
 

   
  

Kursplan 
Att göra Opera II, 7,5 hp 
To Make Opera, 7,5 credits 
 
 
Kurskod: O4059G 

 

Kursgivande enhet: Operahögskolan  

Utbildning: Fristående kurs  

Utbildningsnivå: Grundläggande nivå 
Betygsskala: U-G 
Ämnesgrupp: MC1 

 

Utbildningsområde: Opera  

Huvudområde: Opera  

Fördjupningsnivå: G2F  

Fastställd av: Lokala utbildningsnämnden   

Beslutad: 2016-12-12 
Giltig från: VT 2017 

 

 
 
Behörighetskrav      
Grundläggande behörighet för studier på grundnivå 

Särskild behörighet: Konstnärliga studier om 60 hp eller motsvarande 

 
Urval 
Urval till kursen görs genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar. I 
bedömningen tas hänsyn till tidigare utbildning och kunskap, arbetslivserfarenhet eller andra 
erfarenheter värdefulla för den sökta kursen. I bedömningen tas särskild hänsyn till konstnärlig 
erfarenhet/verksamhet med fokus på och anknytning till kursinnehållet. 

 

Undervisningsspråk      

Svenska som huvudspråk. Andra skandinaviska språk eller engelska kan förekomma. 
 
 
Syfte       

Kursens syfte är att lära studenterna grunderna i och förutsättningarna för musikdramatiskt berättande 
och komponerande utanför de stora operahusen och traditionella scenerna. Genom att studera och 



   
 
 
möta alternativa former för opera ska studenterna inspireras till eget kreativt arbete med opera utanför 
operans allfartsvägar. 
 

 

Kursinnehåll 

Seminarier och föreläsningar om 

• Opera i andra rum än institutionsteatern.  

• Opera i andra format än det traditionella verkets. kammaropera, monodrama, blandformer som 
opera/cirkus, opera/dans m.fl. 

• Opera speciellt inriktad mot en viss publik, t.ex. barnopera, ”operaovana” 

• Dekonstruktion, bearbetning och omarbetning på konstnärlig grund, av redan existerande verk 

• Kommunikationen mellan verkets tonsättare och librettist och produktonsteamet 

• Orkesterpartitur, libretto, klavérutdrag och stämmaterial. På vilket sätt kan de användas och 
används de i iscensättningsarbete? 

 
Undervisningsformer 
Undervisning sker i grupp. Studenten förväntas bedriva omfattande självständiga studier inom alla 
kursmoment.  
 

Lärandemål   

Efter avslutad kurs ska studenten: 

• visa att hen förstår rummets betydelse för den musikdramatiska gestaltningen  

• visa att hen har kännedom om alternativa operaformat, om opera som en visuell och rumslig 
konstart samt om opera som publikt inriktad scenkonst.  

• visa att hen på ett grundläggande plan förstår ett traditionellt operaverks inneboende 
tolkingsmöjligheter 

• visa att hen har grundläggande kunskaper om samarbetet mellan 
produktionsteam/upphovsmän –kvinnor, och de konkreta hjälpmedel som används vid en 
iscensättning 

 

Kurskrav 
Vid all schemalagd undervisning gäller obligatorisk närvaro. Den som varit frånvarande mer än 20 % 
kan kompensera detta med extra arbetsuppgifter i överenskommelse med läraren. Den som varit 
frånvarande 35 % eller mer kan normalt inte godkännas på kursen. 
 

Examination  
Examinationen sker genom ett examinationsseminarium med reflekterande samtal i grupp kring 
lärandemålen. 
 
 



   
 
 

Betygskriterier     
Underkänd 
Studenten har inte uppfyllt de angivna lärandemålen. 
Godkänd 
Studenten har uppfyllt de angivna lärandemålen.   
 

Läromedel  
Läromedel redovisas i bilaga till kursplanen vid kursstart 
 

 
Kursvärdering 
Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet 
inhämtas och att resultaten av utvärderingen i de former som beslutats av Operahögskolan återkopplas 
till studenterna samt påverkar kursens utformning och utveckling. 
 
 
Kommentar 
- 
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