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enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. 

 

Møtereferat 

Til stede: Harald Rise, Line Tandberg, Maria Ying Schorpen, Steinar Vindedal, Astrid Gjestvang, 

Thomas Weisser, Karen Riis (ref) 

Forfall:  

Kopi til:  

Gjelder: Møte i referansegruppe kirkemusikk  

Møtetid: Torsdag 18. mai 14.00 til 

15.30 
Møtested: Møterom 611, Olavskvartalet  

Signatur:   

 

Generelt:  

 Klimanalegget er avslått i helgene, og det medfører at det nesten er umulig å oppholde 

lokalene, særlig i de rom som vender inn mot Olavskvartalet. 

 Renhold av øvingsrom: ikke bra nok. Stoler blir ikke flyttet på og vasket under, studenter 

og lærere må selv koste vekk støv under pedaler/orgler. Det trengs minst ett sett 

kost/feiebrett i 4. og 5. etasje. 

 Pianokrakk: Det trengs en pianokrakk på cembalo-rommet. Det finnes ikke en krakk 

annet sted på huset. 

 Notestativ: kan hentes i orgelsalen 

 Rydding i orgelsal: De som bruker salen har ansvaret for å rydde opp etter seg, det skjer 

ikke alltid. 

 Flygelet i orgelsalen: det har forekommet at flygelet er flyttet tett opp til ovn, i tillegg til 

at masse saker er plassert oppå flygelet. Hva kan gjøres for å unngå dette?  

 Kantina er bra! 

 Printeren i 5. etasje (mustek-lab) må følges opp, den virker ikke alltid og mangler 

dessuten ofte papir. 

 Biblioteket er bra! De som jobber der er veldig hjelpsomme og hyggelige, og kjøper inn 

det som trengs. 
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Emnevurderinger: 

 

Første år: 

 MUSP4112 Gehørtrening/improvisasjon A: Oppleves som at gehørdelen blir litt liten 

siden satslære og gehør sees i sammenheng. Ellers greit.  

 MUSP4510 (orgelimprovisasjonsdelen): Det grunnleggende fokuset tar mye tid og er 

kjedelig, det er ønsket med mer improvisasjon. 

 MUSP4114 Satslære A: Ok, men lærer snakker litt for fort så det kan være vanskelig 

å forstå hva som sies. 

 MUSP4113 Musikkhistorie A: Lærerne er flinke, men også her er det flere som er 

vanskelige å forstå. Formidlingsformen er for ensidig, stort sett bare rene 

forelesninger. Det er ønskelig med mer variasjon, for eksempel gruppearbeid, 

diskusjoner, refleksjon.  

Andre år: 

 MUSP4521 Orgelutøving B: Ikke alle lærerne gjennomfører utviklingssamtale med 

sine studenter i hovedinstrument. Orgelimprovisasjon: er ok, men ganske 

grunnleggende.  

 MUSP4522 Støttefag kirkemusikk: oppleves som nyttig og bra å ha et 

støtteinstrument. Musikkledelse er ok.  

 MUSP4125 Støttefag klassisk:  

 Satslære innebærer mye jobb, men det bør være såpass. Lærer kunne 

gjerne stille høyere krav.  

 Gehør: Ok 

Tredje år:  

 MUSP4531 Orgelutøving C: Fungerer bra. Musikkformidling: nyttig med 

musikerøkonomi, turneen var veldig bra.  

 MUSP4535 Kantoripraksis A: Kan planlegges bedre med tanke på praksis-kor og 

musikere. Ønsker seg enda mer praksis i etablerte ensembler. Det bør stilles krav til at 

studentene i kantorikoret må være forberedt før timene. Skulle gjerne hatt sangtimer 

allerede fra 1. år. 

 MUSP4534 Komposisjon A: Undervisningen har for mye fokus på det man ikke kan, 

studentene ønsker å bli møtt på sitt nivå. Har arbeidet med Palestrinastil, mens 

semesteroppgaven har fokusert på kirkemusikalsk bruksmusikk. 

  

 

Fjerde år: 
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 MUSP4540 Orgelutøving D: Vanskelig å få nok tid til å prioritere tid til dette, hadde 

vært fint om en del annen undervisning i f eks orgelimprovisasjon/liturgisk spill var 

samlet til intensive perioder.  

 MUSP4532 Liturgisk spill/orgelimprovisasjon B: Begge deler fungerer bra. Fint å 

være gruppe. Blir pushet på å spille bra i liturgisk spill, og det er fint.  

 MUSP4533 Komposisjon B: 4 studenter i gruppe, og det er en fordel siden man får 

input fra hverandre. Fungerer bra.  

 MUSP4546 Kantoripraksis B: Flinke lærere både i sang støtteinstrument og i 

direksjon.  

 

Årsstudium: 

 Generelt: savner struktur og årsplaner/semesterplaner i alle de ulike emnene. Det kan 

bli planløst uten, det hadde vært fint med en rettesnor, og gjerne pensumlister. 

 MUSP4516 Grunnleggende kantoripraksis: God undervisning, men den kan 

planlegges bedre. Savner struktur og årsplaner/semesterplaner i alle de ulike emnene. 

Det kan bli planløst uten, det hadde vært fint med en rettesnor, og gjerne 

repertoaroversikt. Timene i sang støtteinstrument har vært veldig bra, forløsende. Blir 

møtt på det nivået man er, og oppleves som nyttig for den jobben man skal gjøre som 

dirigent.  

 MUSP4534 Komposisjon A: Eksamen blir i kirkemusikalsk bruksmusikk, men det 

har vært undervist minimalt i dette i 2. termin. Melding om at kirkemusikalsk 

bruksmusikk var eksamensemne også for 3. klasse kom på siste undervisningstime. 

Denne prosessen oppleves som uryddig. 

 MUSP4536 Liturgisk spill/orgelimprovisasjon:  

 Liturgisk spill fungerer bra, har klare mål.  

 I liturgikk oppleves lærer som kunnskapsrik, men 

undervisningsformen kan gjerne varieres mer, ønsker mer 

diskusjon og refleksjon. Litt for mye historiefokus, studentene 

ønsker mer vinkling mot yrkeslivet de skal inn i.  

 Orgelimprovisasjon: Sprikende nivå i gruppa gjør at det er 

vanskelig å få til god undervisning som utfordrer alle. Bør 

vurderes om det beste hadde vært individuell undervisning. 

Langsom progresjon, for få faglige utfordringer. Få 

utfordringer på reell improvisasjon.  


