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Studieplan 2010/2011

1557 Festivaler (2009)

Høgskolen i Lillehammer tilbyr fra høsten 2009 et emne om Festivaler. Emnet er både
teoretisk og praktisk rettet og kan både inngå i bachelorstudier og tas som enkeltemne, for
eksempel av festivalarrangører eller andre som ønsker mer kunnskap om festivaler som
fenomen og arbeidsfelt. Emnet går gjennom hele høstsemesteret, med undervisning på
dagtid, og teller 15 studiepoeng (tilsvarende et halvt semester).

Emnet festivaler gir studentene innsikt i fenomenet festival i et historisk, samfunnsfaglig og
kulturpolitisk perspektiv, og skal bidra til et profesjonelt forhold til produksjon og
gjennomføring av festivaler og evenementer.

Emnet er en del av studiet Bachelor i kulturprosjektledelse ved HiL, men legges i tillegg ut
for søkning fra personer som f.eks. jobber med festivaler. Studiet er på heltid og vil på
denne bakgrunn vær særlig aktuelt for søkere fra nærområdet til Lillehammer som kan
kombinere undervisning på dagtid med f. eks. arbeid.

Faglig innhold

 Læringsmål
I løpet av emnet skal studentene

Utvikle forståelse for og bli i stand til å beskrive og analysere fenomenet festivaler i et historisk,
kulturteoretisk og samfunnsfaglig perspektiv – nasjonalt og internasjonalt.
Utvikle forståelse for festivalenes plass i kulturpolitikk og -forvaltning.
Utvikle et profesjonelt forhold til planlegging, gjennomføring og evaluering av festivaler og
evenementer, samt kommunikasjonen rundt dette.
Sette seg inn i og få et bevisst forhold til relevant regelverk knyttet til festivalgjennomføring
(regnskap/ revisjon, HMS, kontraktinngåelse, avgiftsregler etc

Opptakskrav

Minst ett års studier på høgskolenivå i kulturprosjektledelse eller andre relevante fagområder.
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Undervisnings- og læringsmetode

Foruten forelesninger og seminarer vil det bli organisert workshops hvor studentene forventes å arbeide
med prosjektoppgaver.

Eksamen

 Arbeidskrav
Obligatorisk gruppeoppgave.

Eksamensform

En ukes hjemmeeksamen
4 timers skoleeksamen

Delene vektes 60-40

Utenlandsopphold

Ikke aktuelt.

Studiekostnader

Semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP) ca. kr. 500,-. I tillegg kommer
pensumlitteratur, studiemateriell og kostander til evt. reise og opphold i Lillehammer.

Heltid/ deltid

Deltid

Studielengde

1 semester

Grad/ kompetanse

Videreutdanning
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Opptak

Lokalt opptak

Kull

2009/2010

Godkjenningsorgan

Avdelingsstyret Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap
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Emneoversikt


