
 Kursplan BA1013 

 

 
 

 
Adress: Valhallavägen 105, Box 27 711, 115 91 Stockholm  Telefon: 08-16 18 00  Fax: 08-664 14 24  E-post: info@kmh.se  URL: www.kmh.se 

Huvudinstrument 2, master, jazz, 20 högskole-
poäng 
Main Instrument 2, Master, Jazz, 20 credits 

 
Kurskod: BA1013 Utbildningsområde: Musik 

Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 20 

Utbildningsnivå: Avancerad Ämnesgrupp: MU1 

Giltig fr.o.m.: Ht 2011 Fördjupning: A1F 

Beslutad av: UFN 2013-06-24 Ändringsuppgifter: 
 Eventuell Oden-kod: JZ 1106 

 
Prov och provkoder: 
• Konstnärligt gestaltande prov A, 5 hp (1001) 
• Konstnärligt gestaltande prov B, 5 hp (1002) 

• Konstnärligt gestaltande prov C, 5 hp (1003) 

• Konstnärligt gestaltande prov D, 5 hp (1004) 

 
Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten: 

• självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestalt-
ningsmässiga problem, 

• visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverk-
liga egna konstnärliga idéer, 

• visa förmåga att göra konstnärligt grundade bedömningar om sin egen 
förutsättning att utvecklas inom det konstnärliga musikområdet, 

• genom eget spel uppvisa mycket god förtrogenhet inom såväl teknik som 
konstnärligt uttryck. 

 

Innehåll 
Studier på mycket hög nivå där innehållet anpassas efter den studerandes behov 
och förutsättningar. 
Kursen syftar till att stimulera utvecklandet av den studerandes individuella  
särart som instrumentalist och improvisatör. Kopplingen mellan den instrumen-
tala tekniken och det improviserade tonspråket förtydligas. Målsättningen är att 
den studerande ska kunna fungera i många skiftande musikaliska miljöer med 
hela sin särart intakt.  
Den studerande framträder både som ensemblemusiker och solist i konserter som 
dokumenteras och analyseras, och som därigenom kommer att utgöra vidare stu-
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diematerial. 
 
Kurslitteratur och övriga läromedel 
Fastställs av lärare och student/studenter i samverkan. 
 
Behörighet 
Godkänd kurs ”Huvudinstrument 1, master, jazz” (BA1001). 
 

Examination 
Kursen examineras genom konstnärligt gestaltande prov.  
Kurskrav: Minst 80% närvaro. 

Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd. 
 


