
REFERANSEGRUPPEMØTE KLASSISK 
07.12.17, 15.00-17.00, rom 622 (Olavskvartalet) 
Til stede: Anna Maria Volent, Maia Reppe, Knut Øien, Nicoline Hofgaard (sekretær), Øyvind Gimse (til 
stede kl. 15.30-16.30) 
 
Generelt 

• Dårlige holdninger: Studenter har tatt opp at de heller ønsker musikkhistorie over to år, og 
kommentar fra en lærer var at dette bare er noe man skal gjennom, det er ikke så viktig. Denne 
holdningen er noe som går igjen og studentene har hørt lignende ting flere ganger. Konsen skal 
ikke bare være et sted for hovedinstrument, da kunne man bare tatt timer privat. Dette må ses 
på mer som en støtte for utøvelse. Dårlige holdninger smitter fra lærerne og over på 
studentene. Det gjør at studentene blir umotiverte for andre fag enn hovedinstrument. 

• Røyking inne: Det er noen på bygget som røyker! Det er et stort problem for astmatikere og 
andre som ikke liker røyklukt. 

• Luft: For dårlig luft generelt på bygget, både øvingsrom og undervisningsrom. Hvis man 
oppholder seg på et øvingsrom etter at noen har vært der en stund blir man i dårlig fom. Dette 
er et stort problem som studentene har behov for at blir gjort noe med. 

• Øvingsrom: 
a) Problem at det blir liggende i søppelbøttene på øvingsrommene og lukte. Studentene 

ønsker at søppelbøttene skal tømmes hver dag og at snuserne tar med seg snusen og 
tømmer i en søppelbøtte et annet sted. 

b) Noen setter igjen kaffekopper som blir stående å mugne og stinke på øvingsrommene.  
c) Hyllene på øvingsrommene blir bare brukt til søppel og rot og muggen kaffe. Ønske om at 

disse skal fjernes så man slipper så mye rot og søppel på øvingsrommene. 
d) Alle yogamattene på øvingsrommet som har blitt satt inn der ifbm Alexander-teknikk er 

borte. Ønsker nye og at disse nye mattene av og til blir tørket over av vaskepersonalet. 
e) Stor notestativmangel. 

• Studio: Studentene har hørt de har rett på to timer i studio med Thomas i halvåret. Men de får 
ikke tak i han, og i beste fall delegerer han det til studenter. Studentene ønsker en proff 
teknolog, ikke studenter. 

• Studieløp: Ønske om at det står på timeplanen hvilke emner de forskjellige underfagene tilhører 
(mustek og direksjon). Ønske om at studieplanoppbygging skal henges opp ved siden av 
timeplanene på tavlene i 6. etg 

• Tverrfaglig samarbeid: Studentene krever bedre samarbeid på tvers av studieprogrammer. De 
ønsker å ha mulighet til å utnytte de forskjellige emnene på andre studieprogrammer. 

• Orgelsalen: Ønske om lydgardiner i Orgelsalen så det kan brukes av andre enn organister (for 
eksempel til sangernes interpretasjon, se under) 

• Sangundervisning: Fordi Kåre og Elisabeth ikke har persienner blir det ofte for varmt på 
rommene deres, og all sangundervisning må derfor flyttes til kvelden. Det er ikke en holdbar 
situasjon. 

• Musikkhistorie: Lærerne må kommunisere og samarbeide bedre så det ikke er overlapping og 
samme pensum på flere forelesninger. Studentene blir irriterte for at de må kjøpe dyre 
antologier hvor de bruker bare noen sider i hver bok. Ønske om mer åpne/store spørsmål på 



eksamen, de store linjene, ikke detaljer (det har man ikke bruk for). Ønske om at spørsmålene 
skal gjenspeile hvor «store» epokene er. Ligner en naturfagsprøve mer enn en akademisk 
oppgave. Ønsker mer kunnskap om epoker, stiler, mest kjente stykker fra periodene, fokus på 
hvordan man analyserer disse. Ønsker å lære analyse, mer systematisk gjennomgang av hvordan 
analysere. Opplever ikke noen stor sammenheng mellom musikkhistorie og satslære. Lærerne 
kan ikke være redde for å kreve at studentene jobber med faget og pugger epoker, etc, 
studentene trenger arbeidskrav å forholde seg til. Ønske om at alle lærerne forholder seg til 
pensumlitteraturen, problematisk at noen lærere ikke gjør det. 

• Sangerne: Fare for en utvikling i retning av skarpere albuer og større konkurranse, bør være mer 
fokus på samarbeid og utvikling. Ønske om å jobbe med å skape et mindre konkurransepreget 
miljø der man løfter hverandre frem. Det at lærerne selv henter ut spesifikke elever til 
prosjektet skaper veldig stor konkurranse, det burde heller gå fra øverste trinn og nedover. 
Oppleves også som om det er tydelige favoritter blant lærerne. 

 
1. klasse 
• Gehør/improvisasjon: De fleste virker fornøyde, engasjert lærer. Ingen store klager. 
• Musikkhistorie: Veldig mye som skal læres på kort tid, ønske om å gå mer i dybden. De som er 

dårlige i musikkhistorie fra videregående strever, de som er gode kjeder seg. I stedet for å ha én 
musikkhistorie i første og en annen i andre, kunne man heller brukt to år på å komme seg 
gjennom så man får gått ordentlig i dybden. Man får prøveeksamen av Roman, og så får man 
akkurat samme oppgave på eksamen, det gir ikke mening. 

• Interpretasjon: Går fint, studentene er fornøyde med at de har god oversikt over hva som skal 
skje i timene. 

