KURSPLAN
FRISTÅENDE KURS

Röstfunktionen i populärmusikaliska
genrer
Voice Function in Popular Music Styles

Grundnivå / First cycle

Kurskod:
12Fk-RöPo

10 högskolepoäng (hp)
(ECTS credits)

Kursen gäller fr.o.m. höstterminen 2012.
Beslut och riktlinjer
Kursen läsas som fristående kurs och läses under en termin.

Behörighet och förkunskapskrav
Behörig till kursen är den som har dokumenterade högskolestudier inom sångpedagogik, sång,
logonomi eller logopedi.

Syfte
Kursen syftar till att ge en teoretisk kunskapsram för erfarenheter och iakttagelser om den egna
och andras röster i populärmusikalisk sångrepertoar.

M ål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
- redogöra för de viktigaste aspekterna av röstfunktionen ur fysiologiska och akustiska
synpunkter
- redogöra för röstens registerfunktioner
- redogöra för och demonstrera klangliga och andra vokala stilmedel inom dessa genrer
- tillgodogöra sig och förstå röstvetenskapliga artiklar.

Innehåll

Kursen behandlar följande moment:
• Röstfunktion & -hälsa
• Register
• Röstbruk & Genrer
• Klangliga stilmedel
• Metodik
• Praktiska övningar
• Litteraturstudier

Genom förande

Studentens närvaro och aktiva deltagande i kursens genomförande krävs för examination.
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer och handledning.
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Exam ination

Studenten ska med godkänt resultat genomföra kursens förelagda uppgifter. Kursen examineras i
form av skriftlig hemtentamen samt en klingande vokal redovisning.
Kurs skall examineras senast tre år efter att studenten genomgått kursen.

Betyg

Som betyg ges Godkänd eller Icke godkänd.

Kursvärdering

Studenten får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges
möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Studenten gör en
individuell kursutvärdering kopplat till kursplanen vid kursens avslut, vilket ligger till grund för
återkoppling mellan kursledaren och studenterna samt mellan kursansvariga och högskolans
ledning.

Appendix

Terminsplan, examinationsplan och litteraturlista med aktuell obligatorisk och rekommenderad
kurslitteratur delges av kursledaren senast vid kursstart.
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