
Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för musiker- och
kyrkomusikerutbildningarna 2016-10-19 att gälla från och med 2017-01-01,
höstterminen 2017.

 

Allmänna uppgifter
 
Fristående universitetskurs i samarbete med Helsingborgs Symfoniorkester.  
Undervisningsspråk: Svenska och engelska

 

Kursens mål
 
Kursen vänder sig till den som studerar eller har studerat vid musikhögskola och som
ytterligare vill bredda sina kunskaper och erfarenheter inom området. Kursen ges i
samarbete mellan Helsingborgs Symfoniorkester och Musikhögskolan i Malmö. 

 

Kunskap och förståelse
Utöver de allmänna målen för grundläggande högskoleutbildning som finns
formulerade i högskolelagen (1 kap 8§) skall studenten efter fullbordad kurs 
– kunna förstå och tolka dirigenters/kompositörers/stämledares instruktioner,
konstnärliga tankar och idéer, samt ha utvecklat en teknik och skicklighet i att
uttrycka dem vid konsertframträdanden med symfoniorkester inför publik i olika
kontexter 
- ha utvecklat en förmåga att självständigt och medvetet förmedla de musikaliska
kvaliteter och intentioner som ryms i symfoniska musikverk från olika epoker 

Konstnärliga fakulteten

MUHC78, Nordisk Orkesterakademi, 4 högskolepoäng
Nordic Orchestra Academy, 4 credits

Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Musik G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav



  
  

 

Färdighet och förmåga
- ha utvecklat en förmåga att möta de krav det professionella musiklivet ställer 
- ha viss förmåga att känna till olika musikaliska stilar inom den symfoniska
repertoaren med dithörande uppförandepraxis och konserttraditioner 
- ha utvecklat kunskaper om övningsmetodik 
- ha utvecklat en god samspelsförmåga för spel i symfoniorkester 
  
  
  

 

Kursens innehåll
 
Kursinnehållet styrs av de instrumentspecifika förutsättningar som följer av
repertoarval.  

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen bedrivs i form av orkesterrepetitioner, workshops/master classes,
offentlig konsert samt enskilt arbete (övning, förberedelser).  

 

Kursens examination
 
Examination sker genom fortlöpande bedömning. 

 

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

 

Förkunskapskrav
 
Grundläggande behörighet samt särskild behörighet: studerar eller har studerat på
musikerutbildning vid musikhögskola eller motsvarande, minst 7,5 hp inom
instrumentalstudier. 
Urval: Platserna fördelas efter konstnärliga akademiska meriter i ämnet musik vid sista
anmälningsdag samt med fördelning på instrument för att uppnå
symfoniorkesterbesättning, enligt kursansvariges bestämmande. 
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