
    
 
 

 
 

Kursplan 

Operaregi, 15 hp 
Directing Opera, 15 credits 

 
Kurskod: O4019A 
Enhet: Operahögskolan  
Betygsskala: U-G 
Utbildning: Fristående kurs 
Utbildningsnivå: Avancerad nivå 
Ämnesgrupp: MC1 
Utbildningsområde: Opera 
Huvudområde: Opera 
Fördjupningsnivå: A1N 

Fastställd av: Lokala utskottet 
Fastställandedatum: 2017-03-09 
Reviderad: 2017-05-11 
Giltig från: HT2017 
 
 
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 om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande. 
 
 
Urval 
Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Till ansökan bifogas en 
skriftlig uppgift. Därefter intervjuas de mest meriterade sökande och får göra ett kort regiprov i 
vilket ingår att instruera ett par sångare. Slutgiltigt urval till kursen görs genom en samlad bedömning 
av inlämnade ansökningshandlingar samt intervju- och regiprovsresultat.  
 
 
Undervisningsspråk 
Engelska som huvudspråk. 
 
 
 
 
 



    
 
 

 
 

Syfte 
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i Operaregi. Genom teoretisk analys och praktiska 
övningar med utgångspunkt i  det musikdramatiska verket ska studenterna möta de specifika krav 
som ställs på operaregissören.  
 
Kursinnehåll 

• Analys och iscensättningsidé som kreativt verktyg 
• Praktiska övningar kring regissörerens kreativitet och gestaltningsförmåga inom opera 
• Övningar med sångare, personinstruktion 
• Att läsa partitur och klavérutdrag 
• Seminarier om operan som allkonstverk, modernitet, tradition och relevans 

 
Undervisningsformer 
Undervisning sker individuellt och i grupp. Studenten förväntas bedriva omfattande självstudier 
inom alla kursmoment. 
 
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. 
 
Lärandemål 
Studenten ska efter genomgången kurs kunna 

• Använda musikdramatisk verkanalys inför en iscensättning 
• Regissera med utgångspunkt i musiken och det musikdramatiska verket 
• Arbeta med sångare för att gestalta operascener 

 
Examination 
Studenten examineras genom att presentera en iscensättningsidé av ett musikdramatiskt verk samt 
en redovisning av en scen/scener ur detta verk. 
 
Ersätter tidigare kurs 
- 
 
Överlappar annan kurs 
- 
 
Betygskriterier 
Underkänd 
Studenten har inte uppfyllt de angivna lärandemålen. 
Godkänd 
Studenten har uppfyllt de angivna lärandemålen.   
 
Läromedel 
AV-material, musikdramatiska verk och litteratur om opera, meddelas vid kursstart och under 
kursens gång. 



    
 
 

 
 

 
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. 
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