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Moduler:
• Praktisk och skriftlig redovisning, jazzharmonilära, 4 hp (1901)
• Praktisk redovisning, piano bruksspel, 1 hp (1902)
Syfte
Kursen syftar till att studenten på grundläggande nivå ska utveckla kunskaper och
färdigheter i jazzharmonilära och komposition samt färdigheter i pianospel.
Kunskaper i jazzharmonilära bidrar till studentens förståelse för jazzmusikens
innehåll och struktur samt ger verktyg för instudering, gestaltning, improvisation
och komposition.
Kursen är en del av ämnet musikteori inom Konstnärligt kandidatprogram i
musik, jazz (KKJZ2).
Innehåll
Kursen innehåller analys och komposition av musik innehållande dur och
molltonalitet och innehållande subdominantmoll, sekundära dominanter,
substitutdominanter, bluesharmonik, dimackord, modala skalor samt altererade
skalor för dominantackord. Därtill kommer pianospel på grundläggande nivå.
Mål
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• redogöra för relevanta former och principer inom jazzharmonilära,
Färdighet och förmåga
• visa förmåga att improvisera, komponera och analysera musik i olika stilar
inom jazztraditionen,
• visa förmåga att beskriva olika harmoniska och melodiska förlopp utifrån
adekvata metoder,
• visa färdigheter i pianospel på grundläggande nivå,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• diskutera konstnärliga kvaliteter i kompositioner och arrangemang samt
värdera det egna arbetet och ge förslag på hur arbetet kan förbättras.
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 konstnärligt gestaltande prov via inspelning, skriftligt
prov samt skriftliga inlämningsuppgifter och konstnärligt gestaltande prov i piano.
Se aktuell kursguide för utförlig beskrivning av examinationsformerna.
Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller alternativ examination för
studenter med dokumenterad funktionsnedsättning.
Kurskrav
Obligatorisk närvaro. För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs ett godkänt
betyg på examinationsuppgifterna samt fullgjord närvaro om minst 80% av all
undervisning. Vid frånvaro från den obligatoriska undervisningen kan
examinatorn besluta att ge studenten kompletteringsuppgifter istället.
Betygsgrader
Godkänd, Underkänd.

