Antagningsomgång 2016-01
Behörighetskrav och provbeskrivningar för:

Anmälningskod KMH-98000
Nordisk master i jazz (NOMAZZ)

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 22.2 Huvudämne Nordic Master jz
Presentation
Du ska i samband med webbansökan per post skicka in en presentation av din bakgrund där du tydligt beskriver vad du vill ha ut
av utbildningen. Presentationen skall vara KMH tillhanda senast sista kompletteringsdag, 25 JANUARI. Märk presentationen med
namn, personnummer och den utbildning du sökt. Presentationen ska vara skriven på svenska eller engelska och skickas till:
Kungl. Musikhögskolan,
Studiecentrum,
Box 27711,
115 91 Stockholm.
Innehåll
Spelprov och intervju: Spelprovet består av ett eget valt program med låtar/kompositioner där improvisation är ett naturligt inslag i
framförandet. Programmet får vara högst 20 min. Efter denna tid gör juryn en intervju med dig och kan också be dig spela något
oförberett, t.ex. en välkänd låt/komposition eller en fri improvisation.
Övrig information
KMH tillhandahåller kompgrupp (piano/keyboard, bas och trummor) vid provet, men det är tillåtet att ta med egna kompmusiker.
Provets längd
30 min.
Provet är behörighets- och urvalsgrundande för anmälningsalternativet KMH-17000

