
Musikhögskolan i Malmö LM prov GY pop/rock.  
 
Provinstruktioner till sökande på sång. 
 
Du skall förbereda tre låtar ur nedanstående låtlista. Vid provet kommer du att 
ackompanjeras av en kompgrupp. Kompgruppen har instuderat samtliga låtar i 
originaltonart och i alternativa tonarter. Dessa anges i låtlistan nedan.  
 
”Run To You” - originaltonart F#m - alternativ tonart Em eller Am 
Version: Bryan Adams - Album "Reckless"  
  
“Sober” - originaltonart Ebm - alternativ tonart F#m  
Version: Pink - Album "Funhouse"  
  
“If I Ain't Got You” - originaltonart G – ingen alternativ tonart  
Version: Alicia Keyes - Album: The Diary of Alicia Keys"  
  
“I Heard It Through The Grapevine” - originaltonart Ebm - alternativ tonart Gm 
 Version: Marvin Gaye - Album: "Marvin Gaye 50”  
  
”Måndagsbarn” - originaltonart Am – ingen alternativ tonart  
Version: Veronica Maggio - Album “Och vinnaren är…”  
  
”Glad att det är över” - originaltonart Em - alternativ tonart Am  
Version: Ratata - Album: "Ratata:Kollection"  
  
“If I Ever Lose My Faith” - originaltonart A - alternativ tonart F  
Version: Sting - Album: "Ten Summoner’s Tales"  
  
“I Can't Make You Love Me” - originaltonart Bb - alternativ tonart G  
Version: Bonnie Raitt - Album "Luck of the Draw"  
  
“Upside down” – originaltonart E – ingen alternativ tonart 
Version: Jack Johnson and friends – Album “Sing-A-Longs & Lullabies” from the 
film Curious George 
 
“Slow Dancing In a Burning Room” - originaltonart C#m – ingen alternativ tonart 
Version: John Mayer - Album: "Continuum"  
 
Tanken är att du i första hand väljer låtar som passar din röst i originaltonarten. 
Alternativa tonarter är skapade så att tjejer kan sjunga ”kill”-låtar och tvärtom. 
Om du vill kan du välja en av dina tre förberedda låtar fritt, som du i så fall 
sjunger utan att använda kompgruppen. De övriga två låtarna väljer du ur den 
givna låtlistan. 
 
 
Förtydligande exempel: 
 
Alternativ 1: Du väljer alla tre låtarna från låtlistan och sjunger samtliga tre låtar 
tillsammans med kompgruppen. 
 



Alternativ 2: Du väljer två låtar ur låtlistan som du sjunger tillsammans med 
komp-gruppen. Den tredje låten väljer du fritt och sjunger till eget piano-
/gitarrackompanjemang. 
 
Hjärtligt välkommen! 
 
För frågor om provet välkommen att ta kontakt med: 

Carl-Axel.Andersson@mhm.lu.se 

 


