
 

 
 
 
 

Kursplan 
 Da Ponte och Mozart, 7.5 hp  
 Da Ponte and Mozart, 7.5 credits 
 
 
 
  Kurskod: O4080G 
Enhet: Institutionen för opera 
Utbildning: Fristående kurs  
Utbildningsnivå: Grundnivå 
Betygsskala: U-G 
Ämnesgrupp: MC1 
Utbildningsområde: Opera 
Huvudområde: Opera 
Fördjupningsnivå: G1N 
Fastställd av: Lokala utskottet 
Beslutad: 2019-02-20 
Giltig från: HT 2019 

 
 
Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet för studier på grundnivå. 

 
Urval 
Om det finns fler sökande än utbildningsplatser görs ett urval. Urval till kursen görs genom en samlad 
bedömning av inlämnade ansökningshandlingar. 

 
Undervisningsspråk 
Svenska som huvudspråk. Andra nordiska språk och/eller engelska kan förekomma. 

 
Syfte 
Kursens syfte är att ge en djupare inblick i samarbetet mellan Da Ponte och Mozart, både i tid och rum. Vi 
fokuserar på de tre operor de skrev tillsammans: Figaros bröllop, Don Giovanni och Cosi fan tutte ur ett 
musikaliskt, dramaturgiskt och språkligt perspektiv. 

 
Kursinnehåll 

• Undersökning av samarbetet mellan Da Ponte och Mozart, omständigheter kring samarbetet och 
uppkomsten av de tre gemensamma verken: Figaros bröllop, Don Giovanni och Cosi fan tutte  

• Djupare musikalisk analys av avsnitt ur Figaros Bröllop, Don Giovanni och Cosi fan tutte 
• Belysning av språkliga och textliga perspektiv i verken 
• Fokus på några roller från dessa tre Da Ponte/Mozart verk 

 
 
Undervisningsformer 
Seminarier och föreläsningar. Undervisning sker i grupp i Operahögskolans lokaler. Studenten förväntas 
närvara vid seminarierna samt bedriva självstudier. 



 

 
 
Lärandemål 
Studenten ska efter genomgången kurs kunna: 

• Reflektera över samarbetet mellan Da Ponte och Mozart 
• Redogöra för en musikalisk analys av delar av Da Ponte-operorna 
• Problematisera hur en sångare kan förhålla sig till några av rollerna i dessa tre operor 

 
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 
Kursmaterial meddelas i samband med 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 deltagare samt påverkar kursens utformning och utveckling. 
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