• Ole Bull-kurs: Virker som om folk er fornøyde. Ønske om å i stedet ha det tidlig i semesteret for 
å skape samhold på seksjonen og mellom seksjoner, før det danner seg gjenger. Flere mener det 
er den beste uka de har hatt hele semesteret. Det burde tas opp at man skal slippe å øve den 
uka – sette på planen at det skal være en FRIUKE – fra hovedinstrument og alt annet, skal skape 
samhold og godt sosialt miljø. 

 
2. klasse 
• Musikkhistorie: Bare hatt én lærer i hele høst. Han har masse pensum som må leses til timen, 

men når de kommer på timen leses det samme bare opp. Det kan ikke være slik at læreren 
tilpasser seg de studentene som ikke gjør en innsats, undervisninga må tilpasses arbeidskravene. 
For mye kverning på noen detaljer (kroning av en konge). Pga språkbarriere er det et ønske om 
at tekst som er på pensum, samt handlingsreferater, språkvaskes slik at de blir enklere å forstå. 
Faglige begreper må være skikkelig oversatt til norsk. Timene slutter alltid en halvtime før, det 
er ikke greit at studentene mister undervisningstid. Studentene føler ikke de får vist på eksamen 
hva de har lært i emnet. 

• Mustek: Veldig stor nivåforskjell. Noen har jobbet masse i Sibelius, andre nesten ikke noe. Ønske 
om at undervisningen skal gjenspeile de store nivåforskjellene som er i klassen, nå er det 
vanskelig å still spørsmål for de som ikke kjenner Sibelius så godt. Nivådelt undervisning kan 
være en mulig løsning. Fungerer ellers bra. De fleste er nye i Logic. Studentene trenger 
veiledning i perioden det er oppgaveskriving og undervisningsfri, gjerne også obligatorisk 
oppmøte slik at det ikke skal bli skippertaksarbeid. Uklarhet mellom mustek- og 



klassiskstudentene som gjorde at prosjektet ble litt halvveis (klassiskstudentene trodde mustek-
studentene skulle mixe, mustek-studentene trodde ikke det). Ønske om å lære mer om 
programmene før studentene skal bruke dem på egenhånd. 

• Akkompagnement: De fleste fornøyd. Ønske om at det skal være lettere å få med 
akkompagnatørene på hovedinstrumenttimene, slik at man kan styrke samarbeidet og ha en 
tredjeperson som kommer med innspill så man ikke spiller på seg uvaner. 

• Interpretasjon (sang): Veldig bra at det er så mange hver gang så man ikke må synge så mange 
stykker hver gang, og heller får sunget oftere. Studenter opplever at det gir bedre progresjon. 
Rommet er for dårlig (K203 fordi kammersalen har for dårlig luft). Rommet gir veldig lite 
inntrykk av hvordan det er å synge på et konsertsted. Ønske om å teste ut flere lokaler: Thomas 
Angells kapell, Ringve, Orgelsalen, etc… Ønsker mer direkte tilbakemelding, at man ikke skal 
være så snille mot hverandre. Dette er god lærdom, man trenger å lære seg å få direkte 
tilbakemeldinger, må herdes litt før man skal ut i den virkelige verden. Ønske om å utvikle 
arbeidsmåten slik at man tar tak i problemer og finner en løsning på dem. Generelt for lite 
tilbakemeldinger fra studentene i timene. 

• Ensemblesang: 2. og 3. klasse jobber med opera til Kristiansund. Pga mye sykdom blant 
studentene hangler prosjektet veldig. Må finne en modell der man ikke er så avhengig av 
hverandre – kan for eksempel førsteklassingene være stand-ins? Slik får 2. og 3.-
klassestudentene som dukker opp i alle fall mulighet til å utvikle seg. Noe usikkerhet rundt hva 
studentene skal jobbe med fra gang til gang (dette blir ekstra usikkert pga sykdom, kjedelig å få 
kjeft for noe man ikke visste man skulle øve på) 

• Hovedinstrument: Fornøyde studenter. 
 

3. klasse 
• Musikkhistorie: Går bra, men for dårlig kommunikasjon. Halvparten av klassen gikk glipp av 

semesterets eneste undervisningsbolk fordi de først ikke fikk beskjed om tidspunkt, deretter fikk 
de én dags varsel før neste undervisningsdag, og da var mange bortreist. 

• Gehør: Allerede tatt nøye med læreren i klassediskusjon. 
• Interpretasjon (klaver): Fungerer ganske bra. Har hatt undervisning på Dokkhuset og Ringve, det 

er studentene fornøyd med. Veldig viktig at alle studentene kommer med tilbakemeldinger, de 
må kunne argumentere for tilbakemeldingene sin, dette er også relevant senere i arbeidslivet 
fordi de sikkert kommer til å holde mesterklasser. Masterclass med Katrine Gislinge og en som 
studentrepresentanten ikke husker navnet på, veldig bra. 

• Uke 44 prosjektuke (klaver): Til masterclass med Jorun Marie Bratlie sleit noen pianister seg i 
hjel for å øve inn 8 stykker, og så ble det ikke spilt på langt nær så mange – dette burde lærerne 
som kjenner Bratlie ta høyde for og passe på at pianistene ikke måtte øve inn et 
uforholdsmessig stort repertoar i en så travel tid. De to siste dagene i prosjektuka hadde de 
masterclass med Liv Glaser. Til sammen altfor mye repertoar, pianistene ble utslitt. Opplegget 
var veldig bra bortsett fra at det var altfor mye. 

• Musikkformidling: Timene er for lange og studentene blir slitne. Studentene får ikke 15 min 
pause, bare 5 min, og det er veldig dårlig luft i rommet. For lange timer og for korte pauser. 

• Hovedinstrument (klaver): Studentene er fornøyde. 


