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Kreativ improvisation, kandidat, 5 högskolepoäng 
Creative Improvisation, Bachelor, 5 credits 

 
Kurskod: BG5044  Utbildningsområde: Musik 

Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 5 

Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 

Giltig fr.o.m.: ht 2012 Fördjupning: GXX 

Beslutad av: UGM 2012-10-25 Ändringsuppgifter: BG5044 ersätter  
kurskod BG5010 fr.o.m. 2012-12-12 

 Eventuell Oden-kod: JZ 3340 

 
Prov och provkoder: 

• Konstnärlig gestaltning, 5 hp (1001) 
 

Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten:  

• visa fördjupad kunskap om hur man kan bli mer variationsrik i sin impro-
visation, 

• visa prov på metoder som syftar till att utveckla en avslappnad förmåga 
till närvaro, impulsivitet, lekfullhet och intensitet, 

• visa förmåga att kunna växla mellan olika improvisatoriska strategier. 
 
Innehåll 
Kursen innehåller följande: 

• fokus på att utforska olika metoder för kreativ improvisation, dels med 
hjälp av diskussioner kring textutdrag som behandlar olika synsätt på im-
provisation, dels genom praktiskt prövande i ensemblespel och individu-
ella hemuppgifter, 

• övning i att skapa kontraster och flexibilitet i ensemblespelet genom att 
variera mellan olika improvisatoriska strategier t.ex. modalt och fritonalt, 
metriskt och fri-metriskt, olika typer av övergångar och ensemble- 
relationer. 

 
Kurslitteratur och övriga läromedel 
Tom Nunn, Wisdom of the Impulse, Edgetone records EDT6002.  

Kompendium med övningar och textutdrag (t.ex. Roger Dean, Creative 
Improvisation; Kenny Werner, Effortless Mastery; m.fl.).  



 Kursplan BG5044 

 

 
 

 
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 

Ytterligare material anvisas av lärare vid kursstart. 

 
Behörighet 
Alternativ 1: Antagen till KMuJz/KKJZ1 samt godkänd kurs Ensemble JZ 3301/ 
BG1003 eller motsvarande kompetens.  
Alternativ 2: För studenter antagna till övriga utbildningsprogram vid KMH gäl-
ler behörighet via förkunskapsprov som visar motsvarande kunskaps- och  
färdighetsnivå. 
 
Examination 
Kursen examineras med konstnärligt gestaltande prov.  
Kurskrav: Minst 80% närvaro. 
 
Betygsgrader  
Godkänd, Underkänd. 
 
 


