Kursplan: FG8041

Kursplan
Konsertprojekt
Concert Project
Kurskod: FG8041

Högskolepoäng (hp): 10

Huvudområde:
Musik/Musikpedagogik

Ämnesgrupp: PE1

Utbildningsnivå: Grundnivå

Ändringsuppgifter:

Fördjupning: G2F

Giltig fr.o.m.: Ht 2021
Beslut: UFN 2021:2 (2021-03-11)

Moduler
•

Redovisningar i olika gestaltningsformer, 5 hp (2101)

•

Skriftliga redovisningar, 2 hp (2102)

•

Genomförande av evenemang, 3 hp (2103)

Syfte
Kursen syftar till att studenten utvecklar förmåga att själv och tillsammans med
andra planera och genomföra mindre och större evenemang för att kunna möta
behov i såväl skola som i andra sammanhang. Vidare syftar kursen till att
studenten utvecklar sin förmåga att reflektera över konstnärliga förmågor och
sociala kompetenser vid olika former av framträdanden. I kursen ingår att
utveckla och fördjupa sina färdigheter i eget musicerande/profilområde.

Innehåll
Kursen innehåller följande:
•

musiktraditioner i skolmiljön,

•

barn och ungdomsrösten,

•

arrangering – material anpassat för olika nivåer och sammansättningar,

•

konsertbesök,

•

scenisk beredskap,

•

mental träning,

•

projektledning,

•

producentskap,

•

PA-teknik,
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•

ansvara för och delta i mindre och större evenemang,

•

musikalisk fördjupning i studentens profilområde/huvudinstrument.

Mål
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• visa kännedom om och redovisa repertoar för olika konsertsammanhang,
•

visa kännedom om olika former av konserter och publika evenemang,

•

visa kännedom om hur förberedelser inför och genomförande av sceniska
framträdanden samt resultatet därav kan påverka mentalt och hur mental
beredskap kan tränas,

Färdighet och förmåga
• arrangera material för olika nivåer och framträdanden,
•

arrangera, producera och leda framträdanden på olika nivåer,

•

visa social kompetens som ledare och medarbetare vid planering och
genomförande av evenemang,

•

visa utvecklad förmåga att gestalta och förhålla sina konstnärliga och
hantverksmässiga färdigheter till eget fördjupningsområde/huvudinstrument
för olika former av framträdanden och kommande yrkesliv,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• ur konstnärliga och sociala perspektiv reflektera och analysera över hur
olika deltagares tilldelade roller påverkar planering, genomförande och
resultat av evenemang,
•

reflektera och analysera hur likvärdighet och jämställdhet samt etiska frågor
beaktas såväl i materialval för konserter som i planering, genomförande och
resultat av dem,

•

reflektera och analysera över frågor om konstnärlig kvalitet i relation till
sociala situationer vid planering, genomförande och resultat av evenemang,

•

identifiera sina vidare utvecklingsbehov av musikaliska, sociala och
administrativa förmågor i relation till konsertevenemang.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se aktuell kursguide.
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Behörighet
Inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan
(LLGY1/LYMU1/LYMA1) godkända kurser i Musik med didaktisk inriktning
för gymnasieskolan om sammanlagt minst 45 hp, UVK-kurser om minst 25 hp
och VFU 2 (FG8032).

Examination
Kursen examineras genom redovisningar av projektplaneringar,
repertoarkännedom och framställning av material, scenisk beredskap och
genomförande av konsertprojekt. Studentens konstnärliga gestaltande inom sin
fördjupningsprofil/ sitt huvudinstrument examineras vid minst ett bestämt
tillfälle i samband med framställande av material och/eller vid redovisningar
eller under genomförande av konsertprojekt.
För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs betyget G på samtliga
examinationer samt fullgjorda obligatoriska uppgifter och fullgjord obligatorisk
närvaro. Se aktuell kursguide för utförlig beskrivning av obligatoriska moment
samt examinationsformerna.
I särskilda fall, vid exempelvis sjukdom eller skada, kan vissa delar examineras
genom särskild uppgift. Varje enskilt fall bedöms i samråd mellan ansvarig
lärare och eventuella behandlare.
Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller alternativ examination
för studenter med dokumenterad funktionsnedsättning.

Betygsgrader
Betygssättningen sker enligt en målrelaterad två-gradig betygsskala:
U=Underkänd,
G=Godkänd
De skriftliga betygskriterierna meddelas studenten vid kursstart. Målrelaterade
betygskriterier är bindande, se aktuell kursguide.

Övrigt
När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin
enligt föreliggande kursplan under en avvecklingsperiod på tre terminer.

3(3)

