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KURSPLAN
Behörighet och tillträde

Behörig till kursen är den som har antagits till SMI:s musikpedagogprogram.
Lärandemål

Studenten skall efter genomgången kurs kunna
- ändra och spara programinställningar i en synt
- använda och programmera specifika tekniska synttillbehör som pitchbend,
modulationshjul och analoga filter
- beskriva en synts grundläggande funktioner
- planera och genomföra undervisning för syntensemble
- arrangera för syntensemble
- komponera för och tillsammans med elever inom genren nutida musik
- visa kännedom om notation, interpretation och gestaltning inom nutida musik
- visa repertoarkännedom inom nutida musik
- muntligt och skriftligt beskriva instuderingsprocesser och gestalta repertoar för
undervisningsändamål för profilinstrument i kammarmusikensemble
Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i tre delkurser som läses utan inbördes ordning:
A) Syntkännedom (2,5 hp)
Kursen behandlar följande moment:
● Grundläggande syntprogrammering
● Pitchbends- och modulationshjulsteknik
● Analoga filter och deras funktion
● Studier av syntmanualer
● Spel i syntensemble
● Att instruera och leda repetitionsarbete i syntensemble
● Arrangering för syntensemble
B) Nutida piano (2,5 hp)
Kursen behandlar följande moment:
● Notationspraxis
● Komposition
● Interpretation och gestaltning
● Samspel och improvisation
C) Ensemble – spel och metod (5 hp)
Kursen behandlar följande moment:
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● Instudering, bearbetning, musikalisk kommunikation och gestaltning av repertoar för
olika ensembler/samspelskonstellationer inom vald profil
● Metoder för undervisning i olika typer av ensembler eller kammarmusikaliska
konstellationer
● Resonemang om metodiska och didaktiska förhållningssätt med utgångspunkt i
auskultationer, studentens egen erfarenhet, och kurslitteratur
Genomförande

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av seminarier, lektioner, workshops och
handledning.
Studentens närvaro och aktiva deltagande i kursens genomförande krävs för examination.
Frånvaro kan i förekommande fall kompenseras med kompletterande uppgifter i samråd
mellan kursansvarig och student.
Examination

Examination sker genom förelagda uppgifter som redovisas skriftligt, muntligt och/eller
i gestaltande form enligt gällande instruktioner.
Kursen skall examineras senast tre år efter att studenten genomgått kursen.
Betyg

Godkänd, Underkänd.
Appendix

Studiehandledning, examinationsinstruktion och aktuell kurslitteratur samt information
om hur kursvärdering ska gå till, delges av kursledaren senast vid kursstart.
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