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Eget konstnärligt projekt 1, kandidat, 5 högskole-
poäng 
Own Artistic Project 1, Bachelor, 5 credits 

 
Kurskod: AG5006 Utbildningsområde: Musik 

Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 5 

Utbildningsnivå: Grundnivå Ämnesgrupp: MU1 

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

Beslutad av: UGM 2012-09-27 Ändringsuppgifter: 
 Eventuell Oden-kod: FM 3204 

 
Prov och provkoder: 

• Konstnärligt gestaltande prov, 5 hp (1001) 
 

Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten: 

• visa förmåga att självständigt kunna planera och genomföra ett konstnär-
ligt arbete/projekt, 

• visa förmåga till reflektion kring konstnärliga processer. 
 
Innehåll 
Inom ramen för kursen sätter studenten samman en egen ensemble som har möj-
lighet att repetera kontinuerligt under en termin. Den studerande ska inom en-
semblen till del eller helt ansvara för introduktion av repertoar, arrangering, in-
struktion och konstnärlig inriktning. Studenten/ gruppen väljer helt självständigt 
repertoar, samspelsformer, arrangemangsformer etc. 
 
Till kursen kan studenten själv välja att få handledning som i så fall sker vid 
minst två tillfällen under kursen. Handledare väljs i samråd med kursansvarig 
senast vid ett av kursansvarig bestämt datum. Vid dessa eventuella handlednings-
tillfällen utvärderas ensemblespelet i relation till den studerandes konstnärliga 
vision, interaktion inom ensemblen, samspel, instruktion och relationen mellan 
konstnärlig idé, arrangemang, komposition och samspel. Därigenom fungerar 
handledaren som ett ”öra utifrån”, som genom problematisering och reflektion 
söker ge studenten förutsättningar att profilera sig musikaliskt och utveckla sitt 
ensemblespel. 
 
Dessutom kan framträdande på av folkmusikinstitutionen anvisade konserter vid 
normalt 1-2 tillfällen per termin komma att ingå. 
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Kurslitteratur och övriga läromedel 
Studenten väljer tillsammans med sin ensemble fortlöpande repertoaren. 
 
Behörighet 
Antagen till programstudier vid KMH. 
 
Examination 
Kursen examineras med konstnärligt gestaltande prov. 
 
Betygsgrader  
Godkänd, Underkänd. 
 
 


