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Nye luftmålinger i arealene er på gang. Vi vet ikke noe om tidsperspektivet på dette. 

 

Nye notestativer er kommet. 

 

Rom 2432, kollokvierommet: Ønske om knagger. 

 

Rom 2442: Ønske om et stort speil. 

 

Rom 2439: Ønske om et avlastningsbord for å legge fra seg instrument på. 

 

Rom 2445, masterlesesal. Pultene står i veien for stikkontaktene. Er det mulig å borre hull i pultene 

for å komme til kontaktene? 

 

Garderobebygget: Høyttalerne er sprengt, og mikrofonene er dårlige/ødelagt. Det lukter ikke godt i 

bygget. Er det mulig å helle noe i slukene for at dette skal bedres? Problemer med at personer som 

ikke tilhører IM er i bygget. Det er ikke lov å låne bort adgangskort til andre! Også problemer med 

at verandadøren blir stående åpen. Kan det være en løsning å bytte dør til en med smekklås? 

 

Studio: Ønske om ny og større gitarforsterker. 

 

Problemer med printing fra datasal til printer ved kiosken. 

 

Er det mulig å få bedre lydisolasjon mellom øverommene? Flere dobbeltdører? 
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Ønske om vannautomat i øveromsgangen. 

 

Er det mulig å få et orgel på et øverom? Dårlig tilgang til øving på D7. 

 

Rom 2436 masterlesesal: Lufteanlegget bråker, spesielt på formiddagen. Ønsker mindre bruk at 

øvingsrommet ved siden av. 

 

Veldig ujevn temperatur på øvingsrommene. Veldig kaldt i det borterste hjørnerommet, og veldig 

varmt på messingrommene. 

 

 

Gjennomgang av vårens emner: 

 

2.semester bachelor: 

 

MUSV1018 Hørelære og improvisasjon 

Emnet bygger naturlig videre fra 1.semester. Studentene på ulike nivåer, men lærer klarer fint å 

tilpasse. Fornøyde med emnet. 

 

MUSV2009 Satsteknikker II m/musikkteknologi 

Studentene er fornøyde med emnet. Mye repetisjon av mustek i begynnelsen av semesteret. Dette var 

kanskje ikke helt nødvendig. Utfordrende men interessant innføring i Palestrina-stilen. 

 

MUSV1012 Musikk i historisk perspektiv II 

Det har vært litt forvirring rundt essayet i 1.del av forelesningsrekken. Det skulle vært klarere hva 

faglæreren forventer av et essay, og hvordan formaliene skal være. 

 

4.semester: 

 

MUSV1013 Etnomusikologi 

Undervisningen er dårlig lagt opp, det er uklart hva som er pensum og det er ikke lagt ut noen 

semesteroversikt. Slik det er nå er det umulig å forberede seg til timene. Det er dårlig informert om 

semesteroppgaven, og det er ikke lagt ut noe på its learning om denne. Innholdet i semesteroppgaven 

er greit, men formalitetene rundt er ikke på plass. Noen studenter har gitt uttrykk for at de vil vente 

med å ta dette emnet til det tilbys med ny lærer neste gang.  

 

KULT1102 Innovasjon, kultur og næring (perspektivemne for noen av bachelorstudentene) 

Veldig bra emne. 
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MUSV3121 Nye tanker – ny kunst: europeisk musikk 1300-1500 

Spennende forelesninger, god foreleser, overkommelige krav. Fin blanding av forelesning og 

seminar. 

 

MUSV3123 Den romantiske generasjonen 

Stort sett bra, men fokuserer utelukkende på pianomusikk. Foreleser ok, men litt vel knyttet til 

pensumboka, leser opp fra boka. Dette gjør at studenter ikke møter opp til forelesningene men heller 

leser selv. På seminarene er det til tider kun lytting på musikk. Det blir dermed for lite arbeid med 

stoffet. 

 

Kommentarene til fordypningsemnene er gjort sammen med representanten for masterstudentene. 

 

Master: 

 

MUSV3123 Den romantiske generasjonen 

MUSV3121 Nye tanker – ny kunst: europeisk musikk 1300-1500 

Kommentarer sammen med 4.semester 

 

 

Andre emner (åpne): 

 

MUSV1007 Musikk og globalisering 

Dårlig oppmøte på forelesning. 

 

MUSV2002 Filmmusikk 

Fin struktur, overkommelig pensum og gode forelesere. 

 

 


