Masterprogram, musiker, klassisk musik – kammarmusik/solist
Beskrivning av antagningsprov för sökande på slagverk
Prov LS 21.1 Huvudämne klassisk musik
Du ska spela in videofilmer med följande stycken:
Vi önskar helst höra ett valfritt solo melodiskt (marimba/vibrafon/xylofon) max 8 min. och ett valfritt
”Set-up-piece” på max 8 min. Det är möjligt att i stället spela två melodiska eller två set-up stycken.
Obligatoriska stycken spelas på pukor (utdrag) och liten trumma.
Vi vill höra följande obligatoriska stycken:
Liten trumma: Delecluse, Etude nr 1 ur Twelve Etudes for the Snare Drum.
Pukor: Beethoven, utdrag ur Symfoni nr 9.
I masterutbildningen ingår ett självständigt konstnärligt arbete. Spela in en separat film (ca 3 minuter)
där du beskriver kort vad du i detta arbete skulle vilja inrikta dig på.
Provtid: Ca. 30-35 minuter inklusive intervju
Instruktioner och Kriterier för videofilm
För att videoinspelningarna ska bli godkända som underlag för bedömning krävs att du som sökande
följer nedanstående instruktioner:
•
•
•

•

•
•
•
•

Länk för uppladdning kommer att skickas till den epostadress du angett på antagning.se, kort
efter sista anmälningsdag. Deadline för uppladdning av videofilmer är 25 februari.
Läs noga igenom provinformationen till det program och instrument du söker för att veta vilka
stycken/provmoment du behöver spela in och ladda upp.
Inled dina filmer med att legitimera dig - filma legitimation och ditt ansikte. Du ska också
tydligt berätta vilket stycke du kommer att framföra på inspelningen och vilket prov/provkod
det gäller. För att filmerna ska anses giltiga ska ditt ansikte och dina händer synas hela tiden.
Framför ett (1) stycke/provmoment per film. Vardera film ska genomföras i obruten tagning.
Inga klipp eller andra tekniska editeringar är tillåtna. Den totala speltiden för dina filmer är
angiven i provbeskrivningen.
Ljudet ska vara av god kvalitet, inspelad med mikrofonen i din telefon eller med
rumsmikrofon, utan för mycket rumsakustik samt utan distorsion och brus.
Filmerna ska ha god bildkvalitet med bra skärpa och ljus.
Om du inte har tillgång till pianist, går det bra att spela dina stycken utan ackompanjemang.
Inspelningarna ska laddas upp till KMH. Följande filformat är tillåtna: MP4 eller MOV. Andra
filformat är ej tillåtna.

Om instruktionerna inte följs och videofilerna på något sätt upplevs ha modifierats kan dina
inskickade arbetsprover komma att bedömas som ogiltiga.
Fullständig provbeskrivning finns på utbildningsprogrammets sida på www.kmh.se
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