Kursplan CA1008

Ensembler och kammarmusik 2, 20 högskolepoäng
Ensembles and Chamber Music 2, 20 credits
Kurskod: CA1008

Utbildningsområde: Musik

Huvudområde: Musik

Högskolepoäng: 20

Utbildningsnivå: Avancerad

Ämnesgrupp: MU1

Giltig fr.o.m.: ht 2013

Fördjupning: A1F

Beslutad av: UUA 2013-04-25

Senast ändrad:
Eventuell Oden-kod: KK20000

Prov och provkoder:
•

Ensemble och kammarmusikprov A, 10 hp (1001)

•

Ensemble och kammarmusikprov B, 10 hp (1002)

Mål
Efter genomgången kurs förväntas studenten:
• visa fördjupade färdigheter i ensemblespel i skilda besättningar,
• visa mycket god förmåga att självständigt genomföra konstnärliga uppgifter grundade på goda kunskaper i uppförandepraxis i den aktuella ensemblerepertoaren,
• visa fördjupade kunskaper om den ifrågavarande repertoarens särskilda gestaltningsproblem samt fördjupad kunskap om dess stil- och notationsfrågor,
• visa förmåga att framföra kursens repertoar på synnerligen hög konstnärlig
nivå samt inför publik presentera densamma.
Innehåll
Instudering/interpretation av kammarmusikverk i skilda besättningar (duo och
större) med hänsyn tagen till det enskilda instrumentets speciella repertoarförhållanden. Repertoaren planeras så att den allsidigt speglar olika historiska epoker
och förekommande genrer.
Repertoargenomgångar i syfte att komplettera den reguljära undervisningens orientering om litteratur, stilar, uppförandepraxis, notationsfrågor och interpretationstraditioner inom resp. ensembleområde.
En strävan är att så mycket som möjligt av ensembleutbildningens resultat redovisas i konsertform.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Fastställes av lärare och student/studenter i samverkan vid kursstart.
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Kursplan CA1008

Behörighet
Godkänd kurs CA1003 Ensembler och Kammarmusik 1.
Examination
Examination sker genom 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 §).
Kurskrav: Minst 80% närvaro på kursen.
Betygsgrader
Godkänd, Underkänd.
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