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Møte i referansegruppe for klassisk, R622, 17 jan. 2008.  
 
Tilstede: Terje Bjørklund, Peter Mellgren (1.kl), Alexander Nohr (3.kl), Camilla Gule 
(4.kl) 
Fraværende: Ingvild Ranum (2.kl) 
 
Møteleder: Terje Bjørklund. 
 
1. Går fort gjennom hva referansegruppenes funksjon er. Kan betegnes som et meglingsorgan 
for elevene. 
 
2.1 Fysiologiske problemer. De fleste musikkstudenter blir plaget med fysiske problemer i 
sammenheng med utøvelse av hovedinstrument på et eller annet tidspunkt i studiet. Problemet 
er at det er vanskelig å vite hvem man skal gå til. Etterlyser et kontaktnett av behandlere som 
er lett tilgjengelig for elevene. Vet at enkelte lærere har litt informasjon.  Kan dette bli 
samlet? Hvem tar ansvar for å bringe dette videre. En sak for lærerrådsmøtet? 
 
2.2. Samarbeid med medisin. Sangseksjonen har vært borti dette. Kan det være gjensidig 
interesse mellom fakultetene for å ”bruke” musikkstudenter? Sikkert mange som bærer på 
fysiske ”skavanker” som kan være interessante å få redegjort både for bevisstgjøring og 
forebygging av skader hos musikkstudentene. Interessant? 
 
3.1 Studentrådet. Er det noe aktivitet for tiden? Gi dere gjerne til kjenne. Referansegruppa er 
interessert i å vite hvem som er med. Vi har og forslag til saker som kan taes opp. Se punkt 
4.1, 4.2. 
 
3.2. Lærerrådet. Kan referansegruppa få referat fra lærerrådsmøter? I  allefall om ting som 
angår oss? 
 
4.1 Instrumentrommet i 5. Egentlig studentrådoppgave, men vi spør likevel: Hvem er det sitt 
rot? Jazz har svartsekk dag. Hva med dette på klassisk? 
 
4.2. Friske/stramme opp reglene for rot på øvingsrommene. Vanskelig å få vasket når det 
ligger masse (gammelt) rot på rommene. Gymbager, kaffekopper, ødelagte cd-spillere og 
lignende. Note-rot egentlig det største problemet. Hva med en liten svartsekk her og? 
 
5. Musikkhistorie. Hvorfor har vi musikkhistorie på Dragvoll når vi har kompetanse på 
konservatoriet? Argumenter for ikke ha mus.hist. på Dragvoll: 
 
- Dårlig plass i auditoriet hvor det undervises. 
- Dyrt å frakte 15-20 elever (selv om dette er elevens egne kostnader) med buss til 60 kr. 
Resulterer i dårlig oppmøte. 
- Nesten 50% stryk. Mye høyere enn da musikkhistorie ble undervist på konservatoriet. 
- Får ikke hørt like mange lytteeksempler som musikkvitenskap klassen som tar de samme 
forelesningene. 
 



Musikkhistorie er på konservatoriet regnet som et støttefag. Har det fremdeles denne 
funksjonen? 
 
6. Ex.Phil. Fungerer bra i sin nåværende form. Vinklet mot musikk, og elevene opplever at de 
kan få utsatt frister når de er opptatt med turneer og konserter. Interessant at det ikke er 
generell filosofi som blir tatt opp, men filosofer knyttet opp mot kultur. Overkommelig 
arbeidsmengde. 
 
7.1 Positiv tilbakemelding på sanginterpretasjon. Godt organisert og høy kompetanse. 
 
7.2 Minoritets instrumentgrupper. Instr. som trekkspill, harpe. Disse har ingen egen 
interpretasjon. Andre instrumenter har interpretasjon satt av som en del av hovedinstrument. 
Selv om disse minoritetsgruppene blir invitert til andre instrumentgruppers interpretasjon får 
de ingen spesifikk instrument-teknisk veiledning. Hva med tilbud om seminar/utveksling med 
andre konservatorier med samme instrumenter? Skolen vil vel i utgangspunktet spare penger 
på å ikke ha timelærer inne til egen interpretasjon for disse instrumentene. Er det aktuelt med 
en form for kompensasjon for disse elevene? F.eks. flere hovedinstrument timer eller 
samarbeid med andre skoler? 
 
8. Få prøve Olavshallen. Det er et ønske om at elevene får prøve å spille i Olavshallen. Dette 
er noe vi absolutt mener burde være mulig å prøve på. Forslag som en årlig ”Spydspiss-
konsert” hvor elever fra konservatoriet får vise seg fram. Kan være bra å ha et årlig mål å 
jobbe fram mot. God reklame for NTNU, og veldig god trening for elever som forhåpentligvis 
vil stå på lignende scener i fremtiden. Olavshallen koster, så vi er interessert i å høre 
administrasjonens tanker rundt dette. Er et eventuelt bytte mellom NTNU/Dokkhuset og 
TSO/Olavshallen aktuelt? 
 
9.1 Studiotid. Dette er en godt skjult hemmelighet for mange. Ikke alle leser ”Verdt å Vite” 
fra perm til perm. Kan det henge et godt synlig oppslag om dette? Gjerne info om muligheter 
til å leie studio også. 
 
9.2 Samarbeid med musikkteknologi. Her er det mange som ønsker å øve seg på å gjøre 
opptak. Er det mulig å få laget et oppslag over dette også? 
 
9.3. Årets album. Årlig innspilling av elevene. Er dette en ide? 
 
10. Kan ”Verdt og Vite” gjøres enklere å lese? Mer oversiktlig og lettere å finne den 
informasjonen du leter etter. 
 
11. Hvem har ansvaret for å ting gjort? Hvem sender ting til de rette instanser og følger 
opp problemer som blir tatt opp i referansegruppene?  
 
Neste møte torsdag 13. mars, kl 15 på rom 622. 
 
 
Ref. 
 
Camilla Gule 
  
 


