
   1 av 2 
 

 
 

 

Det historisk-filosofiske fakultet  
Institutt for musikk  

Dato 
26.03.2008 

Referanse 
 

 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Førstekonsulent 
7491 Trondheim E-post: Olavskvartalet + 47 73 59 73 00 Vegard Stolpnessæter 
 musikk@hf.ntnu.no 6 etg Telefaks  
 http://www.hf.ntnu.no/musikk Trondheim sentrum + 47 73 59 73 01 Tlf: + 47 73597304 

 

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. 

 

Møtereferat 

Til stede: Carl Haakon Waadeland , Marc Casanovas, Thomas Andersen, Magne Hoven, Vegard 
Stolpnessæter (ref.) 

Forfall: Jan Tro, Kristian Wien 

Kopi til:  

Gjelder: Referansegruppemøte i musikkteknologi 

Møtetid: 12:30-14:00 13.03.08 Møtested: 622 - Møterommet 

Signatur:   

 

Saksliste: 
1. Undervisningen så langt i vårsemesteret 
2. Eventuelt 
 
1 Undervisningen så langt i vårsemesteret 
 
2. semester 

• Timeplanen er grei. Noen har dårlig tid på å komme seg til gløshaugen til TT2010. 
• MUST1053 har blitt bedre, tur til NRK positivt. 
• I MUST1052 kom det mange uker uten forelesning tett på hverandre. Utøvende musikk sitt 

opptak er i uke 9 og 10. Da er det ikke ledig noe sted i Olavskvartalet. Dette vil bedre seg 
når musikkteknologi flytter inn i Fjordgata 1. 

• Ønsket om mer opplæring i Max/MSP i MUST1052 gjør seg gjeldende igjen. Det virker 
som om mange av emnene utover i studiet setter større krav til kunnskaper innen Max/MSP 
enn det studentene føler at de har. Studentene ønsker også mer informasjon om hvorfor man 
bruker de forskjellige programmene – hva er fordelene med de enkelte og når brukes det ene 
framfor det andre.  

• MUST1055 er bra. Triospillinga trekkes frem som utelukkende positiv. 
 
4. semester 
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• Det er mye Csound i MUST1056 og MUST2059, det er flere som har vanskelig for å henge 
med. Øvingsopplegget har også høye krav. 

• Mange jobber mye med MUST2057, gjesteforelesere i emnet er til stor inspirasjon. 
 

master 
• Masterstudentene har ingen emner til felles i vårsemesteret. Valgemnene gjør at det tar mer 

tid å komme i gang med fordypningen (masteroppgaven). 
• Møte med de fagansatte var positivt. 
• Det ble foreslått at masterstudentene kunne avtale å møtes på eget initiativ og utveksle 

erfaringer. 
• Det ble opplyst at det ikke er noe i veien for å ha kontakt med bedrifter eller andre eksterne i 

forbindelse med masteroppgaven. 
 
 
2 Eventuelt 

 
Jørgen Orheims masteroppgave var å lage et undervisningsopplegg innen musikkteknologi. Det ble 
opplyst om at Norges kreative fagskole nå tar opp studenter til studiet som benytter dette opplegget. 
 
Planer om studietur for musikkteknologi. Studentene vil danne komité og planlegge med mål våren 
2009. 
 
Kristian Mäkinen er ny leder av musikkteknologis linjeforening Lydmurerlosjen. 


