
Møtereferat Referansegruppe Jazz 
Tid: 19.10.2011  
Kl. 14.00-15.00 
 
Til stede: Bodvar Tornes, Siv Øyunn Kjenstad, Emilie V. Storaas, Ernst Wiggo 
Sandbakk 
 
Møtet tok utgangspunkt i møtereferat fra 26.05.11, og saker er gjentatt for å 
understreke at de fortsatt er aktuelle. 
 
Faglig og emnerelatert: 
- Ønske om workshoper av annen karakter: dansing, kontaktimprovisasjon, 
teambuildingsfokus. Begrunnes med ønske om bedre kontakt med klasse/ 
medstudenter/miljø. 
 
- 2J ønsker mer ensemble 
Emnet forsvant som følge av at 2J har musikkformidling. En ikke ønskelig 
situasjon.  
Blir det endring i inneværende studieår 11/12? (Spørsmålet ble fremmet i mai). 
Studentene er frustrerte, og vil kreve timene tilbake.  
 
Ensembleløsningen med ulike gjestelærere og temaer slik det har vært ønskes av 
alle trinn. Mer ensemble og mer kontinuitet er ønskelig.  
Team Hegdal funket.  
 
Det er ønskelig at administrasjonen sender ut mere info til jazzstudentene. Er 
annen infokanal mulig? F eks en elektronisk timeplan som er oppdatert til 
enhver tid.  
 
Noen av gjestelærerne kom til time med preg av nødløsninger.  
 
Studentfravær kan fort gå utover kvaliteten på ensembleundervisningen. Det 
ønskes at student skal ha ansvar for å skaffe vikar ved fravær.  
 
Det savnes til tider mer direkte tilbakemelding i ensembletimene. Lærere må 
ikke være redde for å gå rett på sak. 
 
Studenter oppfordres til å ha mer ensembletimer med hovedinstrumentlærer 
som videreføring av ensemblefaget.  
 
Det er et sterkt ønske om mer timer med Tina Nilssen. Også på 2. og 3. trinn. 
Mange gode tilbakemeldinger på hennes opplegg.  
 
Det er et ønske at det fra 2. året av åpnes for mer frihet i valg av 
hovedinstrumentlærer.  
 
Det er et problem at mange hovedinstrumentlærere ikke fyller antall timer som 
er satt i arbeidsplanen.   
 

 



Det må legges opp til at lærere og jazzlinja generelt får feedback. Det kan legges 
opp til dette ved å bedre presentere rapporteringskjeden. Utviklingssamtalen må 
gjennomføres. 
 
Det ønskes at formidlingsfaget utvides til å omfatte et semester i 3. året. Den 
ønskede oppsummering og oppfølging etter vår-turnéen og veien videre i det 
profesjonelle musikerliv er det ikke tid til på våren i 2. trinn.  
 
Det er også et ønske at avsluttende eksamen utvides til en tidsramme på inntil 
45, og minimum 30 min. Klassisk 4. års eksamen har en ramme på 60 minutter. 
Det samme gjelder på avsluttende jazzeksamen ved NMH. Studentene føler de 
ikke får vist alt de vil på de korte 30 minutter. Å forlenge eksamensuka og spre 
konsertene mer utover er et forslag. Spørsmål: Medfører dette endring av 
studieplanen. Hva med NTNUs kvote på Dokkhuset, og sensor? 
 
Det ønskes å få inn komposisjon på et tidligere stadium i studiet, for eksempel på 
2. trinnet. Ønske om låtskriver workshop/seminar. 
 
Det meldes om dårlige tilbakemeldinger på det tverrfaglige mustek-prosjektet. 
Seminar-delen var bra, mens samspilldelen fungerte meget utilfredsstillende. 
Mange jazzfolk var lite kjent med teknologien og mange teknologer var lite kjent 
med å spille og det hele ble et umusikalsk rot. Det kom også inn på et utrolig 
dårlig tidspunkt (midt i oppladningen til klasseturnéen for 2J.  
Dette handler om  MUSP4337 Mustek for den utøvende musiker, som inneholdt 
et møte mellom jazzstudenter og mustekstudenter, gjelder 2J. 
 
Et tverrfaglig prosjekt som fungerte meget bra var pre-proden til klasseturnéen 
til 2J på Dokkhuset med Tor Breivik og musikkteknologi. 
 
Det ønskes mer integrerende tiltak mellom seksjonene.  
 
Utstyr og fasiliteter: 
- Det er sterkt ønske om nytt flygel av høy kvalitet på A401; jazz-avdelingens 
kammersal. Flygelet som står der er i forferdelig dårlig stand og fremstår til tider 
som ubrukelig.  
 
- Mye ting som forsvinner i annekset. Preventive handlinger kan være å låse 
lager og andre dører som kan låses.  
 
Et lite forbedringsområde som ble nevnt er at dørene inn til gangene blir snudd 
slik at de vrir seg innover. Gjør det lettere å komme til heisen.  
 
Det meldes om en liten lekkasje i taket på A401. I tillegg er det om vinteren 
særdeles kaldt. Bjørn Stene formidles videre.  
 
Det er stort ønske om printer i annekset. 
- Et nytt PA-anlegg i kjelleren ønskes også sterkt. Vokalister skyr rommet pga. 
PA-en. EW følger opp.  
 

http://www.ntnu.no/studier/emner/MUSP4337/2011


Det meldes om forfall ved at lyspærer aldri blir byttet og dørpumper står ødelagt.  
Nye rutiner etablert.  

 
Flere bord og stoler trengs i annekset.  
Oppfølging: EW. Antall bord, hvor? 
 
Mer regelmessig stemming av pianoer og flygler. 
 
Ønske om utvidet åpningstid som gir mulighet for å øve seint på kvelden. Særlig 
er åpningstidene et problem når en kommer sent hjem fra spillejobb uten 
mulighet for å sette inn utstyret på skolen 
 
Annet:  
- ingen printer er operativ. Printer i annekset er mer nødvendig enn noengang.  
Printer på datarommet? 
- nytt flygel på A401 er ønskelig 
- PA på A003 ønskes. Hastesak! 
- toaletter må skiftes 
- lufteanlegg avslått i helgene  
- sikkerheten i annekset er dårlig. Det er bare å rive opp døra. Koden må inndras 
- kortlås på lagerdøra, kun studenter.  
 
Det er ønskelig med semesterkort i Dokkhuset 
 
Seminar ønskes om TONO, skatt m.m. i 1J. 
 
Renholdsfolket anmodes om å melde fra om ettersyn av lyspærer. 
 
Ernst W. 
Referent 

 


