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u VIKTIGA DATUM!
Viktiga datum!
Sommarkurser sökes 18/2–15/3
Höstterminens kurser sökes 15/3–19/4
Vårterminens kurser sökes 15/9–17/10
Fler viktiga datum hittar du på omslagets baksida och på antagning.se
u FRÅGOR OM DIN ANMÄLAN?
Antagningsservice har öppet måndag till fredag kl 9 –16 Tel: 0771-550 720
Du kan också maila din fråga via formulär på antagning.se.
Följ oss på Facebook och Instagram!
Senaste versionen av katalogen finns på Musikhögskolans hemsida mhm.lu.se
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Välkommen till
Musikhögskolan i Malmö!
Vi erbjuder dig musikaliska utbildningar av hög kvalitet som
är attraktiva på arbetsmarknaden och förbereder dig för ett
professionellt yrkesliv. Under din studietid har du stora möjligheter att förverkliga dina visioner och skapa dig en stark
yrkesidentitet.
FORMA DIN UTBILDNING
På Musikhögskolan i Malmö ger vi dig goda förutsättningar
att utveckla djupa kunskaper och du har alla möjligheter att
fördjupa dig i det som intresserar dig mest. Chansen är även
stor att du hittar andra studenter som delar din passion för
orkesterspel, fusion, kammarmusik, experimentell jazz, folkmusik, arabisk trumteknik, eller vad det nu kan vara. Alla
våra utbildningar har ett stort mått av valfrihet och det är
i mångt och mycket upp till dig som student att forma dina utbildningsår hos oss. Det är en del av vår filosofi att vara öppna
för nya impulser och experiment.
VÅRA ENGAGERADE LÄRARE
En skola är aldrig bättre än sina lärare. Hos oss arbetar omkring
tvåhundra lärare, ett tiotal doktorander och vi har även en
gästlärarverksamhet, där internationella musiker och pedagoger ger våra studenter inspirerande musikaliska influenser
från hela världen. Många av våra lärare är parallellt med sin
anställning även utövande musiker och aktiva i det professionella musik- och kulturlivet, flera med internationella karriärer
som musiker, tonsättare och forskare. Din personliga utveckling
och mötet mellan dig och dina lärare står i fokus under hela
din utbildning.
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Ettåriga kurser på heltid
ANSÖKNINGSPERIODER:
MUPS10, 11, 12, OCH 13: 16/10 2021–17/1 2022 | MUHC90+MUHG68: 15/3–19/4 2022
Performance Studies – Western Art
Music (60hp) MUPS10
En ettårig fristående universitetskurs på avancerad nivå för dig som önskar förfina dina
speltekniska färdigheter både genom individuell övning och ensemblespel. Instrumentalstudier och kammarmusik står i fokus och du
som spelar orkesterinstrument kommer under
utbildningen även medverka i Musikhögskolans symfoniorkesters projekt. För studier krävs
en hög konstnärlig och teknisk nivå på ditt
huvudinstrument.
Kontakt: Rebecka Lassbo,
rebecka.lassbo@mhm.lu.se
HT & VT, helfart, Malmö

Performance Studies – Jazz/Improvisation (60hp) MUPS11
En ettårig fristående universitetskurs på avancerad nivå för dig som önskar förfina dina
speltekniska färdigheter både genom individuell övning och ensemblespel. Instrumentalstudier och ensemblespel står i fokus. För kursen
krävs en hög konstnärlig och teknisk nivå på
ditt huvudinstrument.
Undervisningsspråk: svenska och engelska.
Kontakt: Peter Nilsson,
peter.nilsson@mhm.lu.se
HT & VT, helfart, Malmö

Composition Studies – Western Art
Music (60hp) MUPS12
En ettårig fristående universitetskurs på avancerad nivå som vänder sig till dig som vill studera komposition. Du kommer även att studera
instrumentation, elektroakustisk musik och

andra relevanta ämnen inom kompositionsområdet samt möta föreläsare och gästlärare vid
kompositionsseminarier. Möjlighet kan även
finnas att delta i kompositionsprojekt. Undervisningsspråk: svenska och engelska.
Kursansvarig: Bent Sørensen,
bent.sorensen@mhm.lu.se och
Rolf Martinsson, rolf.martinsson@mhm.lu.se
HT & VT, helfart, Malmö

Performance studies – Historical
Performance Practice for String
Instruments (60hp) MUPS13
Performance Studies – Historical Performance
Practice for String Instruments är en ettårig
fristående universitetskurs på avancerad nivå
för dig som vill fördjupa dig i stilistiska aspekter i musiken från barocken och klassicismen.
Instrumentalstudier och kammarmusik på
tidstrogna eller moderna instrument står i
fokus, samt medverkan i barockorkester och
workshops i historisk uppförandepraxis. För
studier krävs en hög konstnärlig och teknisk
nivå på ditt huvudinstrument.
Observera: Inför antagning 2022 finns endast
violin och viola som sökbara instrument.
Kontakt: Rebecka Lassbo,
rebecka.lassbo@mhm.lu.se
HT & VT, helfart, Malmö

Musikproducent (60hp) MUHG68
Denna kurs riktar sig till musiker/musiklärare
som siktar på att jobba som kreativ musikproducent inom radio, tv- ,film-, spel- eller musikbranschen. Du som söker ska kunna traktera
minst ett ackordinstrument samt ha goda

kunskaper om harmonik, melodi och rytm.
Kursen innehåller akustik, inspelnings- och
studioteknik, musikproduktion, sequencer,
musikjuridik, musik- och ljudanalys, syntes,
mastring m.m. Vi genomför också studiebesök och får besök av gästföreläsare med
spetskompetens. Du arbetar dels med egna
projekt och dels i samarbeten med studenter
inom jazz-, folk-, rock- och klassisk inriktning.
Vi använder främst Logic Pro, men du grundutbildas även i Pro Tools samt analoga system.
Urval bland de sökande sker genom bedömning av inlämnade arbetsprover, intervju samt
gehörs- och teoriprov. Studierna genomförs
på helfart under ett läsår och du får fri tillgång
till Musikhögskolans studios.
Kursansvarig: Joakim Barfalk,
joakim.barfalk@mhm.lu.se
HT & VT, helfart, Malmö

Singer-Songwriter (60hp) MUHC90
En kurs för dig som vill satsa och utvecklas
som singer-songwriter mot en professionell
nivå. Under kursen får du kunskaper om
tekniker och förhållningssätt som kan hjälpa
dig i ditt skapande samtidigt som du arbetar
med att utveckla din musik och fördjupar ditt
personliga uttryck. Samtliga lärare på kursen
är professionellt verksamma som låtskrivare,
artister och/eller musiker. Kursen utgörs till
stor del av olika projektarbeten där du får
skapa musik på egen hand eller tillsammans
med dina kurskollegor.
Kursansvarig: Anders Hallbäck,
anders.hallback@mhm.lu.se
HT & VT, helfart, Malmö

CHRISTOFFER GUSTAFSSON | PERFORMANCE STUDIES – WESTERN ART MUSIC, MUPS10, 60HP,
(TROMBON)
u Christoffer växte upp i Mölndal utanför Göteborg och har precis flyttat till Malmö efter en musiklärarutbildning på Musikhögskolan Ingesund.
Där läste han trombon som huvudinstrument och klassisk sång som biinstrument. Tidigare har han studerat på folkhögskola i Stockholm och
som liten sjungit i gosskör och tillbringat många timmar på kulturskolan.
– Jag sökte en fristående kurs för att få ett fördjupningsår med möjlighet att fokusera på
mitt eget spelande genom ensembler, orkesterar, tillgång till övningslokaler och individuella
lektioner. Trombonläraren Eric Lindblom var den största faktorn till att jag sökte just till Malmö.
De individuella interpretationstimmarna med pianist lockade också
– Att få fortsätta arbeta med fantastiska mentorer och lärare även efter min lärarexamen
tycker jag känns viktigt.
– Det bästa med att läsa en fristående kurs, till skillnad från att läsa ett program, är friheten.
För mig går det att jobba parallellt som musiklärare och samtidigt få ut mycket av studierna.
Undervisningen anpassas i dialog med lärare och jag kan ta del av projekt- och ensembleverksamheten på skolan. Det är också lätt att få till kammarmusikgrupper och ett naturligt
umgänge med likasinnade genom studierna. Lärarna och medstudenterna förgyller tillvaron.
– Jag ser hoppfullt på mitt framtida yrkesliv och hoppas kunna kombinera att frilansa som
musiker och arbeta som instrumentallärare på kulturskola.
FOTO: LEIF JOHANSSON
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Påbyggnadsutbildningar
skolan i Malmö är inom musik, scenkonst samt konst. Utbildningen
innehåller kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna, ämnesdidaktik,
kulturskoledidaktik, projektledning och tvärkonstnärliga samarbeten.
Du kommer även att få verksamhetsförlagd utbildning genom praktik
på olika kulturskolor. Utbildningen ges på helfart.
HT & VT, helfart, Malmö

Masteruppsats (30hp) MUHP10
Syftet med kursen är att utveckla det vetenskapliga hantverket och
omsätta sina kunskaper i en vetenskaplig uppsats. Kursen innehåller
moment som att hantera teori och metod, att skriva en logisk disponerad uppsats samt hållbara och övertygande vetenskapliga argument. I
kursen ingår även att kommunicera, diskutera och försvara sin uppsats,
samt opponera på en annan uppsats. Kusen innebär självständigt arbete med handledare.
Kursansvarig: Anna Houmann, anna.houmann@mhm.lu.se
HT & VT, halvfart, Malmö

Forskningsmetodik och uppsatsskrivande (7,5hp) MUHN65
Kulturskolepedagog (90hp)
musik PKU04
scenkonst PKU05
konst PKU06
Utbildningen vänder sig till dig som har kompetens inom ett konstnärligt ämne men saknar pedagogisk utbildning. Du kanske redan är
verksam inom kulturfältet men önskar få kompetens att undervisa
inom kulturskolan. De inriktningar som erbjuds på vid Musikhög-

Kursen är tänkt som ett stöd till dig som ännu inte avslutat ditt examensarbete. Du lär dig utforma vetenskapliga undersökningar och
förstå kopplingen mellan forskningsfråga och metod. Kursen tränar
dig också att tillämpa några av de vanligaste metoderna inom musikpedagogik. Du får, i samband med grupphandledning, tillfälle att relatera
frågor om metod och uppsatsskrivande till din egen planerade uppsats
eller examensarbete.
Kursansvarig: Anna Houmann, anna.houmann@mhm.lu.se
HT, kvartsfart, Malmö

