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Marthe Aa blir valgt som leder i referansegruppa på kirkemusikk. Dette innebærer å jobbe sammen 

med administrasjonen med organiseringen av referansegruppemøtene. Det skal være to 

referansegruppemøter i semesteret.   

 

Emner:  

 

Orgelutøving 

- Det er fint at det er litt færre interpretasjoner når det er såpass få studenter.  

- Kan godt ha flere temainterpretasjoner.  

 

 

Perspektivemne 

- Hadde vært fint å ha flere emner å velge mellom. Språkemner er ønskelig.  

- Det er også ønske om å slippe å ha både perspektivemne og exphil i samme semester. Dette gjør 

at halve studieplanen på vårsemesteret i andre klasse består av emner som ikke har så mye med 

musikk å gjøre, og som til en viss grad oppleves som irrelevante der og da. På grunn av dette 

går det også veldig mye tid til reising mellom Olavskvartalet og Dragvoll det aktuelle 

semesteret.  
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MUSP4536 Liturgisk spill/Orgelimprovisasjon A 

- Tidspunktet på semesteroppgaven i hymnologi kolliderer med ganske mye annet. Harald nevner 

at semesteroppgaven ikke står i studieplanen, og at den dermed, teknisk sett, ikke er 

obligatorisk. Når det er sagt så er det nyttig læring i å skrive en slik oppgave, og det er opp til 

faglærer å definere hvilken metode som er best for å lære bort faget.  

- Det brukes litt komplisert terminologi i undervisninga. Det kan med fordel være litt mer 

lettfattelig/tydelig.  

 

 

MUSP4546 Kantoripraksis B 

- Studentene ser på det som en fordel at timene ikke er hver uke, men at de heller har litt lengre 

økter.  

- Det er ønskelig med mer praksis som en del av studiet, gjerne i forbindelse med gudstjenester i 

Nidarosdomen, samt dirigering av andre kor enn bare kantorikoret. Domkoret og Oratoriekoret 

blir tatt fram som eksempler.  

- Det er ønskelig med kurs/praksis i orkesterdireksjon.  

- Det er litt problematisk med to forskjellige lærere i kantoripraksis og kantorikor. Det gir litt 

dårlig utbytte av kantorikoret når lærerne ikke har mulighet til å følge opp på kantoripraksis-

timene.  

- Det føles også litt meningsløst når koret ikke har spesifikke prosjekter de jobber mot. Harald 

poengterer at koret er et av få steder hvor kirkemusikerne har mulighet til å utøve en form for 

kammermusikk.  

 

 

Generelt 

- Greie øveforhold i kirkemusikkfløya. Det virker som at det er bedre luft der enn for eksempel i 

øvegangen i femte etasje.  

- Det kan være problematisk når øvetiden til studentene i orgelsalen må vike for andre ting, 

spesielt når det ofte går ut over samme student flere ganger, og når vedkommende ikke har fått 

ordentlig beskjed.  

- Det er ønskelig med mer informasjon om hvilke tider man har tilgang til å booke øvetid i de 

forskjellige kirkene i byen.  

- Organiseringen av «Søndag i Nordre»- konsertene flyter litt. Det blir etterlyst en tydeligere rolle 

fra konsertleder og klarere rutiner på hvem som har ansvaret for hva. Det oppleves blant annet 

som vanskelig å få en oversikt over hvem som skal spille.  

- Rekrutteringsforestillingene i uke 45: Studentene føler at de fikk god trening på teamarbeid, 

men ikke så veldig stort utbytte rent faglig. Det var også litt dårlig oppmøte på forestillingene. 

Kan man gjøre mer for å trekke publikum?  

- Det kunne kanskje vært fint med litt mer sosialt samvær innad på seksjonen.  

 


