
    
 
 

 
 
 

 

Kursplan 
 
Uruppförandets konst och utmaningar för operasångaren – 22.5 hp 
The art and challenges for the opera singer of the first performance of a new 
opera, 22.5 credits 
 
Kurskod: O4025A 
Enhet: Operahögskolan  
Betygsskala: U-G 
Utbildning: Fristående kurs i opera med inriktning sång 
Utbildningsnivå: Avancerad nivå 
Ämnesgrupp: MC1 
Utbildningsområde: Opera 
Huvudområde: Opera 
Fördjupningsnivå: A2E 
Fastställd av: Lokala utskottet 
Fastställandedatum: 2018-01-25 
Reviderad: 2018-02-26 
Giltig från: HT 2018 

 
 
Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå, det vill säga studier från grundnivå samt 
Särskild behörighet: 
-Engelska 5 eller motsvarande 
-Konstnärlig kandidat- eller högskoleexamen i klassisk sång eller opera om minst 180 
högskolepoäng eller motsvarande. 
 
Urval 
Inför varje kursomgång beslutas vilka röstlägen/röstfack studenter kan söka till. 
Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urvalet görs genom en 
samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar samt provsjungning. I bedömningen tas 
även hänsyn till tidigare utbildning och kunskap, arbetslivserfarenhet eller andra erfarenheter 
värdefulla för den sökta kursen. 
 
Undervisningsspråk 
Engelska som huvudspråk. 
 
Syfte 
Kursens syfte är att studenterna genom deltagande i ett musikdramatiskt uruppförande ”från ax till 
limpa” ska få kunskap om uruppförandets utmaningar och möjligheter inom opera.  
 
Kursinnehåll  

• instuderingar 
• vokal och musikalisk coaching 



    
 
 

 
 
 

 

• kreativa möten med det nya operaverkets tonsättare och librettist 
• gestaltning av en roll i en nyskriven kortopera i en komplett uppsättning inför publik i 

samarbete med andra yrkesgrupper inom opera. 
 

 
Undervisningsformer 
Undervisning sker individuellt och i grupp.  
Studenten förväntas bedriva omfattande självständiga studier inom alla kursmoment. Hänsyn ska 
tas till studentens individuella utvecklings- och kunskapsbehov. 
 
Lärandemål 
Studenten ska efter genomgången kurs 

• kunna gestalta nyskriven repertoar musikaliskt och sceniskt 
• kunna kommunicera med en publik vokalt och sceniskt i en nyskriven opera 
• kunna redogöra för de speciella svårigheter och utmaningar en sångare ställs inför i ett 

uruppförande från instudering till musikdramatiskt framförande 
• visa insikter i andra yrkesgruppers kreativa processer. 

 
 
Kurskrav 
Vid all schemalagd undervisning gäller obligatorisk närvaro. Den som varit frånvarande mer än 20 
procent kan kompensera detta med extra arbetsuppgifter i överenskommelse med läraren. Den som 
varit frånvarande 35 procent eller mer kan normalt inte godkännas på kursen. 
 
Examination 
Studenten examineras genom en musikdramatisk föreställning inför publik. Studenten examineras 
dessutom i ett reflekterande gruppseminarium där uruppförandets utmaningar blir genomlysta.  
 
 
Ersätter tidigare kurs 
- 
 
Överlappar annan kurs 
- 
 
Betygskriterier 
Underkänd 
Studenten har inte uppfyllt de angivna lärandemålen. 
Godkänd 
Studenten har uppfyllt de angivna lärandemålen.   
 
Läromedel 
Det nyskrivna operaverket. Eventuell övrig kurslitteratur meddelas vid kursstart. 
 



    
 
 

 
 
 

 

Kursvärderingar 
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. 
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