Kulturskoleklivet

Ett kliv för Dig. Och för framtidens kulturskola

LÄS MER
S. 14 –15

Kulturskoleklivet är en fortbildningsmöjlighet för dig som är verksam pedagog med chans till ny inspiration, ökad bredd eller ämnesfördjupning. Inom Kulturskoleklivet erbjuds du kurser och utbildningar
av olika omfattning inom musik, konst och scenkonst. Här ryms vår kulturskolepedagogutbildning om
90 hp, men även fristående kurser.
Kurserna ges av Musikhögskolan i Malmö och, i de didaktiska kurserna inom scenkonst, i samarbete
med Malmö universitet.
VÅR VISION
Vi utbildar kulturskolepedagoger som agerar helhetsorienterat och dynamiskt i sociala system, organisationer
och nätverk för att vara en påverkanskraft i samhället,
kulturlivet och i undervisningssammanhang.
Utbildningen ger pedagoger med god beredskap för
att iscensätta konstnärligt lärande samt med kompetens

att initiera och genomföra projekt så väl inom ämnet
som tvärkonstnärligt.
Studenterna utbildas för att ha bred kompetens för
kollegialt samarbete samt ett inkluderande och kreativt
förhållningssätt till undervisningen i konstarterna.
De inriktningar som erbjuds vid musikhögskolan i
Malmö är inom musik, konst eller scenkonst.
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Rytmik och rörelse
Normkritik genom rörelse (7,5hp)
MUHG40

Rytmik i förskola och skola (7,5hp)
MUHG15

Rytmikpedagogik 1 (grund) (7,5hp)
MUHG54

Normer konstrueras och manifesteras i samhällskroppen såväl som i människokroppen.
Att använda kropp och rörelse som medium
i en normkritisk analys ger därför fördjupad
insikt i de strukturer vi alla lever i. Normkritik
genom rörelse innebär att varva kroppsliga
övningar, som synliggör normer och normalitet, med verbal diskussion. Rytmik och
dans används som konstnärliga uttryck och
sinnliga upplevelser, som förkroppsligar och
begripliggör det abstrakta. Vi tittar också på
Rytmik och dans ur ett normkritiskt perspektiv
och synliggör leken som ett konstnärligt och
normkritiskt verktyg.
Kursansvariga: Emelie Bardon & Elin Waileth
Wikström, info@wailethbardon.se
HT, kvartsfart, Malmö

Kursen vänder sig till lärare, lärarstuderande
och övrig personal inom förskola och skola som
önskar utveckla sin förmåga att använda musik och rörelse i sin pedagogiska verksamhet.
Kursen ger kunskap om hur rytmikpedagogik
kan användas för att stödja barnen i deras
personliga, sociala och musikaliska utveckling.
Kursen innehåller rytmikteori, rytmikmetodik
för barn 0–12 år, lektionsplanering, sånger,
rörelseimprovisationer, kommunikations- och
samspelsövningar och exempel på ämnesöverskridande och tematiskt arbetssätt.
Kursansvarig: Elin Wikström,
elin.wikstrom@mhm.lu.se
HT, kvartsfart, Malmö

Detta är en kurs för dig som vill uppleva, lära
och förstå musik med utgångspunkt i kropp
och rörelse. Kursen ger en introduktion till
Rytmikpedagogik genom metrik, dans och
spel, improvisation, komposition, avspänning
och reflektion. Kursen vänder sig till dig som
är studerande eller lärare, men också till dig
som sjunger i kör, dansar, musicerar eller som
helt enkelt vill lära, upptäcka och utforska
genom musik.
Kursansvarig: Elin Waileth Wikström,
elin.wikstrom@mhm.lu.se
HT, kvartsfart, Malmö.

Rytmik i förskola och skola II (7,5hp)
MUHF20

Normkritik genom rörelse II (7,5hp)
MUHG42

Kursen vänder sig till dig som är musiklärare i
grundskolan, musikstuderande eller musikansvarig på förskola eller liknande verksamhet.
Detta är en fortsättningskurs som ger fördjupad kunskap om hur rytmikpedagogik kan användas för att stödja barn i deras personliga,
sociala och musikaliska utveckling. I kursen
läggs mest fokus på barn i skolåldern. Kursen
kräver förkunskaper på kompinstrument och
att du kan leda en grupp i sång.
Kursansvarig: Elin Wikström,
elin.wikstrom@mhm.lu.se
HT & VT, kvartsfart, Malmö

Kursen är på distans och har inga fysiska
träffar, undervisning sker delvis på fasta tider
(onsdag em/kväll) för onlineföresläsningar och
gruppreflektioner. Kursens tyngdpunkt ligger
på att dra slutsatser utifrån litteratur och
praktiserande av Rytmik. För att kursen ska
bli givande behövs tidigare erfarenheter av att
göra Rytmik i grupp. Kursen innehåller bland
annat musiklyssning, rörelseimprovisation och
teoretiska perspektiv på Rytmikpedagogik
som tvärkonstnärligt arbetssätt.
Kursansvarig: Elin Waileth Wikström,
elin.wikstrom@mhm.lu.se
VT, kvartsfart, distans

Denna kurs är en fortsättning på Normkritik
genom rörelse och har ett liknande upplägg
där vi utifrån Rytmik och dans varvar kroppsliga övningar med verbal diskussion. I denna
kurs zoomar vi in på normers konstruktion
och manifestation inom organisationer och
institutioner, och tittar ålder och funktionalitet ur ett på normkritiskt perspektiv. Vi
fortsätter använda lek som konstnärligt och
normkritiskt verktyg och arbetar med medveten kroppslig gestaltning genom specifika
bilder parallellt med läsning av litteratur och
muntliga reflektioner.
Kursansvariga: Emelie Bardon & Elin Waileth
Wikström, info@wailethbardon.se
VT, kvartsfart, Malmö

Rytmikfördjupning 1 (7,5hp), MUHF96
Denna kurs vänder sig till dig som vill fördjupa dina studier i Rytmikpedagogik i din
musiklärarutbildning. Kursen innehåller improvisation, komposition, scenisk gestaltning,
ämnesmetodik, dans, metrik och gehör ur ett
Rytmikpedagogiskt perspektiv. I denna kurs
är kroppsmedvetenhet och rörelse utgångspunkten för att utveckla din musikalitet och
ditt musikaliska ledarskap. Denna kurs gör det
möjligt för dig som student inom musiklärarprogrammet att, i kombination med andra
val, studera Rytmikpedagogik under hela din
musiklärarutbildning.
Kursansvarig: Elin Waileth Wikström,
elin.wikstrom@mhm.lu.se
VT, kvartsfart, Malmö

Rytmikmetodik för barn 0–6 år (7,5hp)
MUHG48
Kursen vänder sig till dig som arbetar med
yngre barn och musik i grupp, exempelvis i
förskola, kyrka, studieförbund eller annan
frivillig verksamhet. Du kan vara musiklärare,
musikstuderande eller musikintresserad. Kursen ger kunskap om hur man kan använda
Rytmikpedagogik i mötet med de yngre
barnen. Kursen innehåller rytmikteori, barns
motoriska och musikaliska lärande, utveckling
av din egen musikaliska förmåga, musikaliskt
ledarskap, tematiskt tänkande i undervisningen samt planering av verksamhet.
Kursansvarig: Elin Waileth Wikström,
elin.wikstrom@mhm.lu.se
VT, kvartsfart, Malmö.

Rytmik som tvärkonstnärligt arbetssätt (7,5hp) MUHG58

Ergonomi och rytmik för musiker
(7,5hp) MUHC95
Kursen riktar sig till dig som har ett behov
av att kombinera funktionell ergonomi med
ditt musicerande. Kursen ger studenten praktiska verktyg för att förebygga fysiska besvär
kopplade till övning på det egna instrumentet
genom att kombinera rörelseträning till musik och undersöka kroppens positionering i
olika musikaliska miljöer. I kursens kombineras
kroppsmedvetenhet och musikaliskt uttryck
genom Rytmikpedagogiska principer liksom
samspel mellan studenterna och reflektion.
Kursansvarig: Ida Karlsson Wretling & Elin
Waileth Wikström, elin.wikstrom@mhm.lu.se
HT & VT, åttondelsfart, Malmö

FOTO: LEIF JOHANSSON
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Sång, sångteknik och kör
Complete Vocal Technique, introduktionskurs (7,5hp) MUHG37
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig
grunderna i Complete Vocal Technique, en
innovativ teknik som arbetar aktivt med
forskning kring rösten som instrument. De
teoretiska delarna behandlar röstens anatomi/fysiologi såsom stöd, twang, vokaler,
funktioner och klangfärg. Praktiskt arbetar vi
enskilt, i grupp och i masterclass-format där
de studerande får prova olika sångtekniska
verktyg för att utveckla sina sångröster. Vi
arbetar även med förmågan att lyssna och
analysera sångexempel från olika genrer utifrån Complete Vocal Technique.
Kursansvariga: Alexandra Hamnede &
Madelen Veldre, madelen.veldre@mhm.lu.se
(auktoriserade i Complete Vocal Technique)
HT & VT, åttondelsfart, Malmö

Complete Vocal Technique, fortsättningskurs (7,5hp) MUHG39
Kursen vänder sig till dig som har gått introduktionskursen MUHE37. I fortsättningskursen arbetar vi med att vidareutveckla våra kunskaper
genom effekter, interpretation och Emergency
Aid. Vi kommer också att gå igenom aktuell
röstforskning och det pedagogiska förhållningssättet enligt Complete Vocal Technique.
Praktiskt arbetar vi enskilt, i grupp och i
masterclass-format där de studerande får prova
olika sångtekniska verktyg för att utveckla sina

sångröster. Vi arbetar även med förmågan att
lyssna och analysera sångexempel från olika
genrer utifrån Complete Vocal Technique.
Kursansvariga: Alexandra Hamnede &
Madelen Veldre, madelen.veldre@mhm.lu.se
(auktoriserade i Complete Vocal Technique)
HT & VT, åttondelsfart, Malmö

Estill Voice Training, introduktionskurs
(7,5hp) MUHG64
Vill du lära dig att utöka ditt omfång, färga
din röst på ett personligt sätt, hitta mer lyster,
få mer ”power”, sjunga utan att bli trött,
sjunga med eller utan skarvar? Kursen är baserad på den amerikanska forskaren Jo Estills
forskning om röstens olika delar som ersätter
mystik i sångteknik med konkreta termer. Du
får tillgång till praktiska verktyg och strategier
som öppnar upp oändliga möjligheter för de
konstnärliga val du vill göra.
Kursansvarig: Jan Pettersson,
pettersson.jan@mhm.lu.se
HT, kvartsfart, Malmö

Sångworkshop & masterclass med
Estill-metoden (7,5hp) MUHG66
Vi arbetar i masterclass-format med olika
sånger som deltagarna är med och väljer. Vi
identifierar problem, orsaker och åtgärder i
olika genrer – huvudsakligen med tillämpning
av EVT-modellen och grundkvaliteterna; tal,
falsett, sob, twang, belting och opera. Du är

aktiv såväl i sångarrollen som i instruktörsrollen i samarbete med ansvarig pedagog. Vi
lyssnar också till olika artister för att utveckla
förmågan att analysera. Kursen kan komma
att avslutas med en konsert.
Kursansvarig: Jan Pettersson,
pettersson.jan@mhm.lu.se
VT, kvartsfart, Malmö

Röstträning och röstvård (7,5hp)
MUHF81
Kursen vänder sig till dig som vill skaffa
grundläggande kunskaper om rösten, dess
funktion och användning, repetera tidigare
röstkunskaper och/eller har ett röstkrävande
yrke. Kursen innehåller tal- och röstövningar
med praktisk tillämpning i textläsning och
muntlig framställning på en grundläggande
nivå. Undervisningen sker i grupp.
Kursansvarig: Kerstin Skoog,
kerstin.skoog@mhm.lu.se
HT & VT, åttondelsfart, Malmö

