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Ensemble 1, kandidat, klassisk musik, 15 högsko-
lepoäng 
Ensemble 1, Bachelor, Classical Music, 15 credits 

 
Kurskod: CG1002 Utbildningsområde: Musik 

Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 15 

Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 

Giltig fr.o.m.: Ht 2011 Fördjupning: GXX 

Beslutad av: KU 2011:4 Senast ändrad:  
 Eventuell Oden-kod:  

 
Prov och provkoder: 
För alla utom Edsberg gäller: 

• Konstnärligt gestaltande prov A, 7,5 hp (1001). 
• Konstnärligt gestaltande prov B, 7,5 hp (1002)  

För profil Edsberg: 
• Konstnärligt gestaltande prov A, 6 hp (1003). 
• Redovisning, temabaserad seminarieserie A, 1,5 hp (1004) 
• Konstnärligt gestaltande prov B, 6 hp (1005)  
• Redovisning, temabaserad seminarieserie B, 1,5 hp (1006) 

 
Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten: 

• uppvisa grundläggande färdigheter i ensemblespel i skilda besättningar, 
• visa god kunskap om den aktuella repertoarens särskilda gestaltningspro-

blem samt ha kunskap om dess stil- och notationsfrågor, 
• visa god förmåga till mänsklig och musikalisk samverkan, 
• visa förmåga att inför publik framföra och presentera kursens aktuella re-

pertoar. 
 

Innehåll 
Instudering/interpretation av kammarmusikverk i skilda besättningar (duo och 
större) med hänsyn tagen till det enskilda instrumentets speciella repertoarförhål-
landen. Repertoaren planeras så att den allsidigt speglar olika historiska epoker 
och förekommande genrer. 

Repertoargenomgångar i syfte att komplettera den reguljära undervisningens 
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orientering om litteratur, stilar, uppförandepraxis, notationsfrågor och interpre-
tationstraditioner inom resp. ensembleområde. 

En strävan är att så mycket som möjligt av ensembleutbildningens resultat redo-
visas i konsertform. 

 

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Kursmaterial anvisas av läraren vid kursstart. 

 

Behörighet 
Antagen till Kandidatprogram i musik, västerländsk klassisk tradition. 
 

Examination 
Kursen examineras med konstnärligt gestaltande prov i ensemble. 

Kurskrav: Minst 80% närvaro på kursen. 

Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd. 
 


