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Ä ̈mnesla ̈rare i Musik Instrumental/Ensemble 
LM-prov Folkmusik 

 
 

Du som so ̈ker inom Folkmusik pa ̊ huvudinstrument eller sa ̊ng ska uto ̈ver G-proven a ̈ven 
genomfo ̈ra nedansta ̊ende Lokala antagningsprov i Malmo ̈ (LM-prov) i vecka 19, 2017.  

Provinstruktioner Folkmusik Huvudinstrument eller Sa ̊ng  

Du ska fo ̈rbereda och framfo ̈ra tre la ̊tar/sa ̊nger av olika karakta ̈r inom ditt specialomra ̊de. Vid 
proven skall du spela/sjunga pa ̊ ditt huvudinstrument inom din genre. Minst en av la ̊tarna skall 
framfo ̈ras solo. Om du o ̈nskar ackompanjemang pa ̊ na ̊gon av de andra la ̊tarna, ma ̊ste du skicka 
tydligt scannade noter till Musikho ̈gskolan i Malmo ̈ senast den 21 april 2017. Du kan ocksa ̊ va ̈lja att 
ta med dig eget komp (kamrater eller fo ̈rinspelad bakgrund). Om du beho ̈ver trummor, fo ̈rsta ̈rkare 
eller liknande ma ̊ste du meddela oss detta senast 21 april 2017. Du kommer ocksa ̊ att fa ̊ go ̈ra en 
geho ̈rsuppgift, uto ̈ver dina tre fo ̈rberedda la ̊tar, da ̈r du skall spela/sjunga ett komp eller en 
andrasta ̈mma till en la ̊t du aldrig ho ̈rt fo ̈rut.  

Provet anpassas till ditt instrument och din inriktning. Vid antagningsprovet go ̈rs ocksa ̊ en kort 
intervju. Provet tar c:a 15 minuter  

Vänligen scanna ev. noter och skicka till par.moberg@mhm.lu.se senast den 15 april 2017.  
Ma ̈rk noterna med ditt namn och "Ämnesla ̈rare folk/ditt instrument”.  
 
Bedo ̈mningskriterier  
La ̈s om Kriterier fo ̈r bedo ̈mning av L-prov 2017 under:  
http://www.mhm.lu.se/sites/mhm.lu.se/files/kriterier_for_bedomning_av_l.prov_.pdf 
 
Behörighet och urval  
Grundla ̈ggande beho ̈righet samt EnB, ShA (Omra ̊desbeho ̈righet 6c), godka ̈nda antagningsprov G1, 
G2 och G3, samt godka ̈nt L-prov Se vidare information pa ̊ hemsidan.  
 
 
Stipendier  
Fo ̈r dig som so ̈ker till Malmo ̈ pa ̊ na ̊got tra ̈bla ̊sinstrument, finns mo ̈jligheten att so ̈ka stipendium. Ga ̊ ga ̈rna in 
pa ̊ Musikho ̈gskolans hemsida och la ̈s mer om stipendier  

 