Röstträning och röstvård (7,5hp)
MUHF91
Kursen är en fortsättningskurs till MUHF81
och vänder sig till dig som vill skaffa utökade
och fördjupade kunskaper om rösten, dess
funktion och användning. Kursen innehåller i första hand tal- och röstövningar med
praktisk tillämpning i textläsning och muntlig
framställning på en fördjupad nivå samt i mindre omfattning sånger och sångövningar på
en grundläggande nivå. Undervisningen sker
huvudsakligen i grupp.
Kursansvarig: Kerstin Skoog,
kerstin.skoog@mhm.lu.se
HT & VT, åttondelsfart, Malmö

Operaimprovisation (7,5hp) MUHC94

FOTO: LEIF JOHANSSON
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Kursen vänder sig till klassiska sångare som vill
utveckla konstnärliga tekniker för musikdramatisk gestaltning genom operaimprovisation.
Syftet är att ge fördjupade redskap att skapa
improviserad opera och gestalta operarepertoar med utgångspunkt i den musikdramatiska
situationen. Arbetet tar sin utgångspunkt i
improvisationsövningar med fokus på kommunikation, kreativitet, rörelse samt dramaturgi
och kursen avslutas med öppen redovisning
eller föreställning efter deltagarnas val. Undervisningen ges i grupp med ensemblemoment
samt solistiska inslag.
Kursansvariga: Sara Wilén,
sara.wilen@mhm.lu.se och
Conny Antonov, conny.antonov@mhm.lu.se
VT, kvartsfart, Malmö
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FOTO: LEIF JOHANSSON

framförallt a cappella. Efter Kammarkör I finns
det ytterligare tre kurser à 7,5hp som du kan
söka; MUHF69, MUHF72 och MUHF73.
Kursansvarig: Mats Paulson,
mats.paulson@mhm.lu.se
HT & VT, åttondelsfart, Malmö

Körfördjupning I, (7,5hp) MUHF94
Denna kurs vänder sig till dig som vill fördjupa
dina studier i körledning i din musiklärarutbildning. Du får möjlighet att utveckla och fördjupa ditt intresse för att undervisa i körsång/
sångensemble i grund¬skolan, vid gymnasiets
estetiska program, kulturskolor, folkhögskolor eller fristående sångensembler och körer.
Kursen innehåller körsång inom flera genrer,
körledning, dirigering, partiturspel och körmetodiska kurser.
Kursansvarig: Mats Paulson,
mats.paulson@mhm.lu.se
VT, kvartsfart, Malmö

Sång på scen (7,5hp) MUHB82
Kursen vänder sig till dig som är nuvarande
och tidigare sångstudent på musikhögskola
eller har motsvarande kunskaper, och är intresserad av att utveckla och fördjupa dina
kunskaper i scenisk gestaltning i olika sånggenrer som opera och musikteater. Vi arbetar
i grupp med improvisationsövningar, solo- och
ensemblescener ur repertoaren och bekantar
oss med arbete i scenljus. Undervisningen ges i
workshopform, varvat med genomgångar och
diskussioner. Val av repertoar görs i samråd
mellan student och lärare.
Kursansvarig: Sara Wilén,
sara.wilen@mhm.lu.se
ST, helfart, Malmö

Damkör I (7,5hp) MUHG60
Kursen vänder sig till sopraner och altar som
vill utveckla sin sångröst med utgångspunkt

i klassisk damkörsrepertoar, men även med
inslag av folkmusik och jazz. Kursdeltagarna
bildar tillsammans en damkör som sjunger
både profan och sakral musik. I kursen bearbetas också sångtekniska aspekter. Goda
notläsningskunskaper krävs. Minst två offentliga konserter ingår. Om man har deltagit
i Damkör I kan man söka vidare till fortsättningskurser (MUHG61, 62, 63). Sökande
kallas med e-post till provsjungning.
Kursansvarig och dirigent: Lena Ekman Frisk,
lena.ekman_frisk@mhm.lu.se
HT & VT, åttondelsfart, Malmö

Musikhögskolans kammarkör I (7,5hp)
MUHF67
Kursen riktar sig till studenter med stor vana
av körsång som vill sjunga i blandad kör på
hög konstnärlig nivå. I kursen går vi igenom
en bred repertoar från olika genrer och stilar,

The Art Song Workshop (7,5hp)
MUHB45
I denna kurs möter sångare och instrumentalister tonsättare i en konstnärlig workshop
kring romanser i duoformat, där text och ton
sätts samman i miniatyrverk. Deltagarna skriver och framför sånger från och för vår tid.
De utforskar och problematiserar det gemensamma skapandet i diskussioner kring idéer,
teman och uttryck. Kursen avslutas med en
redovisning i konsertform, där kursdeltagarna
visar upp tolkningar av befintlig romansrepertoar tillsammans med sina nyskrivna verk (även
work-in-progress). Kursen ges under en vecka
sommaren 2022.
Kursansvarig: Hedvig Jalhed,
hedvig.jalhed@mhm.lu.se
ST, helfart, Halmstad

VIKTORIA GLANS | SINGER-SONGWRITER MUHC90, 60HP OCH KAMMARKÖR MUHF72, 7,5HP

Det bästa med Musikhögskolan?
– Jag tycker det är en härlig stämning på Musikhögskolan, man kan både träffa kompisar
och skapa kontakter, men det finns också en förståelse för att man ibland behöver gå in i en
bubbla och fokusera på sitt.
I framtiden vill Viktoria satsa mer på sitt låtskrivande och musikskapande.
– Efter att ha gått kursen här känner jag att jag kommer våga satsa mer på mitt skrivande
och att jag kanske kan börja skriva låtar till artister eller till mig själv och ha det som heltidsjobb.
Viktoria läser också en kurs i kammarkör.
– Jag går också den tredje kursen i kammarkör, och har läst de två första kurserna tidigare
år. Jag tycker om sammanhanget väldigt mycket och det är roligt att få sjunga i kör.

FOTO: LEIF JOHANSSON

u Efter två år på folkhögskola och en musiklärarutbildning i sång och ensemble sökte Viktoria
till kursen Singer-songwriter för att satsa på sitt eget låtskrivande och musicerande.
– Det bästa med kursen är blandningen mellan frihet i form av självstudier och bra handledning från lärare. Även om vi har många låtskrivarprojekt, samarbeten och uppspel, så får
vi mycket tid till att göra våra uppgifter bra, och jobba fram material under längre perioder
– Det är en annan sammanhållning när man går en mindre kurs jämfört med ett program
eftersom vi bara är åtta personer. Vi blev redan i början av terminen väldigt tighta och hjälper
varandra med uppgifter och jobbar nära tillsammans. Man utvecklas mycket för man får bra
feedback och kunskapsutbyte av medstudenter och våra lärare.
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Musikteori, komposition
och musikhistoria
Distanskurs i musiklära och gehör
(7,5hp) MUHG32
Kursen innehåller den allmänna musiklärans olika moment samt övning i gehörets
grundelement. För att kunna tillgodogöra sig
kursen på bästa sätt förutsätts grundläggande
notkunskaper. Undervisningen är ortsoberoende, sker individuellt och är helt på distans
utan fysiska träffar. Lektioner och tentamen i
lärplattformen Canvas. Kursen läses under en
termin och ges både HT & VT.
Kursanvariga: Björn Roslund,
bjorn.roslund@mhm.lu.se & Carl-Axel Andersson, carl-axel.andersson@mhm.lu.se
HT &VT, kvartsfart, distans

Distanskurs i musiklära och gehör 2
(7,5hp) MUHG34
Öka din ackordförståelse och medvetenhet
med fokus på ackordbygge, ackordtyper,
ackordföljder, men också på det rytmiska
gehöret. Du möter även ett ”gehörs-gym”
med en mängd stärkande övningar för hela
gehöret. På ett varierat sätt vävs gehöret ihop
med teorin, en kombination så viktig för det
musikaliska hantverket. Undervisningen är
ortsoberoende, sker individuellt och är helt på
distans utan fysiska träffar. Kursen läses under
en termin och ges både HT & VT.
Kursanvariga: Björn Roslund,

bjorn.roslund@mhm.lu.se & Carl-Axel Andersson, carl-axel.andersson@mhm.lu.se
HT & VT, kvartsfart, distans

Distanskurs i musiklära och gehör 3
(7,5hp) MUHG49
Detta är en fortsättningskurs till Distanskurs
i musiklära och gehör 2 (MUHG34) och tar
vid där den slutar. Kursen utgör vidaregående
studier i ackordförståelse och medvetenhet
med fokus på ackordbygge, ackordtyper, ackordföljder, såväl som i det rytmiska gehöret. På
ett varierat sätt vävs gehöret ihop med teorin,
en kombination så viktig för det musikaliska
hantverket. Kursen läses under en termin och
ges både HT & VT. Undervisningen är ortsoberoende, sker individuellt och är helt på distans
utan fysiska träffar. Lektioner och tentamen i
lärplattformen Canvas.
Kursanvariga: Björn Roslund,
bjorn.roslund@mhm.lu.se & Carl-Axel Andersson, carl-axel.andersson@mhm.lu.se
HT & VT, kvartsfart, distans

Den medvetne körsångaren – distanskurs i notläsning och gehör för
körsångare, (7,5hp) MUHG17
Kursen riktar sig till dig som sjunger i kör och
vill utveckla dina kunskaper i musikteori.
Kursen innehåller övning i notläsning, ge-

hörets grundelement samt den allmänna
musiklärans olika moment, anpassat för
körsång. För att kunna tillgodogöra sig
kursen på bästa sätt förutsätts kännedom
om notsystemets grundläggande information. Undervisningen är ortsoberoende, sker
individuellt och är helt på distans utan fysiska
träffar. Lektioner och tentamen i lärplattformen Canvas. Kursen läses under en termin
och ges både HT & VT.
Kursansvarig: Björn Roslund,
bjorn.roslund@mhm.lu.se,
Mats Paulson, mats.paulson@mhm.lu.se
HT & VT, kvartsfart, distans

Notskrivning (7,5hp) MUHG52
Lär dig använda programmet Sibelius för all
din notskrift. I kursen får du lära dig att skriva,
spela in, redigera och spela upp noter av olika
slag. Kursen innehåller moment såsom att
notera för olika instrument, ackordanalys,
flerstämmighet, utforma layouter, arbeta med
partitur och stämmor samt export. Du bör ha
grundläggande datorvana samt tillgång till
Sibelius 7.5 (eller senare) för att kunna tillgodogöra dig kursen. Kursen läses under en
termin och ges både HT & VT.
Kursansvarig: Claes-Bertil Nilsson,
claes-bertil.nilsson@mhm.lu.se
HT & VT, kvartsfart, Malmö

