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Huvudinstrument 3, kandidat, klassisk musik, 25 
högskolepoäng 
Main Instrument 3, Bachelor, Classical Music, 25 credits 

 
Kurskod: CG1303 Utbildningsområde: Musik 

Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 25 

Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 

Giltig fr.o.m.: Ht 2011 Fördjupning: G2F 

Beslutad av: KU 2011:4 Senast ändrad: Reviderad 13-08-23  
av UFA 
Ersätter fr.o.m. 12-08-26 CG1054 

 Eventuell Oden-kod:  

 
Prov och provkoder: 
För sång gäller: 

• Konstnärligt gestaltande prov A, 7,5 hp (1001) 
• Bi-instrument piano prov A, 2,5 hp (1002) 
• Bi-instrument piano prov B, 2,5 hp (1003) 
• Konstnärligt gestaltande prov B, 7,5 hp (1004) 
• Redovisning nutida musik prov, 2,5 hp (1005) 
• Redovisning tidig musik prov, 2,5 hp (1006) 

 
För övriga instrument gäller: 

• Konstnärligt gestaltande prov C, 10 hp (1007)  
• Konstnärligt gestaltande prov D, 10 hp (1008)  
• Redovisning nutida musik prov, 2,5 hp (1005) 
• Redovisning tidig musik prov, 2,5 hp (1006) 

 
För profil Tidig musik gäller: 

• Konstnärligt gestaltande prov A, tidig musik 10 hp (1009) 
• Konstnärligt gestaltande prov B, tidig musik, 15 hp (1010) 
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Mål 
Studenten ska efter genomgången kurs: 

• uppvisa ett utvecklat speltekniskt hantverk på hög musikalisk nivå, 
• visa förmåga att formulera och självständigt instudera och genomföra 

konstnärliga uppgifter grundade på goda kunskaper i uppförandepraxis 
och förtrogenhet med de musikaliska uttrycksmedlen, 

• visa god förmåga till samarbete med musiker och andra medverkande 
inom ramen för skolans konsertverksamhet, 

• visa förmåga till kritisk reflektion över sitt eget konstnärliga förhållnings-
sätt inom en vidare konstnärlig kontext. 

 
Innehåll 
Instrumentalstudier anpassade till den studerandes nivå, erfarenhet, interpretato-
riska och instrumentaltekniska behov. Studierna inriktas på repertoar präglad av 
stilistisk allsidighet och historisk spridning. Detta innebär att studier som inbe-
griper uppförandepraxis/estetik samt förtrogenhet med både traditionella kompo-
sitionsformer och nutida notation, spelsätt och formtänkande ingår i kursen. 
Svensk och nordisk repertoar ägnas särskilt intresse. Studenten deltar inom ramen 
för kursen i interna och offentliga konsertframträdanden som solist, orkestermu-
siker och ensemblemusiker. 
 

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Kursmaterial anvisas av läraren vid kursstart. 
 

Behörighet 
Godkänd kurs Huvudinstrument 2, kandidat, klassisk musik CG1302 eller mot-
svarande. 
 
Examination 
Kursen examineras med konstnärligt gestaltande prov på huvudinstrumentet 
samt redovisningar i tidig musik och nutida musik. 

Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd. 
 


