
R E F E R A T fra møte i referansegruppa for utøvende master. 
 
Dato/tid: Torsdag 30.november 2017 kl 10 
Sted:   Møterom 622    
Tilstede: 1.år master: Anette Abelsen og Eivind R Heier 

2.år master Carl Ninian Wika og Ole Rasmus Bjerke 
Lærerrepr: Trine Knutsen (fra vårsemesteret møter Jørgen Larsen) 

Referent: Trine Knutsen  
 
 
Prosjektuker og prosjekter 
 
Uke 39 Kamfest 
Uke 44 ensembleprosjekter 
 

- Gode prosjektuker i høstsemesteret.  
- Godt kammerorkesterprosjekt i uke 44, godt ledet av Marianne og Øyvind, god 

gjennomføring, fint repertoar. 
- Gjerne gi alle 2.år masterstudentene tilbud om å delta i prosjektukene. Sørge for at 

faglig og adm leder har god kontakt ang dette.  
- Gitar/sang prosjekt fungerte fint. Innvending: konserten kom litt for lenge etter 

prosjektuka.  
 
Zaid Jabri konserten 27.nov. 

- Eivind deltok i In Memoriam-kvartetten. De kunne ønsket noe instruksjon fra lærer. 
Og burde vel strengt tatt sagt fra om dette.  

- Positiv respons fra de som deltok i Zaid konserten.  
 

Andre prosjekter - nei 
 
Emner 
 
Refleksjon rundt musikalsk praksis 

- Svevende fag, forelesninger med forskjellige folk, presentasjon phd prosjekter osv, 
oppleves ikke veldig relevant for studentene. 

- For mye preg av enkeltstående forelesninger, hvilket gir for lite sammenheng og 
mening for studentene. 

- Forelesernes prosjekter og tema litt for langt unna studentenes hverdag.  
- Kollokvier dagen etter har fungert godt ift forståelse mm. Fint med konkrete 

spørsmål fra Tone.  
- Savner kontekst 
- Plagge var engasjerende, Kleppen nyttig.  

Trine bringer innspillene videre til emneansvarlig.  
 
Utøverpsykologi og prestasjonsforberedelser 

- Ganske bra emne.  
- Frode Moen interessant og relevant.  



- Siw Graabræk to forelesninger, fungerte fint. Bra med to separate forelesning med 
tid imellom, for refleksjon og arbeid mellom forelesningene.  

- Alle de fire studentene er skeptisk til Timani foredraget. Dersom man skal lære mer 
om Timani er 1,5 t forelesning ikke nok. Ugreit at foreleser reklamerer for Timani og 
oppfordrer studentene til å ta timer (som koster pæng).  

- Heller få inn fysioterapeut og andre relevante fagfolk.  
- Emnet oppleves relevant.   
- Forslag for neste år: Anna Gebert med prøvespillforberedelser og forberedelser for 

relevant arbeidsliv.   
Trine bringer innspillene videre til emneansvarlig.  
 
Kunstnerisk fordypning I 
Kunstnerisk fordypning II 

- Ingen av de fire i møtet har deltatt aktivt i interpretasjon, og har ikke vært satt opp 
som aktive i sine respektive interpretasjonsforum.  

- Oppfølging: Trine oppfordrer kontaktlærerne om å inkludere masterstudentene i 
instrumentgruppenes interpretasjonsfora.  

- Har ikke hatt klassetimer med Marianne. Oppfølging: Carl N etterlyser selv 
- Orkesterworkshop med Anna Gebert oppleves som veldig relevant, også relevant for 

prestasjonsforberedelser.  
- Ensemblesang, bra opplegg med Hilde Gjermundsen. Fortsetter i vårsemesteret.    
- Generelt fornøyd med undervisningen i kunstnerisk fordypning.  
- Fungerer fint at veileder er den samme som HI-lærer. Positivt at undervisning og 

veiledning gjerne går over i hverandre.  
 
Diverse 
 
Masterforum 

- Peter Hatfield og Bergmund Skaslien fungerte ok.  
- Datoene må komme tidligere! – Trine følger opp 
- Vårsemesteret: Gjerne Anna Gebert, Hilde Gj, Marianne, Trygve. Og gjerne lærere 

som står «fjernere» fra dem studentene vanligvis møter. Trine følger opp.  
 
Lokaler, utstyr 

- Oppleves litt bedre luft i 5.et 
- Baflene skal ned! 
- Gjerne nye gardiner! – Trine melder til adm og HMS 
- Merke stativene med romnummer eller etasje/gang – Trine tar det videre til adm 
- Gjerne organisere dugnad for å få stativene tilbake på plass. Oppfølging: studentene 

bør organisere dette selv 
- Kantina 

o middag 98,- er blitt for dyrt.  
o Semesteravgift kr 550 pr student, men får ikke tilbud om SiT kantine. Mulig å 

få refundert noe som kan gå til subsidiering av kantineprisene? – Trine bringer 
til adm 

- Når kommer armlenene og de nye stolsetene i Kammersalen? – Trine spør Dagny 
  