ARVID OLSON | COMPROVISATION, MUHC93 OCH KONTRAPUNKT-PALESTRINA, MUHN48 +
KONSTNÄRLIGT KANDIDATPROGRAM I MUSIK, ARRANGERING OCH KOMPOSITION, JAZZINRIKTNING
u Arvid började ta pianolektioner som 6-åring innan han sen gick på kulturskolan. På gymnasiet gick
han ett program med musikinriktning och därefter ett år på Åsa Folkhögskola innan han kom in på
Musikhögskolan i Malmö. Nu läser han fristående kurser som komplement till sin kandidatutbildning.
– Jag tycker mitt program och mina fristående kurser kompletterar varandra väldigt bra. Det
är kul att ha möjligheten att syssla med något som annars inte skulle ingå i min utbildning.
Jag kan både ha alla fördelar med ett genomtänkt program och ta kurser lite som jag vill.
Det bästa med Musikhögskolan?
– Det bästa med min utbildning här är min huvudlärare och hans sätt att lära ut. Jag får hålla
på med det jag vill, och det är en bra balans mellan att få vara fri i mitt skapande samtidigt
som jag har en lärare som är bra på att handleda. En annan grej som är bra är att vi har tillgång
till kompositionsstudion hela tiden. Det är väldigt generöst.
FOTO: LEIF JOHANSSON
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Framtidsplaner?
– Planen för mitt framtida yrkesliv är att antingen jobba som kompositör eller fortsätta plugga
och forska inom musik. Men det jag har planerat i det närmsta är att söka den nya masterutbildningen i musik för film och media.
Malmö som studentstad?
– Jag gillar Malmö som studentstad. Det händer mycket musikaliska saker här och det är lätt
att hamna på ställen där det finns live-musik.
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Notskrivning – fortsättning (7,5hp)
MUHG57
Detta är en fortsättningskurs på Noteditering,
MUHG12 alt. Notskrivning MUHG52. Med
hjälp av programmet Sibelius arbetar du vidare
med notskrift för olika instrumentgrupper.
Innehåll på kursen är avancerad hantering av
layout, programmets inbyggda hjälpmedel för
effektivare arbetssätt, avancerade sökfunktioner samt redigering av instrument. Efter avslutad kurs kan du producera not- och spelböcker
samt diverse övningsmaterial i olika format. Du
bör ha grundläggande datorvana, tillgång till
Sibelius 7.5 (eller senare) samt goda kunskaper
om Sibelius (se Noteditering MUHG52). Kursen
läses under en termin och ges både HT & VT.
Kursansvarig: Claes-Bertil Nilsson,
claes-bertil.nilsson@mhm.lu.se
HT & VT, kvartsfart, Malmö

Notskrivning – sommarkurs (7,5hp)
MUHG47
Lär dig använda notskrivningsprogrammet
Sibelius för alla dina utskrifter. I kursen får
du lära dig att skriva in, redigera och spela
upp både solostycken och ensembler. Kursen
innehåller moment såsom att notera för olika
instrument, ackordanalys, flerstämmighet, utforma layouter, arbeta med partitur och stämmor samt export. Du bör ha grundläggande
datorvana samt tillgång till Sibelius 7.5 (eller
senare) för att kunna tillgodogöra dig kursen.
Kursansvarig: Claes-Bertil Nilsson,
claes-bertil.nilsson@mhm.lu.se
ST, kvartsfart, distans

Gehör grund/preparand (7,5hp)
MUHF56
Kursen riktar sig till dig som vill förbereda
dig inför Musikhögskolans antagningsprov i
gehör. Kursen innefattar traditionell gehörsundervisning, d.v.s. färdighetsträning i gehör.
Elementär notkunskap krävs. Kursen innehåller förankring av förmågan till inre hörande,
rytmläsning, melodiläsning, intonation, m.m.
Kursansvarig: Håkan Andersson,
hakan.andersson@mhm.lu.se
HT & VT, åttondelsfart, Malmö

Satslära – preparandkurs (7,5hp)
MUHF63
Kursen riktar sig till den som vill förbereda
sig inför Musikhögskolans antagningsprov i
satslära. Vi arbetar med övningar i tonal harmonisering, två till fyrstämmig arrangering,
stämföringsövningar, funktionsanalys mm.
Kursen förutsätter grundläggande kunskap i
notläsning och kännedom om enkel ackordlära.
Kursansvarig: Håkan Andersson,
hakan.andersson@mhm.lu.se
HT & VT, åttondelsfart, Malmö

Komponera musik för film och media
(7,5hp) MUHB58
En kurs för dig som påbörjat en musikhög-

skoleutbildning, är verksam som musiker, musiklärare eller kompositör och som vill bredda
dig inom området komposition och musik för
film och media. Du får utveckla ditt kreativa
skapande och förmåga att med musikaliska
medel fånga dramatiska och emotionella förlopp i rörlig film och bild.
Kursansvarig: Daniel Fjellström,
daniel.fjellstrom@mhm.lu.se. Nicklas Schmidt,
nicklas.schmidt@mhm.lu.se
ST, helfart, Malmö

Arrangering/Komposition, fördjupning 1 (7,5hp) MUHF89
Kursen i arr/komp vänder sig till dig som vill
utvecklas som arrangör och komponist mot en
professionell nivå och som önskar fördjupa dina
studier i arr/komp inom musiklärarutbildning
eller musiker- och kyrkomusikerutbildning.
Kursen innehåller ämnen som instrumentation,
form- och strukturanalys, kompositionsseminarium, projekt m.m. Under kursens gång finns
det även möjlighet att skriva för olika ensembler
både inom och utom Musikhögskolans regi.
Kursansvarig: Håkan Andersson,
hakan.andersson@mhm.lu.se
HT & VT, åttondelsfart, Malmö

Arrangering/Komposition fördjupning
2 (7,5hp) MUHF93
I fortsättningskursen får du möjlighet att
vidareutveckla dig inom arr/komp. Kursen
innehåller ämnen som kontrapunkt, EAM
(elektroakustisk musik), kompositionsseminarium, projekt m.m. Olika projekt, såsom
uppförande av de verk du skriver, stimulerar
till kreativitet och samverkan med andra utbildningar/inriktningar på Musikhögskolan.
Kursansvarig: Håkan Andersson,
hakan.andersson@mhm.lu.se
VT, kvartsfart, Malmö

Fördjupningskurs i musikteori: Instrumentation (7,5hp) MUHN49
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig
instrumentera och orkestrera. Första delen
av kursen behandlar instrumentation för klassiska småensembler såsom stråkkvartett/stråkorkester, träblåskvintett/träblåsensemble och
brasskvintett/brassensemble. Senare delen av
kursen behandlar symfonisk instrumentation/
orkestrering i olika historiska stilar. Genom
analyser och skrivövningar lär du dig instrumentera och orkestrera. För att gå kursen
krävs avslutad grundutbildning i satslära.
Kursansvarig: Björn-Tryggve Johansson,
bjorn-tryggve.johansson@mhm.lu.se
HT & VT, åttondelsfart, Malmö

Fördjupningskurs i musikteori:
Kontrapunkt/Bach (8hp) MUHN15
Kursen vänder sig till dig som vill studera
1700-talets instrumental- och vokalkontrapunkt. Merparten av studierna ägnas tonsättaren Johann Sebastian Bachs musik och kompo-

sitionsteknik. Genom analyser och skrivövningar
lär du dig komponera i denna stil. För att gå
kursen krävs avslutad grundutbildning i satslära.
Kursansvarig: Björn-Tryggve Johanssson,
bjorn-tryggve.johansson@mhm.lu.se
HT & VT, åttondelsfart, Malmö

Fördjupningskurs i musikteori: Kontrapunkt/Palestrina (7,5hp) MUHN48
Kursen vänder sig till dig som vill studera
1500-talets vokalpolyfoni. Merparten av studierna ägnas tonsättaren Pierluigi da Palestrinas
musik och kompositionsteknik. Genom analyser och skrivövningar lär du dig komponera
i denna stil. För att gå kursen krävs avslutad
grundutbildning i satslära.
Kursansvarig: Björn-Tryggve Johansson,
bjorn-tryggve.johansson@mhm.lu.se
HT & VT, åttondelsfart, Malmö

Elektroakustisk musik (7,5hp) MUHC80
Kursen vänder sig till dig som är intresserad
av att skapa elektroakustisk musik. Utgångspunkten är den musik som uppstod i mitten
av 1900-talet med tonsättare som Karlheinz
Stockhausen och Pierre Schaeffer och som
sedan har utvecklats i en mängd riktningar.
I kursen går vi gemensamt igenom kompositionsmetoder, estetiska riktningar och studioteknik. Det egna musikaliska skapandet är
centralt och därför är handledning i komposition och arbete i studio viktiga delar i kursen.
Kursansvarig: Daniel Hjorth,
daniel.hjorth@mhm.lu.se
HT & VT, åttondelsfart, Malmö

En musikalisk kanon – betydande
tonsättare inom jazz och klassisk
musik (15hp) MUHG59
I kursen presenteras de mest betydande
tonsättarna i musikhistorien inom den klassiska musiken och jazzmusiken. Kursens
innehåll baseras på de viktigaste verken från
1600-talet och framåt, med fokus på de olika
kompositionsformerna och hur de utvecklats
genom tiderna. Samt de aktuella tonsättarnas
levnadsöden och betydelse för sin samtid.
Kursansvarig: Sixten Nordström,
sixten.nordstrom@mhm.lu.se
HT & VT, kvartsfart, Malmö

Musikdramatik – historia och analys
(7,5hp) MUHN84
Kursen vänder sig till dig som vill ha en fördjupad kunskap om olika musikdramatiska genrer
och stilar genom historien, från operaformens
uppkomst under tidigt 1600-tal till nutid. Vi
sätter in dem i sitt kulturhistoriska sammanhang och går vi igenom teorier om operans
formspråk. Kursen består av tio föreläsningar
fördelade under ett läsår samt egna läsuppgifter och analysövningar.
Kursansvarig: Staffan Storm,
staffan.storm@ mhm.lu.se
HT & VT, åttondelsfart, Malmö
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Pedagogik, didaktik
och metodik
Att leda kvalitetsutveckling och kollegialt lärande (15hp) MUHP62

Sångmetodik – inriktning kyrkomusik
(6hp) MUHC59

Kursen vänder sig till personer inom skola
och förskola som har uppdrag att leda
kollegialt utvecklingsarbete. Centralt inom
kursen är att utveckla fördjupad kunskap
och förmåga att självständigt leda kollegialt
lärande samt genomföra ett systematiskt
kvalitetsarbete i den egna verksamheten.
Undervisningen är processorienterad och
kursen går under ett läsår. Undervisningen
sker både i digital form och under campusträffar. Kursen ges i samarbete med Malmö
universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan i Kristianstad.
Kursansvarig: Anna Houmann,
anna.houmann@mhm.lu.se
HT & VT, kvartsfart, Malmö

En grundkurs i klassisk sångmetodik med
inriktning mot kyrkomusik. Kursen riktar sig
till dig som är verksam kyrkomusiker och vill
utveckla din egen röst och röstmetodiken.
Efter avslutad kurs ska du ha fått en grundlig
kännedom om röstens fysiologi samt tillgodogjort dig praktisk röstträning på klassisk
grund, tillämpningsbar för både kör, ensemble
och individuell undervisning.
Kursansvarig: Ann-Sofi Härstedt,
ann-sofi.harstedt@mhm.lu.se
HT & VT, tiondelsfart, Malmö

Barn- och ungdomskörmetodik
(7,5hp) MUHF62
Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam
som kyrkomusiker/musiklärare, studerar på
kyrkomusikerutbildningen/musiklärarutbildningen men även till dig som verkar som
barnkörledare i andra sammanhang och som
vill fördjupa dina kunskaper i barnkörsmetodik.
Kursansvarig: Lena Ekman Frisk,
lena.ekman_frisk@mhm.lu.se
VT, kvartsfart, Malmö

