och med 2020-11-01,
vårterminen 2021.

Allmänna uppgifter
Fristående universitetskurs.
Undervisningsspråk: Svenska och engelska
Huvudområde

Fördjupning

Musik

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Kursen vänder sig till den som är klassisk instrumentalist som vill stärka och träna
förmågan att enskilt, och i grupp, utveckla sin konstnärliga uttrycksförmåga på
essklarinett. Kursen vänder sig till verksamma musiker och musiklärare samt studenter
vid musikhögskola eller motsvarande.

Kunskap och förståelse
Utöver de allmänna målen för grundläggande högskoleutbildning som finns
formulerade i högskolelagen (1 kap 8§) skall studenten efter fullbordad kurs
- ha inövat och i lämplig omfattning framfört kursrepertoaren.

Färdighet och förmåga
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- ha förvärvat effektiva övnings- och repetitionstekniker så att hon/han kan förkovra
sig genom självstudier,
- ha förvärvat en ökad och fördjupad kunskap om sitt instruments möjligheter inom
orkesterrepertoaren.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ha utvecklat sin förmåga att skapa, förverkliga och uttrycka egna konstnärliga idéer
på en hög konstnärlig och professionell nivå.

Kursens innehåll
Kursen innehåller avancerad utveckling och övningsmetod beträffande tonbildning,
artikulation, klangfärger och fingerteknik samt solistisk repertoar för essklarinett samt
orkesterstudier.

Kursens genomförande
Undervisningen bedrivs i form av gemensamma grupplektioner samt enskilt arbete
(övning, förberedelser).

Kursens examination
Examination sker genom fortlöpande bedömning.
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
Grundläggande behörighet samt särskild behörighet: studerar eller har studerat vid m
usikhögskola eller motsvarande, minst 90 hp, i musik med huvudinstrument klarinett.
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Prov/moment för kursen MUHR24, Essklarinett - teknik, interpretation,
solistisk repertoar och orkesterstudier
Gäller från V21
2101 Delprov 1, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2102 Delprov 2, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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