Kursplan CA1006

Huvudinstrument 2, master, klassisk, 20 högskolepoäng
Main Instrument 2, Master, Classical, 20 credits
Kurskod: CA1006

Utbildningsområde: Musik

Huvudområde: Musik

Högskolepoäng: 20

Utbildningsnivå: Avancerad

Ämnesgrupp: Musik

Giltig fr.o.m.: Ht 2011

Fördjupning: A1F

Beslutad av: KU 2011:4

Senast ändrad:
Eventuell Oden-kod: KK 22506

Prov och provkoder:
•

Konstnärligt gestaltande prov 1, 8 hp (1001)

•

Muntlig redovisning 1, 2 hp (1002)

•

Konstnärligt gestaltande prov 2, 8 hp (1003)

•

Muntlig redovisning 2, 2 hp (1004)

Mål
Efter genomgången kurs förväntas studenten:
•

självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem,

•

uppvisa ett utomordentligt hantverkskunnande inom fördjupningsområdet,

•

visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga
egna konstnärliga idéer,

•

visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga,
samhälleliga och etiska aspekter,

•

visa kunskap och förståelse inom musikområdet, inbegripet delaktighet i
aktuella strömningar inom en avgränsad del av musiklivet, samt fördjupad
kunskap i konstnärliga processer i allmänhet och de egna arbetsmetoderna
i synnerhet.

Innehåll
Kursen innehåller:
• solistiskt spel på sitt huvudinstrument,
• seminarier och gästlärare,
• publika framföranden,
• repertoarstudier/uppförandepraxis,
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• muntliga reflektioner och diskussioner rörande konstnärliga och tekniska överväganden.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Fastställs av lärare och student/studenter i samverkan vid kursstart.
Behörighet
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå eller motsvarande.
Särskild behörighet: Antagen till Masterprogram i musik, västerländsk klassisk
tradition (KMKK1) vid KMH, samt godkänd kurs CA1002 eller motsvarande
kunskaper.
Examination
Varje delexamination sker genom konstnärliga och muntliga delredovisningar
samt ett avslutande konstnärligt gestaltande prov.
Antalet provtillfällen är begränsade till fem. Examination som genomförs som
offentlig konsert, är begränsad till två gånger (ref HF 6 kap, 21 §).
Betygsgrader
Godkänd, Underkänd.
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