FOTO: LEIF JOHANSSON
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undervisningen för barn och unga. Kursens mål
är att ge inspiration och kunskap om hur det
pedagogiska handlingsutrymmet i undervisningen kan utvidgas. Föreläsningar, seminarier,
mästarklassbesök, konserter och litteraturstudier sammanlänkas till fördjupade resonemang
kring undervisnings- och utvecklingsfrågor.
Kollegor, kursdeltagare och kursledare möts i
diskussioner och reflektioner för utvecklingen
av arbetssätt och brassundervisning i landet.
Kursen ges i samarbete med Blekinge Internationella Brassakademi i Karlskrona (BIBA) 2022.
Kursansvarig: Maria Becker-Gruvstedt,
maria.becker-gruvstedt@mhm.lu.se
ST, helfart, Karlskrona

Pianometodik (6hp) MUHN93
Kursen vänder sig till dig som studerar, eller
har studerat, piano på masternivå. Den kan
också fungera som fortbildningskurs för dig
som är yrkesverksam pianolärare. Kursen tar
upp grundläggande ergonomi och pianoteknik, lektionsplanering, nybörjarmetodik och
genomgång av repertoar.
Kursansvarig: Eva Lundgren,
eva.lundgren@mhm.lu.se
HT & VT, åttondelsfart, Malmö

Brassundervisning, elev och lärarperspektiv (7,5hp) MUHG80
Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina
kunskaper, arbetssätt och metoder inom brass-

Brassundervisning II (7,5hp) MUHG82
Kursen vänder sig till dig som vill vidareutveckla
och ytterligare fördjupa dina kunskaper, arbetssätt och metoder inom brassundervisning
för barn och unga. Kursens mål är att ge kunskaper och modeller för hur det pedagogiska
handlingsutrymmet i brassundervisning kan
utvidgas. Föreläsningar, seminarier, mästarklassbesök, konserter och litteraturstudier sammanlänkas till fördjupade resonemang kring
undervisnings- och utvecklingsfrågor. Stor vikt
läggs vid mötet mellan brasspedagoger/kollegor, kursdeltagare, kursledare och gästlärare.
Kurserna MUHG82 och MUHG80 samordnas.
Kursen ges i samarbete med Blekinge Inter-

FOTO: LEIF JOHANSSON
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nationella Akademi i Karlskrona (BIBA) 2022.
Kursansvarig: Maria Becker-Gruvstedt,
maria.becker-gruvstedt@mhm.lu.se
ST, helfart, Karlskrona

Komposition, arrangering och
musikteori – med metodisk inriktning
(30hp) MUHN94
Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dig
i metodik i ämnena komposition, arrangering
och musikteori. Kursens fokus ligger på befintliga metoder och utarbetandet av nya
problemlösningar inom ämnena komposition,
arrangering och musikteori. Kursen bedrivs i
form av gruppundervisning och seminarier
under ett läsår.
Preliminär kurstid: tisdagar eller onsdagar
Kursansvarig: Rolf Martinsson
HT & VT, Halvfart, Malmö

Handledarutbildning II: Kollega- och
studenthandledning i skolverksamhet
(7,5hp) MUHP63
Kursen riktar sig till lärare eller förskollärare
som har gått en handledarutbildning tidigare
och vill ta nästa steg för att fördjupa och
förfina kunskaperna. Centralt i kursen är att
behandla och problematisera olika handledningsmodellers funktion och villkor för
professionsutveckling i handledning. I relation
till olika handledningssituationer behandlas
yrkesetik, skolkulturer och andra sociala och
kulturella påverkansfaktorer. Undervisningen
sker i huvudsak på distans med digitala lärmoment. Ett campusförlagt tillfälle ingår. Kursen
ges i samarbete med Malmö universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan i Kristianstad.
Kursansvarig: Pernilla Grahn,
pernilla.grahn@mhm.lu.se
HT & VT, åttondelsfart, Malmö

Handledning av lärarstudenter i VFU,
(7,5hp) MUHP20
I kursen problematiseras och diskuteras
handledarens roll, handledningens faser, sam-

talsmetodik samt modeller för handledning.
Kursdeltagarna ges möjlighet att utifrån egna
erfarenheter diskutera didaktiska val och utgå
från olika perspektiv på handledning. Utifrån
styrdokument för VFU tar kursen upp olika
aspekter av att främja studenters professionsutveckling under VFU:n. Undervisningen
bedrivs i form av seminarier, grupparbeten
och enskilt arbete. Kursen är planerad till åtta
träffar fördelade över hela läsåret.
Kursansvarig: Pernilla Grahn,
pernilla.grahn@mhm.lu.se
HT & VT, åttondelsfart, Malmö

Musiken i mötet med barn och unga
med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter (7,5hp) MUHG70
Kursen vänder sig till dig som i omsorgsarbete,
förskola eller skola möter barn/unga/vuxna
med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter
och som vill skaffa dig kunskap om musikens
variationsrika arbetssätt i ett mångfaldsperspektiv. Inga förkunskaper krävs. Innehåll:
Praktiska övningar i musik och rörelse, metod
och teori, samtal och reflektion. Kursen ges i
samverkan mellan Musikhögskolan i Malmö
och Kulturcentrum Skåne som är ett regionalt
centrum för utbildning och arbete inom kultur för personer med intellektuella/kognitiva
funktionsvarianter. Läs mer på www.kulturcentrumskane.com. Kursen är förlagd på fem
helgdagar.
Kursansvariga: Christel Nilsson Ringdahl,
christel.nilsson_ringdahl@mhm.lu.se
& Åsa Wallin, kc.aasa@telia.com
HT, kvartsfart, Lund

Lustfyllt lärande och konstnärligt
skapande för barn och unga med
intellektuella/kognitiva funktionsvarianter (7,5hp) MUHG79
Kursen vänder sig till dig som är lärare eller
lärarstuderande i musik. Kursen vill ge inspiration och kunskaper i musikaliskt lärande med
ett mångfaldsperspektiv med inriktning mot

barn/unga/vuxna med intellektuella/kognitiva
funktionsvarianter. Innehåll är praktiska övningar i musik och rörelse, metod, teori, samtal
och reflektion. Kursen ges i samverkan mellan
Musikhögskolan i Malmö och Kulturcentrum
Skåne som är ett regionalt centrum för utbildning och arbete inom kultur för personer med
intellektuella/kognitiva funktionsvarianter. Läs
mer på www.kulturcentrumskane.com Kursen
är förlagd på fem helgdagar. Datum för HT
2022: 24–25/9, 22–23/10, 19/11
Kursansvariga: Christel Nilsson Ringdahl,
christel.nilsson_ringdahl@mhm.lu.se
& Åsa Wallin, kc.aasa@telia.com
HT, kvartsfart, Lund

Lustfyllt och konstnärligt skapande
för barn och unga med intellektuella/
kognitiva funktionsvarianter, steg II
(7,5hp) MUHG99
Kursen vänder sig till dig som gått Lustfyllt
lärande (MUHG79) eller Musiken i mötet
(MUHG70). Kursen fördjupar tidigare innehåll genom praktiska övningar i musik och
rörelse, metod, teori, samtal och reflektion.
Inriktning mot barn/unga/vuxna med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter. Kursen
ges i samverkan mellan Musikhögskolan i
Malmö och Kulturcentrum Skåne som är ett
regionalt centrum för utbildning och arbete
inom kultur för personer med intellektuella/
kognitiva funktionsvarianter. Läs mer på
www.kulturcentrumskane.com Kursen är
förlagd på fyra helgdagar.
Kursansvariga: Christel Nilsson Ringdahl,
christel.nilsson_ringdahl@mhm.lu.se
& Åsa Wallin, kc.aasa@telia.com
VT, kvartsfart, Lund
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Fristående kurser
inom kulturskoleklivet
Digitala verktyg för konstnärligt
lärande (2hp) KUSE52
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om digitala verktyg för konstnärliga lärprocesser och vänder sig till verksamma pedagoger
inom ett brett konstnärligt fält. Innehållet
fokuserar på digitala verktyg och lärmiljö för
konstnärligt arbete: Video, foto och ljudredigering. Kursen kan läsas fristående eller som en
del av kulturskolepedagogutbildningen.
HT, distans

Rytmik för tvärkonstnärligt lärande
(2hp) KUSE51
Kursen syftar till att ge kunskap om och förståelse för Rytmikpedagogik som tvärkonstnärligt
arbetssätt i estetiska lärprocesser och den
vänder sig till verksamma pedagoger inom ett
brett konstnärligt fält. Innehållet fokuserar på
metoder för tvärkonstnärligt skapande med
utgångspunkt i Rytmikpedagogik. Kursen kan
läsas fristående eller som en del av kulturskolepedagogutbildningen.
HT

Praktisk instrumentkännedom:
kompinstrument (3,5hp) KUSE53
Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter på kompinstrumenten elbas, trummor,
gitarr och klaviatur samt kunskap i att leda

och instruera ensembleundervisning på kulturskola. Kursen kan läsas fristående eller som en
del av kulturskolepedagogutbildningen.
HT

Kulturskoledidaktik 1 (3,5hp) KUSE50
Kursens innehåll fokuserar på att ge förståelse för kulturskolans uppdrag och lärande
på frivillig grund, och den vänder sig till verksamma pedagoger inom ett brett konstnärligt
fält. Kursen behandlar olika perspektiv på
undervisning och lärande samt kulturskolans
och kulturskolepedagogens uppdrag i förhållande till barns rätt till kultur. Kursen kan läsas
fristående eller som en del av kulturskolepedagogutbildningen.
HT

Kulturskolan som idé och praktik 2
(4,5hp) KUSE22
Kursen kan läsas fristående eller som en del
av kulturskolepedagogutbildningen och är en
fortsättning på kursen ”Kulturskoledidaktik 1”.
Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper
om kulturskolans didaktik: Policyprocesser,
elevrekrytering, kollegialt lärande, dokumentation och portföljmetoder. Vidare behandlas modeller för att utveckla elevers delaktighet samt
modeller för samverkan med vårdnadshavare.
VT

LÄS MER
S. 5

Inkluderande och specialpedagogiska
perspektiv i kulturskolan (7,5hp)
KUSE10
Kursen vänder sig till dig som vill ha mer kunskap om kulturskolans redskap för att följa och
stödja utveckling och lärande för elever i behov av stöd samt olika undervisningsmetoder
och funktionella arbetssätt i en kulturskola för
alla. Kursen kan läsas fristående eller som en
del av kulturskolepedagogutbildningen.
HT, distans

Lärande och ledarskap i kulturskolan
(7,5hp) KUSE 27
Kursen vänder sig till verksamma pedagoger
inom kulturskola och deltagandet förutsätter
att kursinnehållet kan kopplas till pågående
undervisning eller VFU (Verksamhetsförlagd
utbildning). Kursen behandlar teorier om
handlingsutrymme och ramfaktorer, utvecklingspsykologi, olika teoretiska och praxisnära
perspektiv på kreativitet, socialt samspel, ledarskap och grupprocesser i lärandesituationer och i samband med projektledning. Kursen kan läsas fristående eller som en del av
kulturskolepedagogutbildningen.
Förkunskapskrav: KUSE11 eller motsvarande.
VT

En kulturskola för alla (3hp) KUSE15
FOTO: LEIF JOHANSSON
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Intensiv projektkurs som ger dig grundläggande kunskap om metoder och verktyg för projektledning. I kursen samarbetar deltagarna
under två veckor med att designa och skapa
projekt för deltagarstyrt och tvärkonstnärligt
lärande med utgångspunkt i ett inkluderande
förhållningssätt och en kulturskola för alla.
Kursen ges på helfart under två veckor och är
förlagd till den konstnärliga fakultetens lokaler
på Inter Arts Center i Malmö. Kursen kan läsas
fristående eller som en del av kulturskolepedagogutbildningen.

