
1 / 4

Studieplan 2012/2013

1580 Filmmusikk-komposisjon

Studiestart
20.08.2012

Faglig innhold/læringsutbytte

Læringsutbytte:

 Kunnskaper
Studentene skal ha kunnskap om musikkens og lydens funksjon i film. De skal ha kunnskaper om film
og filmdramaturgi, de skal kjenne filmmusikkens histore og estetikk og kunne identifisere forskjellige
epoker og genre, og identifisere forskjellige epoker og genre  i amerikansk og europeisk film og
filmmusikk.De skal ha grunnleggende kunnskaper om de grunnleggende prinsippene for å komponere
musikk til filmatiske uttrykk.

 Ferdigheter
Filmkomponistene skal kunne analysere film med hensyn til bruk av musikk og lyd og kunne anvende
sine kunnskaper til å komponere musikk til filmer innen forskjellige filmatiske og musikalske genre og
levere ferdig produsert musikk til film.

De skal også kunne anvende sine kunnskaper ifht. produksjonsprosedyrer og lovverk i film og
filmmusikkproduksjon.

 Generell kompetanse:
Studentene skal kunne anvende sine kunnskaper og sin kompetanse innen filmmusikk-komposisjon,
filmmusikkredigering, musikkproduksjon og dramaturgi. De skal kunne kommunisere faglige
problemstillinger og konklusjoner innen filmmusikkfaget.

De skal også bidra til nytenking innen prosesser som bl.a. fører fram til et  særegent Norsk
filmmusikksuttrykk.

Studiet består av to hovedemner:

Komposisjon for Film og Fjernsyn: Innføring i komposisjons-og produksjonsprosedyrer.
Personlig oppfølging og veiledning.  Dette emnet går over to semester. Genreøvelser, tekniske
øvelser, komponering av musikk til studentfilmer produsert ved Avdeling for TV-fag (TVF) ved
Høgskolen i Lillehammer.
Filmmusikkestetikk: Analyse av musikk i film. Estetikk, dramaturgi, genre og
filmmusikkhistorie.
Filmhistorie og analyse: Filmhistorie med hovedvekt på tendenser og strømninger i amerikansk
og europeisk filmproduksjon.
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Opptakskrav

Opptakskravet er fullført bachelorgrad i komposisjon eller tilsvarende. Kandidater med bachelorgrad i
musikkrelaterte fag vil også kunne bli vurdert.

Opptaket skjer på grunnlag av innsendte arbeider og intervju. Det innsendte materialet skal bestå av:

En fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak.
Vitnemål og attester.
Et essay på 1-2 maskinskrevne sider. I essayet skal du skrive om deg selv - bakgrunn og
interesser, hvilke forventninger du har til utdanningen, hvorfor du egner deg til denne
utdanningen og hvilke mål/forventninger du har for tiden etter fullført utdanning.
Prøver på arbeider på DVD/CD evt. lenke for nedlasting av lyd og/eller film.
Passbilde.

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet består av workshops og personlig veiledning i praktisk filmmusikk-komposisjon og
forelesninger i teorifag.

Eksamen

 Emnet avsluttes med eksamen som består av mappe-evaluering avKomposisjon for film og fjernsyn:
tre praktiske arbeid, og en skriftlig refleksjon over eget arbeid. Arbeidet evalueres med
bokstavkarakterer.

 Emnet avsluttes etter første semester med en skriftligFilmmusikkestetikk, filmhistorie og analyse:
hjemmeeksamen. Arbeidet evalueres med bokstavkarakterer. Det er to arbeidskrav i teoretiske fag i
høstsemesteret som evalueres som godkjent/ikke godkjent.

Kontaktinformasjon

Halldor Krogh

Studiekostnader
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20.000,-

Heltid/ deltid

Deltid

Studielengde

1 studieår

Grad/ kompetanse

Videreutdanning

Opptak

Lokalt opptak

Kull

2012/2013

Godkjenningsorgan

SN-sak 18-12

Godkjenningsdato

13.03.2012
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Emneoversikt


