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

 
 

Du som so ̈ker inom Klassisk genre pa ̊ huvudinstrument i sång ska uto ̈ver G-proven även 
genomföra nedanstående Lokala antagningsprov i Malmö (LM-prov) i vecka 19, 2017.  
 

Provinstruktion Klassisk Huvudinstrument eller Sa ̊ng  
Du ska fo ̈rbereda och framföra tre fritt valda stycken av olika karaktär. Styckena/sångerna ska vara  

• -  Va ̈sterländsk konstmusik före 1750  
• -  Va ̈sterländsk konstmusik 1750 – 1900  
• -  Konstmusik efter 1900  

Du ska också vara beredd på att genomföra ett primavista-prov på ditt huvudinstrument/sång. Vid 
sång-, blås- och stråkproven ackompanjeras du av pianist från Musikho ̈gskolan.  
Specifikt fo ̈r stråk: 
 Du som söker stråk ska också spela skalor och treklanger i dur och moll över två oktaver  
 
Specifikt fo ̈r piano  
Du som so ̈ker på piano skall förutom ovanstående också spela skalor och treklanger i dur och moll 
o ̈ver fyra oktaver.  
 
Specifikt fo ̈r slagverk  
Du som so ̈ker i slagverk ska förutom ovanstående förbereda tre stycken ur valfri epok/stil; ett för 
lien trumma, ett för marimba/xylofon/vibrafon och ett för pukor  
Provet tar c:a 15 minuter  
 
Tydligt scannade noter ska skickas till sara.engblom@mhm.lu.se senast den 15 april 2017.  
Ma ̈rk noterna med ditt namn och "Ämneslärare klassisk sång/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  


