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Kursplan 

Operagestaltning Kandidat 5 – plats, händelse, möte 30 hp  
Opera Performance Bachelor – site, event, encounter, 30 hp  
 
Kurskod: O4077G 
Enhet: Operahögskolan     
Betygsskala: U-G   
Utbildning: Kandidatprogram i opera med inriktning sång   
Utbildningsnivå: Grundnivå   
Ämnesgrupp: MC1   
Utbildningsområde: Opera    
Huvudområde: Opera    
Fördjupningsnivå: G2F 
Fastställd av: Lokala utskottet av NUF 
Fastställandedatum: 2018-12-14 
Giltig från: HT 2019 
   
 
Behörighetskrav 
Studenten ska ha uppnått de angivna lärandemålen i Operagestaltning 1, 2, 3 och med 
godkänt resultat om minst 15 hp i Operagestaltning 4. 
 
Urval 
Platsgaranti för alla studenter inom programmet. 
 
Undervisningsspråk 
Svenska som huvudspråk, därtill kan andra skandinaviska språk och engelska 
förekomma. 
 
Syfte 
Kursens syfte är att studenten med fördjupad vokalteknisk och gestaltande förmåga ska 
erfara hur rumsliga och publika förutsättningar påverkar och skapar mening i den 
musikdramatiska gestaltningen.  Studenten ska utveckla förmågan att självständigt 
instudera ny repertoar och musikaliskt gestalta densamma. 
 
Kursinnehåll 
Delkurs 1, Sång 5 hp 

• Sånglektioner individuellt och i grupp 
 
Delkurs 2, Plats, händelse, möte 16 hp  

• musikaliskt instuderings- och gestaltningsarbete individuellt och i grupp 
• musikdramatiska gestaltningsövningar i olika rumsliga och publika sammanhang 
• frågeställningar och övningar kring förhållandet publik och rum samt platsens betydelse 

för mötet med publiken 
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Delkurs 3, Musikdramatisk konsert 9 hp  
• musikaliskt instuderings- och gestaltningsarbete individuellt och i grupp 
• scenisk konsert med dirigent och orkester eller dirigent och piano 

 
Undervisningsformer 
Undervisningen sker i grupp och individuellt 
 
Lärandemål 
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:  
 
Delkurs 1, Sång 5 hp  

• vidareutveckla sin förmåga att bygga och behålla en sund och fysiologiskt 
funktionell sångteknik i mötet med ökade musikdramatiska gestaltningskrav 

• på ett mer självständigt sätt hantera sin sångteknik  
 
Delkurs 2, Plats, händelse, möte 16 hp 

• gestalta under olika rumsliga, musikaliska och sceniska förutsättningar samt visa 
insikt i hur detta påverkar både gestaltningen och mötet med publiken  
 

Delkurs 3, Musikdramatisk konsert 9 hp 
• gestalta musikdramatiskt i konsertens form  

 
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 
Studenten examineras utifrån kursens lärandemål genom 
 
Delkurs 2, Plats, händelse, möte16 hp  

• en musikdramatisk redovisning och ett reflekterande samtal  
Delkurs 1 och 3, Sång 5 hp, Musikdramatisk konsert 9 hp 

• en scenisk konsert  
 

Ersätter tidigare kurs 
Operagestaltning Kandidat – plats, möte, händelse O4069G 
 
Överlappar annan kurs 
Operagestaltning Kandidat – plats, möte, händelse O4069G 
 
Betygskriterier 
Underkänd 
Studenten har inte uppfyllt de angivna lärandemålen. 
Godkänd 
Studenten har uppfyllt de angivna lärandemålen.   
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Läromedel 
Notmaterial väljs i samråd mellan lärare och student. Övrig kurslitteratur fastställs vid 
kursstart av kursansvarig. 
 
Kommentar 
Delar av kursen kan efter samråd med ansvarig lärare genomföras som praktik på ett 
professionellt operahus om kursinnehållet på så sätt tillgodoses. 
 
Kursvärdering 
Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och 
regelbundet inhämtas och dokumenteras 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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