Antagningsomgång 2016-01
Behörighetskrav och provbeskrivningar för:

Anmälningskod KMH-16000
Masterprogram, musiker, folkmusik - annan folk- och konstmusik

Grundläggande behörighet (avanc. nivå)
Utdrag ur Högskoleförordningen [1993:100] 7 kap.
Gr2: 28 § Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en generell eller konstnärlig examen på avancerad
nivå har den som
1. har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, eller
2. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att
tillgodogöra sig utbildningen. Undantag får göras från kravet på en examen i första stycket 1, om en sökande bedöms kunna
uppfylla fordringarna för en sådan examen men examensbevis på grund av särskilda omständigheter inte har hunnit utfärdas.
(SFS 2006:1053)
30 § Grundläggande behörighet till annan utbildning på avancerad nivå än som avses i 28 och 29 §§ har den som genomgått
utbildning på grundnivå eller har förutsättningar enligt 28 § första stycket 2. (SFS 2006:1053)

Särskild behörighet F
Godkända antagningsprov + Konstnärlig kandidatexamen i musik 180 hp eller motsvarande

LS 23.1 Huvudämne fm
LS 23.1 Huvudämne, masterutbildning, folkmusik
Presentation
Antagningsproven till HT-2021 genomförs helt på distans.
Du ska i samband med webbansökan ladda upp en skriftlig presentation som skall innehålla både en beskrivning av din bakgrund
och en relativt utförlig beskrivning av vilken inriktning du önskar på dina studier. Presentationen skall vara KMH tillhanda senast
vid 25 FEBRUARI. Märk presentationen med namn, personnummer och den utbildning du sökt. Presentationen ska vara i pdfformat och laddas upp i samband med uppladdning av videofilmer (se nästa sida).
Förberedelse
Du ska själv välja och förbereda minst tre låtar/musikstycken om sammanlagt max 15 min. (inklusive presentation av musiken),
som du sedan laddar upp till KMH. Du väljer själv den repertoar som bäst speglar din konstnärliga profil och framförandet inklusive
presentation ska utgå från ett tänkt konsertframträdande. Inriktningen kan vara konstnärlig och vetenskaplig.
Innehåll
Spelprov: Ett inspelat videoframförande om max 15 min. av den repertoar du har valt. Framförandet ska ha formen av ett tänkt
konsertframträdande och även innehålla presentation av den valda musiken. Låtarna/visorna ska framföras utan noter.
En kort digital intervju ingår där du ska redogöra för motiven för din ansökan.
Provets längd
Ca 30 min.
Provet är behörighets- och urvalsgrundande för anmälningsalternativen KMH-15000 och KMH-16000

Instruktioner och Kriterier för videofilm
För att videoinspelningarna ska bli godkända som underlag för bedömning krävs att du som sökande följer nedanstående
instruktioner:

•
•
•
•
•
•
•

Länk för uppladdning kommer att skickas till den epostadress du angett på antagning.se, kort efter sista anmälningsdag.
Deadline för uppladdning av videofilmer är 25 FEBRUARI.
Läs noga igenom provinformationen till det program och instrument du söker för att veta vilka stycken/provmoment du
behöver spela in och ladda upp.
Inled dina filmer med att legitimera dig - filma legitimation och ditt ansikte. Du ska också tydligt berätta vilket stycke du
kommer att framföra på inspelningen och vilket prov/provkod det gäller. För att filmerna ska anses giltiga ska ditt ansikte
och dina händer synas hela tiden.
Framför ett (1) stycke/provmoment per film. Inga klipp eller andra tekniska editeringar är tillåtna.
Ljudet ska vara av god kvalitet, inspelad med mikrofonen i din telefon eller med rumsmikrofon, utan för mycket rumsakustik
samt utan distorsion och brus.
Filmerna ska ha god bildkvalitet med bra skärpa och ljus.
Inspelningarna ska laddas upp till KMH. Följande filformat är tillåtna: MP4 eller MOV. Andra filformat är ej tillåtna.

Om instruktionerna inte följs och videofilerna på något sätt upplevs ha modifierats kan dina inskickade arbetsprover
komma att bedömas som ogiltiga.

