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1J:  

MUSP4311 Hovedinstrument jazz A: 

• Ensemble: Flere syntes det er vanskelig å ha bare en trommis, kan man låne 
trommeslager fra en av de andre klassene på noen prosjekter? Det er ønske om å 
ha klare og tydelige oppgaver, at det er tydelig hva som er målet med økta og gå 
nok i dybden. Det er ønske om en ensemble-økt med fokus på folkemusikk siden 
Ole Bull-uka utgikk. Ønsker å gjenta felles-ensembleprosjektet. 

 

• Støtteinstrument: Bare positive tilbakemeldinger både for piano og trommer 

 

• Studentene ønsker flere hovedinstrumentlærere, slik at en bassist kan få f eks time 
med en sanglærer. Det åpner seg mer i 2. år og 3. år.  

 

• Fysiologi: Delte meninger i kullet, veldig individuelt. Ønsker større frihet til å velge 
fordeling mellom Timani og Alexanderteknikk.  

 

MUSP4316 Teori jazz A:  

• Teori: Positivt, fint å bli pushet til å synge og at undervisningen er knyttet til alle 
emner. 
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• Hør-komp: Veldig artig opplegg. Innspill til utvikling: litt kortere opphold mellom hver 
økt. Vise frem hva hver gruppe har jobbet med i hver økt i stedet for bare i den 
siste? Da kan gruppene lære av hverandre. På grunn av frafall ble det vanskelig for 
enkelte grupper å fremføre bare på den siste konserten.  

 

 

MUSP4312 Gehørtrening jazz A: 

• Rytmikk: Bra med konkrete øvelser, skulle ønske å ha dem skriftlig også slik at man 
har mulighet til å øve på dem i etterkant. Det er vanskelig å huske nye konsepter 
etter time, kan også løses ved at studentene tar opp selv. Tas opp med lærer på 
neste time.  

• Melodikk: Bra opplegg 

 

 

 

MUSP4314 Jazzhistorie: Veldig bra at lærer skaper så mye muntlig aktivitet og 
studentdeltakelse.  

 

 

 

 

2J: 

MUSP4321 Hovedinstrument jazz B: 

• Ensemble: Mye turnejobbing som henger sammen med musikkformidling, og det er 
bra. Ønsker å gjenta felles-ensembleprosjektet. 

• Dumt at det er færre timer 

 

MUSP4326 Teori jazz B: 

Fornøyd med undervisningen, men ønsker å bruke litt større del av timene til å jobbe med 
det som læres. Mer skriftlige øvelser.  

 

MUSP4337 Musikkteknologi for den utøvende musiker:  

• Litt for heftig/mye informasjon i en 4-timers økt. Må få mer tid til å prøve selv.  

• Mer praktiske øvelser på timene, og gjerne 2 timer hver fredag i stedet for 4 timers 
bolker. Blir som å lære seg et nytt instrument, og nivået er veldig ulikt.  

• Ableton Live: 4 timers økt i lab-en på mustek, men poenget er å ta med seg på 
øvingsrommet, men vi har ikke nok lisenser til at dette er mulig.  

 

MUSP4322 Gehørtrening jazz B:  

Rytmikk fungerer bra, men ønsker mindre fokus på koordinasjonsøvelser og mer fokus på 
rytmiske ting uten trommeteknikk.  
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3J: 

MUSP4331 Hovedinstrument jazz C: 

• Ensemble: Veldig fornøyd med den felles økta tidlig i semesteret. 
Barnekonsertopplegget opplevdes som veldig relevant. Generelt fornøyd.  

 

MUSP4332 Gehørtrening jazz C:  

• Melodikk: Et pluss med to lærere i melodikk.  

• Rytmikk: Undervisningen oppleves som mindre relevant enn i melodikk. Litt for 
mekanisk tilnærming, for lite musikalsk-rettet.  

 

MUSP4336 Teori jazz C: Studentene opplever høstens prosjekt som for langdrygt, men ser 
frem til presentasjonene 

 

MUSP4327 Arrangering/komponering jazz: variert og relevant, veldig bra.  

 

 

Annet/Læringsmiljø: 

-Fredagsforum: Har vært bra, men det er ønskelig å få inn en lærer i arrangørgruppa for å 
få det mer strukturert. Litt lav deltakelse.  

 

-Fokus på mangfold og kjønnsbalanse, hvor ble det av RILM? Det er ønskelig med mer 
fokus på dette. Møter? 

 

-Kan de «innsparte» undervisningsukene gi en ferieuke i semesteret? 

 

-1J ønsker mer av: 

 

• Et pauserom med kaffetrakter der man kan treffes mellom øktene, et 
sted der man kan høre på musikk og snakke studenter på tvers av 
årskull 

• Sette i gang en egen linjeforening? 

• Opprette en ansvarsgruppe som har ansvaret for sosiale tiltak for 
jazzlinja, lavterskel som f eks 

• En del føler seg litt utenfor fellesskapet, dette bør tas opp i et allmøte.  

  

-Petters jazz jam er veldig tilgjengelig. 

 

 

Det ble kommentert etter møtet at det var veldig bra og at det ikke minst skyldtes at vi hadde 

referent som fristilte alle til å bidra. 


