
    
 
 

 
 
 

 

Kursplan 
 
Verismen - Operans osminkade verklighet, 7.5hp 
Verismo – A slice of life, 7.5 credits 
 
Kurskod: OG1001 
Enhet: Institutionen för opera 
Betygsskala: U-G 
Utbildning: Fristående kurs 
Utbildningsnivå: Grundnivå 
Ämnesgrupp: MC1 
Utbildningsområde: Opera 
Huvudområde: Opera 
Fördjupningsnivå: G1N 
Fastställd av: Lokala utskottet 
Fastställandedatum: 2019-11-21 
Giltig från: HT 2020 
Reviderad: 2020-06-29 

 
 
Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet för studier på grundnivå. 

 
Urval 
Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urval till kursen görs 
genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar. 
 
Undervisningsspråk 
Svenska. Andra nordiska språk och/eller engelska kan förekomma. 
 
Syfte 
Kursens syfte är att fördjupa kännedom om olika strömningar inom begreppet ”verismo,” genom 
musikaliska, dramaturgiska och sångliga perspektiv. 
 
 
Kursinnehåll 

• Undersökning av Puccinis veristiska verk musikaliskt och dramaturgiskt. Vilka 
konstnärliga utmaningar kan uppstå när realismen möter den genomkomponerade 
musiken i operan? 

• Nedslag i andra veristiska tonsättares verk  
• Belysning av hur sångstilen i verismen påverkat operaröstens utveckling 
• Undersökning av veristiska element i samtida opera. 

 
 
Undervisningsformer 
Seminarier och föreläsningar. Undervisningen sker i grupp på distans via digitalplattform och/eller 
på Institutionen för opera. Studenten förväntas bedriva självstudier. 



    
 
 

 
 
 

 

 
 
Lärandemål 
Studenten ska efter genomgången kurs kunna 

• redogöra för Puccinis veristiska ådra 
• beskriva och reflektera över andra veristiska verk och tonsättare 
• problematisera och reflektera kring verismens påverkan på operarösten 
• reflektera kring veristiska teman i operakonsten då och nu 

 
Examination 
Studenten examineras i ett reflekterande gruppseminarium. Omtenta sker genom en skriftlig 
uppgift. 
 
Ersätter tidigare kurs 
- 
 
Överlappar annan kurs 
- 
 
Betygskriterier 
Underkänd 
Studenten har inte uppfyllt de angivna lärandemålen. 
Godkänd 
Studenten har uppfyllt de angivna lärandemålen.   
 
Läromedel 
Läromedel redovisas i bilaga till kursplanen vid antagning. 
 
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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