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Det humanistiske fakultet 
Institutt for musikk  

Dato 
17.10.2013 

Referanse 
 

 

Møtereferat 

Til stede: Ivan Blomqvist, Hallvard Gaardløs, Aleksander Lindås, Erling Aksdal, Karen Riis 
(sekretær) 

Forfall:  

Kopi til:  

Gjelder: Referansegruppemøte JAZZ 

Møtetid: Onsdag 16.10.2013 kl 12.00 
til 13.00 

Møtested: Olavskvartalet, OK622 

Signatur:   

 

Agenda: 
1: Emneevaluering 
2: Hovedinstrument 
3: Anneks 
4: Annet 
 
Referat: 
Sak 1: Emnevaluering: 
 
1J:  
Jazzhistorie  
Studentene ønsker seg mer praktisk opplegg, et lytteforum og mer spilling og lytting. Mer variasjon 
i presentasjonene. Biografier med ukes forberedelse funker. Erling tar saken videre med 
emneansvarlig.  
Ensembler:  
Tor Yttredal hadde for løst opplegg, kunne hatt fastere rammer. For springende. Espen Berg hadde 
et godt opplegg som var tydelig og fokusert. 
Flere studenter synes det er for mye ensembleundervisning. Gruppeinndeling oppleves som 
segregering. Det er ønskelig med mer varierte gruppesammensetninger bedre i hvert fall for 
førsteåret der man skal bli kjent. Det er også sunt med grupper på tvers av årskull.  

 

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

 

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. 
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Teori/gehør er tøft og krevende, men veldig bra. 
 
2J: 
Ensembler: Gruppesammensetninger er for like gjentagende og bør variere mer. Bra med 
prosjekter på tvers av årskullene. 
 
3J: 
Ensembler: 6 uker med ensembler til nå. Det er for mye. I fjor for lite (3). Bolkene ligger for tett 
og bør spres utover mer. 
Undervisinings-kollisjoner enkelte tirsdager: tirsdag 16.10 var det skole fra kl 9-16 i ett strekk. 
Lyddrama og ensembler må ikke overlappe/legges så tett opptil hverandre.  
Sikring av undervisningsopplegg: Viktig at emneansvarlig godkjenner opplegget konkret. Dette 
gjelder først og fremst ensemble og historie. 
NTNU Jazz Ensemble: Honorarpolitikken er veldig uklar. Skoleprosjekt eller eksternt? 
Blåserfavoriserende (størst behov for dem). Hvis det skal være en del av undervisningen, må det 
være mer for hver enkelt. Må heller ikke kollidere med annen undervisning. Dessuten må det 
meldes fra om så skjer. Men positivt at det finnes!! 
 
Sak 2: Hovedinstrument: 
Ingenting å melde. Bass forbedret.  
 
Sak 3: Annekset: 

- Ventilasjon fortsatt ikke fikset. Luftkvalitet er dårlig og ujevn. Enkelte av de minste 
rommene, f.eks. det i kjelleren, tåler mye bedre flere mennesker enn grupperom mht 
luftkvalitet. 

- Lydisolasjon: for stor lydgjennomgang mellom øvingsrom 
- Dørene går ikke igjen, gjelder både dører til øvingsfløyene samt til instrumentlager. Og 

porten ut mot gata.  
- Lyset på toaletter 2. og 3. etg funker bare sporadisk. 
- Trenger ett fast trommesett i kjelleren istedenfor tre på 101. 
- Pianoene for sjeldent stemt. Kjellerflygelet alltid ustemt. 
- Låser på alle flygler i annekset 
- Toalettpapir mangler og blir fylt på for sjeldent.  

 
Sak 4: Annet: 
Ingen saker.  
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