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Moduler
•

Praktisk och skriftlig redovisning, jazzharmonilära, 5 hp (2001)

Syfte
Kursen syftar till att studenten ska utveckla sin förmåga att improvisera,
komponera och analysera musik i en mängd olika stilar inom jazztraditionen
samt utveckla sin förmåga att kunna beskriva olika harmoniska och melodiska
förlopp inom skiftande stilar i jazztraditionen.
Kursen är en valbar kurs inom konstnärliga utbildningsprogram med
jazzinriktning på KMH.

Innehåll
Kursen innehåller följande:
•

praktiska och teoretiska studier av postbop harmonik med analys av artister
som John Coltrane, Wayne Shorter, Charles Mingus, Steve Swallow och
Chick Corea, samt

•

analys av studenternas egna kompositioner med utgångspunkt i modal,
multitonal och mönsterbaserad harmonik.
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Mål
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• redogöra för relevanta former och principer inom jazzharmonilära,
Färdighet och förmåga
• visa utvecklad förmåga att improvisera, komponera och analysera musik i
olika stilar inom jazztraditionen,
•

visa utvecklad förmåga att beskriva olika harmoniska och melodiska
förlopp utifrån adekvata metoder,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• diskutera konstnärliga kvaliteter i kompositioner och arrangemang samt
värdera det egna arbetet och ge förslag på hur det kan förbättras.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se aktuell kursguide.

Behörighet
Godkänd kurs BG8027 ”Jazzharmonilära 1” eller motsvarande.

Examination
Kursen examineras genom konstnärligt gestaltande prov via inspelning,
skriftligt prov samt skriftliga inlämningsuppgifter och deltagande i
undervisningen. Se aktuell kursguide för utförlig beskrivning av
examinationsformerna.
I särskilda fall, vid exempelvis sjukdom eller skada, kan vissa delar examineras
genom särskild uppgift. Varje enskilt fall bedöms i samråd mellan ansvarig
lärare och eventuella behandlare.
Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller alternativ examination
för studenter med dokumenterad funktionsnedsättning.

Kurskrav
Obligatorisk närvaro. Se aktuell kursguide för utförlig beskrivning av
obligatoriska moment och deras omfattning.

Betygsgrader
Betygssättningen sker enligt en målrelaterad två-gradig betygsskala:
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U=Underkänd
G=Godkänd
De skriftliga betygskriterierna meddelas studenten vid kursstart. Målrelaterade
betygskriterier är bindande, se aktuell kursguide.

Övrigt
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