Att iscensätta tvärkonstnärligt
lärande (12hp) KUSE36
Kursen är en fördjupningskurs inom tvärkonstnärlig projektledning där deltagarna planerar
och iscensätter tvärkonstnärligt lärande för
och med barn och unga i kulturskolan. Kursen kan läsas fristående eller som en del av
kulturskolepedagogutbildningen.
Förkunskapskrav: KUSE11, 15 och 27 eller
motsvarande.

FOTO: LEIF JOHANSSON
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Ämnesdidaktik 1: Scenkonst (7,5hp)
KUSE13

Ämnesdidaktik 1: Konst (7,5hp)
KUSE14

Ämnesdidaktik 3: Konst (7,5hp)
KUSE35

Grundläggande didaktisk kurs för dramapedagogiskt och teaterförberedande arbete med
barn och unga. Kursen sker i samarbete mellan Musikhögskolan och Malmö Universitet.
Kursen kan läsas fristående eller som en del
av kulturskolepedagogutbildningen.
HT

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om modeller och strategier för planering av undervisning på grundläggande nivå
inom konst. Kursinnehållet fokuseras kring
praktiska övningar med olika material och
tekniker, tematiskt arbete, visuellt berättande
samt gruppdiskussioner kring kursinnehållet i
ett didaktiskt perspektiv. Undervisningen ges
i samarbete med Malmö Kulturskola under
höstterminen. Kursen kan läsas fristående
eller som en del av kulturskolepedagogutbildningen.
HT

Kursen lägger fokus på metoder för att omsätta sin egen kunskap om konst och skapande genom att leda reflekterande samtal
samt presentera konst vid visningar för barn
och unga. Vidare ger kursen kunskap om
verktyg och modeller för kuratering från idé
till färdig utställning. Kursen kan läsas fristående eller som en del av kulturskolepedagogutbildningen och är en fortsättning på kursen
”Ämnesdidaktik 2: Konst”.
HT

Ämnesdidaktik 2: Konst (3hp) KUSE25

Kursen vänder sig till instrumentalpedagoger
inom kulturskolan, och innehållet fokuserar
på att ge kunskap om metoder och arbetssätt för instrumentalundervisning i grupp.
Kursen innehåller tre delkurser under höstterminen:
• Ämnesmetodik: Instrumentalundervisning
i grupp där elever ges delaktighet i lärprocessen
• Rytmik: Instrumentalundervisning i grupp i
ett Rytmikpedagogiskt perspektiv.
• Ensembleledningsmetodik: Metoder för
flexibel arrangering för okonventionella
ensemblesättningar.
• Kursen kan läsas fristående eller som en del
av kulturskolepedagogutbildningen.
HT

Ämnesdidaktik 2: Scenkonst (3hp)
KUSE24
Modeller och strategier för planering av
undervisning inom scenkonstnärliga former.
Kursen kan läsas fristående eller som en del
av kulturskolepedagogutbildningen och är
en fortsättning på ”Ämnesdidaktik 1: Scenkonst”. Kursen förutsätter att innehållet kan
kopplas till pågående undervisning eller VFU
(Verksamhetsförlagd undervisning) Undervisningen ges på Malmö Universitet.
VT

Ämnesdidaktik 3: Scenkonst (7,5hp)
KUSE34
Kursen syftar till att ge kunskap om planering, organisation och kreativt ledarskap av
scenkonstnärligt arbete med barn och unga
från idé till färdig produktion. Kursen kan
läsas fristående eller som en del av kulturskolepedagogutbildningen och är en fortsättning
på ”Ämnesdidaktik 2: Scenkonst”. Undervisningen ges på Malmö Universitet.
HT

Kursen kan läsas fristående eller som en del
av kulturskolepedagogutbildningen och är
en fortsättning på kursen ”Ämnesdidaktik 1:
Konst”. Kursen förutsätter att innehållet kan
kopplas till pågående undervisning eller VFU
(Verksamhetsförlagd undervisning) Kursen
ger kunskap om modeller och strategier för
planering av undervisning inom konst, och
kursdeltagarna planerar och genomför egna
lektionsmoment och övningar. Didaktiska
diskussioner förs kring val av material och
teknik anpassat till undervisningsgrupper på
kulturskolor. Vidare läggs fokus på metoder
för att ge återkoppling till elever i den skapande processen.
VT

Ämnesdidaktik 3: Musik (7,5hp)
KUSE33
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Instudering och interpretation
Blekinge International Brass Academy
2022 MUHB85
Sommarkursen Blekinge International Brass
Academy samlar ett stort antal brassmusiker
varje år. Internationellt verksamma brassmusiker och solister undervisar på kursen som ges
i centrala Karlskrona. I kursen ingår individuell
undervisning, interpretationsstudier, orkesterutdragsspel, seminarier, masterclasses och
konserter. Kursen riktar sig till brassmusiker
på högskolenivå samt yrkesverksamma och
ges i samarbete med Blekinge International
Summer Academy. Mer information hittar du
på www.bibacademy.com.
Kontaktperson: Marcus Petersson,
cmmp@me.com
ST, helfart, Karlskrona

Piccolaflöjt – teknik, interpretation,
solistisk repertoar och orkesterstudier
(7,5hp) MUHR27
Kursen vänder sig till flöjtstudenter vid musikhögskola samt professionella flöjtister. Kursen
innehåller avancerad utveckling och övningsmetod beträffande tonbildning, artikulation,
klangfärger, fingerteknik och specialgrepp
samt Sons filés; solistisk piccolarepertoar som
spänner från Vivaldi till Ferneyhough samt
orkesterstudier för piccola.
Kursansvarig: Anders Ljungar-Chapelon,
anders.ljungar-chapelon@mhm.lu.se
HT & VT, åttondelsfart, Malmö

Engelskt horn (7,5hp) MUHR28
Kursen vänder sig till oboister som vill förkovra
sig i engelskt horn, såväl verksamma musiker,
musiklärare som studenter vid musikhögskola.
Musikhögskolan tillhandahåller instrument.
Kursen innehåller solistiskt spel, orkesterstudier, andnings- och blåsteknik, rörtillverkning
och ensemblespel.
Kursansvarig: Carl Andersson;
carl.andersson@mhm.lu.se
HT & VT, åttondelsfart, Malmö

Essklarinett (7,5hp) MUHR24
Kursen vänder sig till den som är klassisk
instrumentalist och vill stärka och träna förmågan att enskilt, och i grupp, utveckla sin
konstnärliga uttrycksförmåga på essklarinett.
Kursen vänder sig till verksamma musiker och
musiklärare samt studenter vid musikhögskola. Kursen innehåller avancerad utveckling
och övningsmetod beträffande tonbildning,
artikulation, klangfärger, fingerteknik, solistisk
repertoar för essklarinett samt orkesterstudier.
Kursansvarig: Lars Härstedt Salmonson,
lars.harstedt_salmonson@mhm.lu.se
HT & VT, Åttondelsfart, Malmö

Basklarinett – teknik, interpretation,
solistisk repertoar och orkesterstudier
(7,5hp) MUHR29
Kursen vänder sig till dig som är klassisk instrumentalist och vill utveckla din konstnärliga
uttrycksförmåga på basklarinett. Du är verksam musiker, musiklärare eller student vid
musikhögskola. Kursen innehåller avancerad
utveckling och övningsmetod för tonbildning,
artikulation, klangfärg, fingerteknik, specialgrepp samt solistisk basklarinettrepertoar.
Kursansvarig: Carl-Johan Stjernström,
carl-johan.stjernstrom@mhm.lu.se
HT & VT, åttondelsfart, Malmö

Biinstrument viola – för violinister
(7,5hp) MUHC84
Kursen riktar sig till violinister på högskolenivå eller yrkesverksamma, som vill bredda
sitt perspektiv och utforska violans klangvärld
och repertoar. Kursen innehåller genomgång
av grundläggande tonbildnings-principer och
stråkteknik, inlärning av altklav och grundläggande kännedom om solo- och kammarmusikrepertoar. Undervisningen bedrivs
individuellt och i grupp. Musikhögskolan
erbjuder en begränsad möjlighet till instrumentlån under kursen.
Kursansvarig: Henrik Frendin,

henrik.frendin@mhm.lu.se
HT & VT, åttondelsfart, Malmö

Den framträdande människan (7,5hp)
MUHC29
En kurs för dig som vill fördjupa dig i psykologiska aspekter av ditt musicerande. ”Det är
bara att öva tillräckligt mycket så blir allt bra!”
Är det verkligen så enkelt? Kursen syftar till att
ge psykologisk kunskap om hur den framträdande människan fungerar. Kursen innehåller
föreläsningar, seminarier och gruppövningar
om inlärning, minne och gruppdynamik samt
mentala, kognitiva och psykologiska processer
vid framträdande och instudering.
Kursansvarig: Francisca Skoogh,
francisca.skoogh@mhm.lu.se
HT, åttondelsfart, Malmö

Orgelinterpretation (7,5hp) MUHR25
Kursen är en fortbildningskurs i praktisk
orgelkunskap för aktiva kyrkomusiker med
huvudsaklig inriktning på registreringspraxis
och repertoarkunskap. Fördjupning i orgelns
terminologi, skötte och restaueringspraxis.
Kursansvarig: Anders Johnsson,
anders. johnsson@mhm.lu.se
HT & VT, åttondelsfart, Malmö

Programförberedande kurs i musik
(30,0 hp) MUHB51
En kurs som vänder sig till dig som vill förbereda vidare studier på musikhögskola. Kursen
är förlagd till Sundsgårdens folkhögskola i
Helsingborg. Mer information, kursplan och
antagning hittar du på www.sundsgarden.se.
Kursansvarig: Per Ingvar Reuter,
tel. 042-193892, musik@sundsgarden.se
HT & VT, halvfart, Helsingborg

Båstad kammarmusikfestival 2022
Musikhögskolan har, i samarbete med Musik i Syd, under många
år arrangerat populära kurser och masterclasses under Båstad
kammarmusikfestival. Detta kommer att göras även under 2022

men detaljerna kring kursernas utformning är när denna katalog färdigställs inte klara. Håll koll på Musikhögskolans hemsida
för senaste information. Festivalen genomförs i Båstad 28/6–3/7
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Orkester, ensemble
och improvisation
Nordiska ungdomsorkestern 2022 (7,5
hp) MUHB86
Kursen vänder sig till dig som studerar eller
redan har studerat vid musikhögskola eller
motsvarande. Under ledning av internationellt
verksamma dirigenter kommer orkestern att
göra två produktionsveckor med såväl symfonikonserter som kammarkonserter. Läs mer på
www.lund.se/nuo.
Kontaktperson: Carl-Magnus Trygg,
carl-magnus.trygg@lund.se
ST, helfart, Lund

