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Kursplan 

Disciplin #2, 7,5 högskolepoäng 
Discipline #2, 7,5 credits 

 
Kurskod: D2007A Huvudområde: Koreografi 
Institution: Institutionen för cirkus Fördjupningsnivå: A1F 
Betygsskala: U-G Faställd av: Arbetsgruppen för kursplaner 
Utbildning: Fastställandedatum: 2016-10-25 
Master Programme in Contemporary Circus Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
       
Utbildningsnivå: Avancerad nivå Giltig från: VT 2017 
Ämnesgrupp: CI1  
Utbildningsområde:  
Teater 100%  
 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå (90 hp från grundnivå) samt  

Särskild behörighet 

• Konstnärlig kandidatexamen i cirkus eller motsvarande  

• Engelska 6 eller motsvarande  

• Godkänt behörighetsprov som visar konstnärlig förmåga i cirkus 

• Disciplin #1 

Urval 
 Studenter på programmet har platsgaranti 

Undervisningsspråk 
Engelska som huvudspråk 

Syfte  
Syftet är att studenten utvecklar sin praktik att skapa innovativa "trick" som är specifika för 
hens projekt. Kursen syftar vidare till att studenten ska utveckla medvetenhet och förmåga att 
reflektera kring de metoder som behövs för att skapa och framgångsrikt upprepa det fysiska 
material som hen själv har skapat.  

Kursinnehåll  
Kursen består av kontinuerlig träning i den valda disciplinen tillsammans med lärare,  
konstnärlig handledare och eget arbete. 
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Undervisningsformer  

Praktiska lektioner, skrivna reflektioner 

Lärandemål  
  
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• kunna skapa nya cirkusrörelser som utvecklats från innehållet i hens projekt eller som 
främjar innehåll/tema/intention i projektet 

• ta hänsyn till rörelsematerialets påverkan och tolkningspotential hos en åskådare 

• kunna diskutera sitt material i relation till relevant material ute på cirkusfältet  
 

Kurskrav 
Minst 80% närvaro samt genomföra givna uppgifter. Vid ytterligare frånvaro krävs 
komplettering.  

Examination  
  
Examination sker genom två fysiska presentationer, den ena efter halva kursen och den andra i 
slutet av kursen. 

 

Om en student får underkänt på ordinarie examination har studenten rätt att genomgå 
ytterligare högst fyra examinationstillfällen för att få godkänt resultat.  

I särskilda fall, vid exempelvis sjukdom eller skada, kan vissa delar examineras genom särskild 
uppgift. Varje enskilt fall bedöms i samråd mellan ansvarig/a lärare och eventuella behandlare.   
 

Ersätter tidigare kurs 
- 

Överlappar annan kurs 
- 

Kommentar  
- 

Betygskriterier 
      

Godkänd  

Studenten har uppnått de angivna läromålen.  
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Underkänd  

Studenten har inte uppnått de angivna läromålen.  
 

 

Läromedel 
Studenten söker själv referensmaterial om liknande arbetet i hens disciplin i det samtida 
cirkusfältet 
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