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Musikdramatik - Sång 120 hp

Utbildningsplan

1. IDENTIFIKATION
• Programmets namn och inriktning: musikerutbildning, musikdramatik – sång
• Omfattning i högskolepoäng: 120 hp.
• Nivå: A.
• Programkod: KAMUS. Inriktning: MUSÅ.
• Utbildningsplanen är beslutad i Konstnärliga fakultetsstyrelsen den 14 februari 2007. Utbild
ningsplanen träder i kraft den 1 juli 2007.
• Beslut om tillägg ”Musikdramatik” togs i Institutionsstyrelsen 14 november 2007.

2. PROGRAMBESKRIVNING
Utbildningen syftar till att förbereda studenten för professionell verksamhet som sångare inom ope-
ra och musikdramatik. Efter fullbordad utbildning skall studenten ha förvärvat goda vokala färdig-
heter och tillägnat sig goda kunskaper om scenisk gestaltning samt roll och textanalys. Studenten 
skall efter fullbordad utbildning kunna uttrycka och framföra scenisk gestaltning på ett kreativt och 
konstnärligt sätt och ha utvecklat god förmåga att arbeta såväl som solist som korist i opera och 
musikdramatiska produktioner. 

Det självständiga arbetet sker genom praktik förlagd till Malmö Opera. Vid studiestart görs i utbild-
ningens huvudområde en individuell studieplan mellan studenten, Musikhögskolan i Malmö och 
Malmö Opera. Utbildningen sker i samarbete med Malmö Opera.

3. MÅL
Kunskap och förståelse
För konstnärlig masterexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom opera och musikdramatikområdet, inbegripet kunskap om 
områdets praktiska och teoretiska grund,
– visa kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom området.

Färdighet och förmåga
För konstnärlig masterexamen skall studenten
– visa god färdighet som sångare i musikdramatiska produktioner,
– visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera 
över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom musikområdet,
– visa förmåga att inom musikområdet självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer, 
identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra 
konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att arbeta med producent, regissör, musiker, dirigent, kormästare, repetitör m. fl, 
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– ha utvecklat sin förmåga i entreprenörskap och förmåga att hantera de krav en arbetsmarknad 
ställer avseende nytänkande och förändring inom arbetsfältet,
– visa förmåga att i olika grupper muntligt och skriftligt kunna redogöra för och diskutera sin verk-
samhet och konstnärliga frågeställningar,
– visa förmåga att samla och tolka relevanta data för att inom sitt praxisområde kunna göra 
bedömningar som inkluderar reflektion över relevanta konstnärliga och, i tillämpliga fall, sociala, 
vetenskapliga eller etiska frågeställningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För konstnärlig masterexamen skall studenten
– visa förmåga att inom musikområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, 
samhälleliga och etiska aspekter,
– visa förståelse av konstens roll i samhället, 
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

4. KURSUPPGIFTER

Musikdramatik med sång
avancerad nivå, 120 hp

År 1 År 2

Huvudområde
inklusive 30 hsp självständigt arbete

44 52 96

Vokala studier (20) (20) (40)

Praktik (24) (32) (56)

Musikdramatik: analys/historia 8 8

Valbara kurser i Karriärkontoret 8 8 16

60 60 120

5. EXAMENSUPPGIFTER
Examensbenämning: Konstnärlig masterexamen i musik, musikdramatik med sång. (SFS 2006:1053) 

6. FÖRKUNSKAPSKRAV OCH URVALSGRUNDER
1. Särskilda förkunskapskrav: godkända antagningsprov till musikerutbildningen. Språkkunskaper är 
meriterande.
2. Urvalsinstrument: provsjungning och intervju.

7. ÖVRIGT
Kursens engelska översättning: Master Programme in Music  Vocal and Drama Studies


