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Giltig fr.o.m.: Ht 2019

Ändringsuppgifter: Revidering
2021-12-20 (UFN 2021:26), gäller
fr.o.m. Ht 2022.

Beslut: UFN 2019:3 (2019-04-11)

Moduler
•

Skriftlig redovisning, arbetsmarknadskunskap/entreprenörskap A,
2,5 hp (1901)

•

Skriftlig redovisning, arbetsmarknadskunskap/entreprenörskap B,
2,5 hp (1902)

Syfte
Kursen syftar till att skapa goda förutsättningar för att studenten ska tillägna sig
en allmänorientering i arbetsmarknadskunskap och entreprenörskap inom
jazzgenren. Kursen bidrar till fördjupade kunskaper och praktiska färdigheter i
att skapa en yrkesplattform som utgår från studentens egna behov och
möjligheter som jazzmusiker.
Kursen ingår i Konstnärligt kandidatprogram i musik, jazz (KKJZ2).

Innehåll
Kursen innehåller en orientering om villkoren för att arbeta på frilansbasis som
musiker, kompositör och producent i Sverige med grunder i praktisk
musikjuridik och upphovsrätt. Kursen behandlar också musiklivets olika
organisationer, aktuella stipendie- och bidragsmöjligheter, skivbolag och
musikförlag, marknadsföring, musikdelning, ekonomi, skatter och olika
företagsformer.

Mål
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kungl. Musikhögskolan
i Stockholm
Royal College of Music
+46 8 572 10 000
www.kmh.se

Valhallavägen 105
Box 27711
115 91 Stockholm
Sweden
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Kunskap och förståelse
• visa fördjupade kunskaper om gällande villkor för att utveckla en
verksamhet som frilansande musiker, kompositör, producent och de
möjligheter som är kopplade till en sådan verksamhet,
Färdighet och förmåga
• visa förmåga att tydliggöra det självständiga uttrycket,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• diskutera och kommunicera konstnärliga idéer med hänsyn till samhälleliga
och etiska aspekter,
•

visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inför
kommande yrkesliv.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se aktuell kursguide.

Behörighet
Grundläggande behörighet för högskolestudier och godkända antagningsprov
till Konstnärligt kandidatprogram i musik, jazz (KKJZ2) vid KMH.

Examination
Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter. Se aktuell kursguide
för utförlig beskrivning av examinationsformen.
Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller alternativ examination
för studenter med dokumenterad funktionsnedsättning.

Betygsgrader
Godkänd, Underkänd.

Övrigt
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