Barockinterpretation för sångare och
instrumentalister (7,5hp) MUHB66
Chamber music interaction between singers
and instrumentalists develops a deeper understanding of phrasing, tempo, ornamentation,
gesture and sound, with focus on both historically informed performance practice and
spontaneous music making. The main content
of the course are the projects led by violinist
Peter Spissky with a possibility for chamber
music or solo lessons.
Kursansvarig: Peter Spissky,
peter.spissky@mhm.lu.se
HT & VT, åttondelsfart, Malmö

Barockinterpretation för sångare och
instrumentalister, fortsättningskurs
(7,5hp) MUHB81
This course is for instrumentalists and singers
who are advanced and experienced in histo-

FOTO: LEIF JOHANSSON
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rical performance practice. Starting from the
basic experiences and skills from the Baroque
course 1, the participants will deepen their
knowledge in practical projects exploring
the specifics of national styles, and historically informed playing/singing techniques and
aesthetics. Baroque course 1 (MUHB66) must
be completed before applying to this course.
Kursansvarig: Peter Spissky,
peter.spissky@ mhm.lu.se
HT & VT, åttondelsfart, Malmö

Barockkurs för sångare och instrumentalister (7,5hp) MUHB87
Kursen vänder sig till dig som påbörjat en
musikhögskoleutbildning eller är professionell
musiker och vill bredda dina kunskaper och
erfarenheter inom barockmusiken. Kursen ges
i samarbete mellan Sundsgården och Musikhögskolan i Malmö.
Kursansvarig: Peter Spissky,
spissky@gmail.com
ST, helfart, Sundsgårdens folkhögskola

Kammarmusik från barocken (7,5hp)
MUHN91
Kursen vänder sig till verksamma musiker/kyrkomusiker samt studenter på avancerad nivå
som vill fördjupa sig i kammarmusik från barocken. I kursen deltar du i kammarmusikspel
på respektive instrument. Syftet med kursen
är att utveckla förmågan att improvisera ett
stilriktigt och välavvägt ackompanjemang, ut-

veckla uppförandepraxis i vokalt/instrumentalt
musicerande samt tillägna sig färdigheter i
generalbasbesiffring.
Kursansvariga: Cecilia Kjelldén,
cecilia.kjellden@mhm.lu.se och Anders Danman, anders.danman@mhm.lu.se
HT & VT, åttondelsfart, Malmö

Kammarmusik från barocken, fortsättningskurs (7,5hp) MUHR26
Detta är en fortsättningskurs till MUHN91 med
fördjupning i barockt kammarmusicerande.
Kursen innehåller studier i kammarmusik från
1600–1750, studier av vokal- och instrumentalmusik med generalbas (basso continue)
samt ackompanjemangsträning på orgel och
cembalo. Syftet med kursen är att tillägna sig
ytterligare goda kunskaper i uppförandepraxis
i vokalt/instrumentalt musicerande samt att
utveckla förmågan att improvisera ett stilriktigt och välavvägt ackompanjemang (gäller
cembalister/organister).
Kursansvariga: Cecilia Kjelldén,
cecilia.kjellden@mhm.lu.se och Anders Danman, anders.danman@mhm.lu.se
HT & VT, åttondelsfart, Malmö

Improvisation för stråkinstrumentalister (7,5hp) MUHC91
Kursen riktar sig till nuvarande och tidigare
stråkstudenter på musikhögskola inom klassiskt program som önskar utforska nya möjligheter till kreativ övning och musicerande.
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Huvudmomentet är att genom praktisk metod
skapa och bygga upp egna fraser utifrån en
given struktur eller funktion. Kursen ger alternativa infallsvinklar till traditionell klassisk
stråkmetodik, som kan höja kvaliteten i den
egna dagliga övningen. Undervisningen sker
i grupp, både genom föreläsningar och praktiska tillämpningar av alternativa skaltyper,
harmonik och spelteknik.
Kursansvarig: Henrik Frendin,
henrik.frendin@mhm.lu.se
VT, kvartsfart, Malmö

Improvisation för instrumentalister
och sångare med klassisk inriktning
(7,5hp) MUHC52
Kursen vänder sig till klassiska musiker och
sångare som vill stärka och träna förmågan
att enskilt, och i grupp, uttrycka sig genom
improvisation. Undervisningen kommer att ske
i gemensamma grupplektioner samt enskilda
övningar och förberedelser. Kursen vänder sig
till verksamma musiker/sångare och musiklärare samt studenter vid musikhögskola eller
motsvarande.
Kursansvarig: Sara Wilén,
sara.wilén@mhm.lu.se
HT, kvartsfart, Malmö

Comprovisation – Ensemble för
samtida musik för den medskapande
musikern (7,5hp) MUHC93
Kursen ges till dig som är intresserad av att
göra musik tillsammans med andra utifrån ett
friskapande och improvisatoriskt perspektiv.
Kursen har fokus på musicerande i samtida
samspels- och kompositionskontexter och
innehåller både fri och styrd improvisation
med utgångspunkt från grafiska partitur,
koncept och musikstycken i öppen form.
Vidare syftar kursen till att ge dig praktisk
erfarenhet genom användandet av metoder

och förhållningssätt i samspel med andra.
Undervisningen sker i grupp.
Kursansvarig: Samuel Hällkvist,
samuel.hallkvist@mhm.lu.se och
Daniel Fjellström, daniel.fjellstrom@mhm.lu.se
HT, kvartsfart, Malmö

Arabiska rytmer (7,5hp) MUHF37
Syftet med kursen är att ge grundkunskaper i
arabiska rytmer samt grundläggande spelteknik
på rek, dag och darboukatrummor. Undervisningen är till stor del gehörsbaserad och kursdeltagarna får lära sig rytmerna baladi, saidi,
lef, maksoum, fallhi, masmoudi, adani, chobi,
kat, kafti, karatchi, nahawaht samt olika sätt
att skapa variation av dessa. Improvisationsövningar och musiklyssning förekommer också.
Examination sker löpande under kursens gång
eller i form av uppspelning vid kursens slut.
Kursansvarig: Stefan Glave,
stefan.glave@mhm.lu.se
HT, kvartsfart, Malmö

Folk- och världsmusikensemble
(7,5hp) MUHG77
Spel i folkmusikensemble med musikalisk
utgångspunkt i folkmusik från Sverige och
övriga världen. Fokus ligger på sväng och
samspel. Undervisningen är gehörsbaserad.
Kursen ges delvis på distans, men med 3 fysiska träffar och en redovisning per termin på
Musikhögskolan i Malmö. Då vi brukar ha flera
utbytesstudenter på kursen, så sker undervisningen normalt sett på engelska.
Kursansvarig: Pär Moberg,
par.moberg@mhm.lu.se
HT & VT, åttondelsfart, Malmö

Musikhögskolans storband (7,5hp)
MUHG65

det. Vi jobbar med artikulation och frasering
för att få alla arton musiker att spela med en
röst. Repertoaren varierar från klassiska storbandslåtar till nykomponerad musik. Du bör
vara en van notläsare. Urval sker genom instrumentfördelning, och vid behov ett nivåprov.
Kursansvarig: Claus Sörensen,
claus.sorensen@mhm.lu.se
HT & VT, åttondelsfart, Malmö

Persiskt slagverk (15hp) MUHF77
Kursen syftar till att ge en fördjupad teoretisk
och praktisk kunskap kring slagverkets roll
inom den persiska musiktraditionen. Kursen
vänder sig primärt till dig som har relativt goda
förkunskaper i att spela någon form av slagverk. Huvudlärare på kursen är Nazanin Pedar
Sani, persisk slagverksvirtuos, som bedriver
halva kursen under en intensiv period. Övrig
undervisning ges löpande av den Malmöbaserade persiska musikern Reza Shayesteh.
Trummor finns till utlåning.
Kursansvarig: Reza Shayesteh
VT, halvfart, Malmö

Svensk Folkmusik (7,5hp) MUHF98
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer
om att spela svensk folkmusik och innehåller
moment som samspelspraxis, intonationspraxis, olika omstämningar (A-bas, AEAE)
samt improvisation. Repertoaren består i första hand av traditionell västsvensk musik från
olika epoker samt danstyper såsom polska,
springlek, polka, vals och schottis. Kursen
vänder sig till instrumentalister, i första hand
fiolspelare, med god spelvana. Undervisningen
är gehörsbaserad men noter kan förekomma.
Kursansvarig: Mats Edén,
mats.eden@mhm.lu.se
HT, kvartsfart, Lund

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av
att uppleva jazzens största ensemble, storban-

ANDRÉ LINDBLAD | MUSIKHÖGSKOLANS STORBAND, MUHG65, 7,5HP (GITARR)

Hur trivs du på Musikhögskolan i Malmö?
– Jag trivs väldigt bra. Det är lätt att bli hemmablind, men det slår mig med jämna mellanrum
hur häftigt det är att så många kompetenta musiker, studenter och pedagoger rör sig under
samma tak varje dag.
– I framtiden hoppas jag få jobba inom kulturskolan eller någon annan frivillig skolform. Det
är inte heller otänkbart att jag själv kommer leda ett storband och därför är jag väldigt glad att
jag får möjlighet att spela i Musikhögskolans storband nu under min studietid.

FOTO: LEIF JOHANSSON

u Innan André blev antagen till musiklärarprogrammet, med inriktning jazzgitarr, studerade han
tre år på olika folkhögskolor med inriktning jazzensemble. Nu kombinerar han programstudier
med en fristående kurs.
– När jag såg att det fanns en fristående kurs i storband var min första tanke ”vem vill inte
spela storband?”. Om en jämför med klassisk musik, måste storbandet ändå vara jazzens
motsvarighet till symfoniorkester. Så himla maxat!
– Senast jag satt med i ett storband var under gymnasiet. Jag tänker att det är väldigt
nyttigt att bara få befinna sig i en så stor konstellation. Materialet vi spelar är varierande och
spännande – en del gamla klassiker, en del originalkompositioner och en del arrangemang/
kompositioner av studenter på musikhögskolan.
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Mediateknik och
musikproduktion
Digital musikproduktion (15hp)
MUHF76
Lär dig byggstenarna i modern datorbaserad
musikproduktion, såsom MIDI- och audioredigering, mixning, trumprogrammering,
loophantering etc. Du som söker ska kunna
traktera minst ett ackordinstrument samt
ha grundläggande kunskap om harmonik,
melodi och rytm. Du ska också ha vana att
använda keyboard vid inmatning i sequencerprogram och behärska grundläggande
editering av MIDI. Studierna genomförs på
halvfart under en termin vilket motsvarar 3
timmars undervisning och 17 timmars eget arbete per vecka. Lämplig förberedande kurs är
MUHF40. Kursen kräver tillgång till egen dator
och Logic Pro. Kursen läses under en termin.
Kursansvarig: Martin Hedin,
martin.hedin@mhm.lu.se
HT & VT, halvfart, Malmö

