Kursplan
Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap
Institutionen för kulturvetenskaper
2MU910 Att komponera musik mot uppdrag, 7,5 högskolepoäng
Commissioned Music Composing, 7.5 credits
Huvudområde
Musik
Ämnesgrupp
Musik
Nivå
Grundnivå
Fördjupning
G2F
Fastställande
Fastställd av institutionsstyrelsen vid Institutionen för kulturvetenskaper 20120403
Kursplanen gäller från och med vårterminen 2012
Förkunskaper
Musik 60 hp eller motsvarande, samt prövning av arbetsprover.

Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
l

l
l
l
l
l
l

komponera melodier och texter, arrangera, dokumentera samt leverera färdiga
produkter på direkta uppdrag från musikförlag och andra uppdragsgivare;
analysera genreidiom och kvalitetsbegrepp;
analysera och värdera struktur och form i text, melodi och arrangemang;
skapa musik i olika modeller av cowriting;
på en grundläggande nivå beskriva den svenska musikbranschen;
skapa och bearbeta en professionell musikproduktion;
analysera och värdera en produktion utifrån marknadens krav.

Innehåll
Kursen innehåller följande moment:
l
l
l

l
l
l
l
l

musikskapande och produktionsplanering i digitala musikverktyg;
stil och genreanalys genom musiklyssning;
låtskrivande och arrangering, fritt eller enligt givna förutsättningar, enskilt och i
samarbete;
möten med branschrepresentanter;
allmän branschkännedom, organisationer, avtal m.m.;
referenslyssning och analys;
diskussion och dokumentation av skapandets olika processer kopplat till musik;
fortlöpande konstnärliga och tekniska synpunkter på medstudenters produkter.
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låtskrivande och arrangering, fritt eller enligt givna förutsättningar, enskilt och i
samarbete;
möten med branschrepresentanter;
allmän branschkännedom, organisationer, avtal m.m.;
referenslyssning och analys;
diskussion och dokumentation av skapandets olika processer kopplat till musik;
fortlöpande konstnärliga och tekniska synpunkter på medstudenters produkter.

Undervisningsformer
Utbildningen sker genom föreläsningar, laborationer, självständiga studier och
musikprojekt.
Uppgifter som introduceras på campus under kursens första arbetsvecka sammanställs
på distans och färdigställs på campus under kursens sista vecka.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget godkänd ska de förväntade studieresultaten vara uppnådda. Kursen
examineras utifrån redovisade skriftliga uppgifter och fullbordade musikproduktioner i
digitalt format.
Omtentamen erbjuds inom sex veckor (inom ramen för ordinarie terminstid).

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursvärdering som sammanställs skriftligt och
återkopplas till studenterna. Sammanställningen redovisas för aktuella institutionsorgan
och för berört programråd, samt arkiveras av kursansvarig institution.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Kurslitteratur och övriga läromedel
Musikexempel/litteratur väljs ut i samråd med lärare och examinator.

