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Kursplan 

Att gestalta byxroller, 7,5 högskolepoäng 
Performing Trouser Roles, 7.5 credits 

 

Kurskod: OP115G Huvudområde: Opera 
Institution: Institutionen för opera Successiv fördjupning: G1F 
Betygsskala: U-G  
Utbildning:  
Fristående kurs       
       
       
Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare Fastställd av: Utskottet för kursplaner på grundnivå 
Ämnesgrupp: MC1 Fastställandedatum: 2020-10-09 
Utbildningsområde: Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Opera 100% Giltig från: HT 2021 

 

Behörighetskrav 

Grundläggande behörighet:  

för studier på grundnivå  

Särskild behörighet:  

30 hp i klassisk sång eller motsvarande. 

Urval 

Om det finns fler behöriga sökande än som kan beredas plats görs ett urval. Urval till kursen 
görs genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar samt ett sångprov på 
video- och ljudfil. I bedömningen tas även hänsyn till tidigare utbildning och kunskap, 
arbetslivserfarenhet eller andra erfarenheter med relevans för innehållet i kursen. 

Undervisningsspråk 

Svenska som huvudspråk, därtill kan andra skandinaviska språk och engelska förekomma. 

 

Kursinnehåll  

  

  

Kursen innehåller en orientering i ämnet,  praktiska övningar i masterclassform kring den 
vokala, musikaliska och kroppsliga gestaltningen av byxroller, samt reflektionssamtal kring 
konstnärliga val i relation till byxrollers gestaltning. 

 
 

 

Undervisningsformer 
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Undervisning sker i grupp (masterclassform) och seminarier. Studenten förväntas bedriva 
omfattande självständiga studier inom alla kursmoment. 

Lärandemål  
 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

 ha utvecklat sin förmåga att identifiera vokala och kroppsliga genusmarkörer 

 kunna använda metoder för att gestalta byxroller ur ett genusperspektiv 

 kunna göra medvetna och aktiva konstnärliga val i relation till gestaltning av byxoller 

 kunna reflektera kring byxrollens historia. 
 

Examination  
 
Examinationen sker genom ett praktiskt inriktat seminarium och ett reflekterande samtal i 
grupp.  

 

Om en student har beslut från Stockholms konstnärliga högskola om särskilt pedagogiskt stöd 
på grund av funktionsnedsättning, får examinator besluta om alternativa examinationsformer för 
studenten. 

Kurskrav  

      

Läromedel 

Kurslitteratur: 

Hadlock, H. (2000). "The Career of Cherubino, or the Trouser Role Grows Up." i M. A. Smart 
(Ed.), Siren Songs: Representations of Gender and Sexuality in Opera (s 67-92). Princeton: 
Princeton University Press. 25 sidor 

Reynolds, M. (1995). "Ruggiero’s Deception, Cherubino’s Distrations." i C. E. Blackmer & P. 
J. Smith (Eds.), En Travesti: Women, Gender Subversion, Opera. New York: Columbia 
University Press. 19 sidor 

Rosenberg, T. (2000). "Inledning" och "Byxrollens historia och estetik" i Byxbegär. Göteborg: 
Anamma. 65 sidor 

 

Övriga läromedel: 

En scen ur operarepertoaren efter eget val 

 

Kursvärdering 

Kursen utvärderas i enlighet med Riktlinjer för kursvärderingar. 
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Ersätter tidigare kurs 

- 

Överlappar annan kurs 

- 

Övrigt 

      


