Konstnärliga fakulteten

MUHR25, Orgelinterpretation, 7,5 högskolepoäng
Organ Interpretation and Stylistic Studies, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för musiker- och
kyrkomusikerutbildningarna 2021-10-20 att gälla från och med 2022-01-01,
höstterminen 2022.

Allmänna uppgifter
En fristående universitetskurs.
Undervisningsspråk: Svenska och engelska
Huvudområde

Fördjupning

-

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

Kursens mål
En fristående kurs i orgelinterpretation med inriktning uppförandepraxis och
stilhistoria. Kursen vänder sig till aktiva kyrkomusiker

Kunskap och förståelse
Utöver de allmänna målen för grundläggande högskoleutbildning som finns
formulerade i högskolelagen (1 kap 8§) skall studenten efter fullbordad kurs
• kunna redogöra för viss orgelrepertoars instrumenttyp och uppförandepraxis
• kunna redogöra för och tillämpa registreringspraxis från olika epoker
• kunna redogöra för de viktigaste interpretationstraditionerna inom centrala
orgelrepertoarområden
• ha utökad repertoarkännedom och effektivt söka källor för fördjupning av dess
kontext
• kunna bedöma notutgåvors tillförlitlighet
• ha nyinstuderat ett par orgelstycken med fokusering på kontext och
uppförandepraxis
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• kunna problematisera och behärska framförandesituationen samt
programsättning

Kursens innehåll
Praktiska studier, masterclass samt ingående instrumentstudier. Kursens tyngdpunkt
är stilistisk profilering, registreringspraxis och stilhistoria.

Kursens genomförande
Undervisningen bedrivs i seminarieform vid fem tillfällen samt vid exkursioner.

Kursens examination
Examination av kurs sker genom fortlöpande bedömning och inlämningsuppgifter
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.
Närvaro vid seminarierna krävs för betyget godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt särskild behörighet: Konstnärlig kandidatexamen i
kyrkomusik eller motsvarande.
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Prov/moment för kursen MUHR25, Orgelinterpretation
Gäller från H22
2201 Delprov 1, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2202 Delprov 2, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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