Kursplan DG1084

Komposition 2, kandidat, 30 högskolepoäng
Composition 2, Bachelor, 30 credits
Kurskod: DG1084

Utbildningsområde: Musik

Huvudområde: Musik

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Ämnesgrupp: MU1

Giltig fr.o.m.: Ht 2011

Fördjupning: G1F

Beslutad av: KU-nämnden 2011:4

Senast ändrad:2012-06-15
Eventuell Oden-kod: 10222

Prov och provkoder:
•

Komposition 2A, 7,5 hp (1001)

•

Komposition 2B, 5 hp (1002)

•

Gehör 2A, 2,5 hp (1003)

•

Komposition 2C, 7,5 hp (1004)

•

Komposition 2D, 5 hp (1005)

•

Gehör 2B, 2,5 hp (1006)

Mål
Efter genomgången kurs förväntas studenten:
•

uppvisa ett utvecklat kompositoriskt hantverk,

•

visa förmåga att formulera och lösa gestaltningsmässiga problem,

•

visa förmåga till konstruktiv dialog med andra konstutövare,

visa förmåga till kritisk reflektion över sitt eget konstnärliga förhållningssätt.
För profil VK gäller dessutom:
•

visa förmåga att genom lyssning och notläsning utförligt beskriva och
melodik, harmonik och rytmik.
För profil JZ gäller dessutom:
•

visa förmåga att på gehör kunna följa och utförligt beskriva jazzmusik
med avseende på melodi, harmonik, rytm och struktur.
För profil EA gäller dessutom:
•

•

visa förmåga att genom lyssning och analys utförligt beskriva ett ljudförlopp i termer av frekvens, amplitud klang och struktur.
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Innehåll
Kursens innehåll utgår från studentens kompositionsarbete, där läraren handleder
studenten i syfte att stärka dennas hantverkskunnande, förmåga till reflektion och
konstnärliga uttryck.
Kursen innehåller även arbete med festivalen LjudOLjud, samt seminarieserien
Kompositionsforum som belyser olika konstnärliga frågeställningar och konstnärskap.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se aktuell kursguide.
Behörighet
Godkänd kurs DG1083 Komposition 1, kandidat.
Examination
Kursen examineras med redovisade arbetsuppgifter samt konstnärligt gestaltande prov.
Kurskrav: Minst 80% närvaro på kursens seminarieserier.
Betygsgrader
Godkänd, Underkänd.
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