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Kursplan 

Från Beyoncé till Bach, 7,5 högskolepoäng 
From Beyoncé to Bach, 7,5 credits 

 
Kurskod: D1060G Huvudområde: Dans 
Institution: Institutionen för dans Fördjupningsnivå: GXX 
Betygsskala: U-G Faställd av: DOCH:s lokala utskott för utbildningsplaner 

och kursplaner 
Utbildning: Fastställandedatum: 2018-08-28 
Fristående kurs Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
       
Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare Giltig från: VT 2019 
Ämnesgrupp: DA2  
Utbildningsområde:  
Dans 100%  
   
   

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet för studier på grundnivå med undantag för Svenska 1, 2 och 3 och 
Engelska 6 samt  samt  

Särskild behörighet 

• 30 hp inom det konstnärliga fältet eller motsvarande  

Urval 
Urval till kursen görs genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar. I 
bedömningen tas hänsyn till tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller andra erfarenheter 
värdefulla för den sökta kursen. I bedömningen tas särskild hänsyn till erfarenhet av arbete med 
konstnärlig verksamhet med fokus på och anknytning till kursinnehållet  

Undervisningsspråk 
Engelska som huvudspråk  

Syfte  
Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap om olika praktiska och teoretiska ingångar till 
hur musik och ljud används inom dans och koreografi. 

Kursinnehåll  
I kursen analyserar och förhåller sig studenten kritiskt till användningen av musik och ljud i 
dans och koreografi ur historiska, politiska ekonomiska och estetiska perspektiv.  
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Inbjudna koreografer, kompositörer och teoretiker delar med sig av tillvägagångssätt och 
personliga relationer till ljud/musik inom dans/koreografi genom teoretiska föreläsningar och 
praktiska workshops. 

 

Undervisningsformer 

Föreläsningar☒ Seminarier☐ Lärarledd undervisning☐ 

Workshops☒ Handledning enskilt☐ Handledning i grupp☐ 

Individuell coaching☐ Tvåpartssamtal☐ Trepartssamtal☐ 

Lärandemål  
Studenten ska efter avslutad kurs kunna: 

• differentiera metoder, tillvägångssätt och perspektiv kring hur koreografi/dans och 
musik/ljud relaterar utifrån historiska, politiska och estetiska perspektiv. 

• utifrån sin egen praktik problematisera och argumentera för egna val av musik och ljud i 
relation till koreografi och dans. 

 

Kurskrav 
Kursen kräver genomförande av förelagda uppgifter. Schemalagda perioder är obligatoriska. 
Komplettering krävs vid frånvaro. Formen för detta beslutas i samråd mellan examinator och 
student.  

Examination  
Kursen examineras i slutet av kursen genom en skriftlig reflektion och en praktisk uppgift 
 
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 lärare och eventuella 
behandlare. . 

 

Ersätter tidigare kurs 
- 

Överlappar annan kurs 
- 

Kommentar  
- 
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Betygskriterier 
Studenten har uppnått de angivna lärandemålen. Underkänd 

Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen.  

Läromedel 
Year and pages for the literature is updates soon. 

The rest is noise-Listeiing to the twentieth century, Alex Ross, Picador USA 

Music-Dance, Sound and Motion in Contemporary Discourse, Patrizia Veroli, Gianfranco 
Vinay, Routledge 

Lyssnare, Magnus Haglund, Bokförlaget Korpen 

Dance and the Music of J. S. Bach, Expanded Edition. Meredith Little and Natalie Jenne, 
Indiana University press 

A Choreographer’s Score: Fase, Rosas danst Rosas, Elena’s Aria, Bartók, Anne Teresa De 
Keersmaeker, Bojana Cvejic, Mercatorfonds, Rosas 

Musikens politiska ekonomi : lagstiftningen, ljudmedierna och försvaret av den levande 
musiken, 1925–2000,Rasmus Fleischer Ink bokförlag, 2012 

Deep Listening: A Composer's Sound Practice, Pauline Oliveros, iUniverse 

Extremely Loud, Sound as weapon, Juliette Volcler, The New Press 

Ocean of Sound, David Toop, Five Star Publishing, 
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