Hemmastudio (15hp) MUHF85
Kursen vänder sig till dig som har grundläggande kunskaper i sequencer/midi-inspelning
och datorhantering. Lär dig hur du skapar
egna inspelningar av akustiska och elförstärkta instrument och med enkla medel kan
komma igång med din egen hemmastudio.
Kursen innehåller grundläggande akustik och
mikrofonteknik samt inspelning och redigering av både MIDI och audio i Logic Pro. Studierna genomförs på halvfart under en termin
vilket motsvarar 3 timmars undervisning och
17 timmars eget arbete per vecka. Kursen
kräver tillgång till egen inspelningsplats och
utrustning under det egna arbetet. Kursen
kommer bedrivas blandade tider, både dagtid
och kvällstid. Kursen läses under en termin.
Kursansvarig: Allan Skrobe,
allan.skrobe@mhm.lu.se
HT & VT halvfart, Malmö

Inspelningsteknik studio (15hp)
MUHF90
Kursen fördjupar sig inom områdena akustik,
mikrofonteknik, inspelningsteknik samt ljudprocess. Du som söker ska kunna traktera ett
eller flera instrument samt ha grundläggande
kunskap om harmonik, melodi och rytm. Du
ska också ha erfarenhet av studioinspelning
samt god vana av Logic, Cubase eller Pro Tools.
Lämpliga förberedande kurser är MUHF40 och

MUHF85. Kursen kräver tillgång till egen dator
med något av programmen ovan. Kursen genomförs delvis på distans, delvis på Campus
där laborationer och inspelningsprojekt genomförs. Kursen läses under en termin.
Kursansvarig: Joakim Barfalk, joakim.barfalk@mhm.lu.se
HT & VT, halvfart, Malmö

Liveljud för musiklärare och musiker
(7,5hp) MUHF88
Lär dig mer om ljudteknik i live-sammanhang,
hur man kopplar upp en PA-anläggning och
hur man skapar en behaglig ljudmiljö i olika
typer av lokaler. Kursen riktar sig till dig som
har grundläggande eller goda musikaliska
kunskaper samt erfarenhet av att medverka
i konsertsammanhang. Kursen innehåller
grundläggande akustik och mikrofonteknik
samt praktiska övningar i att koppla ihop en
ljudanläggning, medhörning, diverse musikinstrument och mixning.
Kursansvarig: Allan Skrobe,
allan.skrobe@mhm.lu.se
HT, kvartsfart, Malmö

Multimedia – film & ljud (7,5hp)
MUHB57
Kursen vänder sig till studenter som påbörjat
en musikhögskoleutbildning, professionella
musiker eller de som har motsvarande kunskap och som vill bredda sina kunskaper
och erfarenheter inom multimedia, film och
ljud. Du lär dig om film- och ljudredigering,
inspelningsteknik och webstreaming samt annat intressant inom området. Allt utifrån en
konstnärlig utgångspunkt.
Kursansvarig: Allan Skrobe,
allan.skrobe@mhm.lu.se
ST, helfart, Malmö

Multimediateknik för musiker (15hp)
MUHC99
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig
grundläggande inspelnings- och redigeringstekniker av ljud och rörlig bild. Kursen ger
kunskaper om hur man använder digitala
verktyg för dokumentation av eget och andras
musicerande och musikskapande.
Kursansvarig: Allan Skrobe,
allan.skrobe@mhm.lu.se
HT, halvfart, Malmö

Music Management (15hp) MUHF82
Detta är en kurs för blivande eller utövande
musiker som är intresserade av att få en djupare kunskap i hur musikbranschen fungerar
både ur ett strukturellt och organisatoriskt
perspektiv, men också ur ett ekonomiskt och
kommersiellt perspektiv. För musikindustrin
har det senaste decenniets snabba tekniska
utveckling medfört stora behov av att ändra
både arbetssätt och intäktsmodeller. För den
som vill söka sig till denna bransch, krävs
både breda och allmänna teorikunskaper,
men också praktiska insikter i hur man planerar och anpassar sina arbetsstrategier för
att nå framgång och resultat i en föränderligt
digital värld.
Kursansvarig: Dragan Buvac,
dragan.buvac@mhm.lu.se
HT, halvfart, Malmö

Live-elektronisk musik (7,5hp)
MUHC81
Kursen vänder sig till dig som vill spela och/eller skapa musik för akustiska instrument och/
eller sång i kombination med live-elektronik. I
kursen jobbar vi huvudsakligen med programmen Ableton Live och MAX. I kursen får du
också arbeta med att utveckla din musik och
fördjupa tekniskt kunnande och personligt uttryck. Vi går även igenom teknisk utrustning
nödvändig vid live-framträdande. Undervisning sker huvudsakligen gruppvis. Deltagande
i offentliga konserter kan förekomma.
Kursansvarig: Daniel Hjorth,
daniel.hjorth@ mhm.lu.se
VT, kvartsfart, Malmö

Sequencer grundkurs (7,5hp) MUHF40
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig använda sequencer på grundläggande nivå vid
inmatning, inspelning, redigering och mix. Vidare går vi igenom sequencerns utmärkande
verktyg för skapande samt verktyget ur ett
konstnärligt perspektiv. Vi fördjupar oss även
i hårdvara samt mjukvara som kan integreras
med sequencern. Kursen kräver tillgång till
egen dator med sequencer. Undervisningen
sker på distans i programmet Logic Pro.
Kursansvarig: Martin Hedin,
martin.hedin@mhm.lu.se
HT, kvartsfart, distans

FOTO: LEIF JOHANSSON

HANNA ÅHRÉN | DIGITAL MUSIKPRODUKTION, MUHF76 OCH SEQUENSER, MUHF40

Hur då?
– I kurserna får jag dels de viktiga baskunskaperna, men också mer fördjupande kunskaper i
det tekniska. Min uppfattning är att det finns väldigt många regler inom musik och musikproduktion som givetvis kan vara bra, men som också tenderar att låsa människor och hämma
kreativitet och nytänkande. Förmågan att våga lita på mitt eget öra och omdöme är något jag
har användning för i de kurser jag läser idag.
Vad har du för framtidsplaner?
– Just nu är jag inte helt säker på om musik är det jag vill satsa på yrkesmässigt. Musiken
fungerar bra som en hobby och kurserna gör mitt musikproducerande hemma mer givande
och gör att jag utvecklas även kreativt.

FOTO: LEIF JOHANSSON

u Hanna gick musiklinje på gymnasiet och det var då hon fastnade för musiken på riktigt. Hon
hade tidigare bara tagit pianolektioner på kulturskolan men det var på gymnasiet som musiken
började växa för henne. I slutet av gymnasiet väcktes även hennes intresse för musikproduktion.
– Jag upptäckte snabbt att det var en väldigt mansdominerad bransch vilket som kvinna först
kändes motigt men nog senare skapade någon slags vilja att visa att något annat är möjligt.
Efter studenten kände Hanna ett behov av att hålla igång musikskapandet men var inte
riktigt redo för att påbörja ett helt program.
– Därför tänkte jag att fristående kurser var lagom för mig då det inte känns för prestationsfyllt. För mig är det lättare att komma igång med att producera musik när jag har något som
motiverar mig och dessa kurser har verkligen fungerat som en bra motivation.
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Heltidsstudier motsvarar 30 högskolepoäng (hp) per termin, men majoriteten
av våra kurser är på 7,5 högskolepoäng.
Är en 7,5hp-kurs upplagd på en termin
går den på kvartsfart, är den upplagd
på två terminer går den på åttondelsfart. De flesta av våra kurser löper över
hela läsåret.

STUDENTKÅREN SKFM
Som student hos oss representeras du av
Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten (SKFM). Studentkåren är en religiöst
och partipolitiskt obunden organisation
med uppdrag att bevaka studenternas
intressen och främja deras inflytande och
medbestämmanderätt i frågor som berör
utbildning och tillvaron som student. Studentkåren finns representerad i bland annat
fakultetsstyrelsen.
Musikhögskolan har en egen sektion
inom kåren som arrangerar sociala aktiviteter såsom fester, jazz-klubbar och musikbarer. Läs mer och följ kåren i sociala medier!
• musik.skfm@gmail.com
• karen_mhm (Instagram)
• Studentkåren Musikhögskolan Malmö
(Facebook)

Att vara
student hos oss
Det finns flera anledningar till att studera en fristående kurs hos oss
– nyfikenhet, del av utbildning, fortbildning, allmänbildning eller
bara för att det är kul att musicera med andra människor. Du kan
själv kombinera olika fristående kurser för att få ihop till heltidsstudier, men du kan inte ta ut en examen uppbyggd på enbart
fristående kurser. För att få ut en examen hos oss krävs det att du
har gått en av våra programutbildningar.
Kursansvarig tar kontakt med dig någon vecka innan terminsstart
med schema och info om kursen. Alla kurser har en kursplan som
du hittar på antagning.se med kursmål, innehåll samt examinationsinformation.
Läs mer på antagning.se

STUDENTHÄLSAN
Studenthälsan finns till för dig som behöver hjälp att hantera
eventuell stress, prestationsångest, rädsla att tala inför andra, oro,
alkoholproblem, sömnsvårigheter eller nedstämdhet. Studenthälsan
kan hjälpa dig att hitta en hållbar livsstil.
Mer info och kontaktuppgifter finns på lu.se/studera
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SNABBFAKTA
• Musikhögskolan ger över
80 olika fristående kurser.
• Vi har ca 450 studenter på
program och 350 studenter
i fristående kurser.
• Vi har ca 190 lärare
och 10 doktorander.
• Varje år genomför våra
studenter drygt tvåhundra
offentliga konserter.
• Musikhögskolan etablerades
i sin nuvarande form 1971 och
har tillhört Lunds universitet
sedan 1977.

• Musikhögskolan är miljödiplomerad enligt Lunds
universitets miljömål (2018).

FOTO: LEIF JOHANSSON
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• Som student hos oss tillhör
du Konstnärliga fakulteten
vid Lunds universitet och kan
ta del av studentlivet i både
Malmö och Lund.

MARI ØYREHAGEN | BAROCKINTERPRETATION FÖR
SÅNGARE OCH INSTRUMENTALISTER, MUHB81, 7,5HP
Mari har en kandidatexamen i klassisk sång från Norges Musikhögskola och Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende,
Stuttgart samt en masterexamen från Det Konglige Danske Musikkonservatorium. Hon arbetar som frilansande sångare och gör
solistjobb främst inom oratorier och kyrkomusik, men också som
ensemblesångare i Ars Nova Köpenhamn och i Vor Frue Kantori i
Köpenhamns Domkyrka.
– Jag sökte till kursen för att jag ville fördjupa mig inom barockmusiken. Det är en av de stilar inom klassisk musik som jag känner
mig mest hemma i och som jag tycker mest om. Jag är väldigt nöjd
med kursen och jag rekommenderar den ofta till andra.
– Grunden i kursen är att vi får spela och sjunga tillsammans. Vi
lär oss om de olika barockdanserna och hur man hittar sambandet
mellan dem och musiken vi spelar. Vi jobbar också mycket med
texten som utgångspunkt, så att både dans och text hjälper till att
forma fraserna och musiken.
– Jag hoppas få sjunga mycket mer barockmusik i framtiden och
kommer jobba hårt för att få fler jobb, särskilt som solist, inom
detta område.

KONSERTER & EVENEMANG
Varje år genomförs drygt 200
offentliga konserter som en
viktig del i regionens kulturutbud
och inkluderar samarbeten med
Musik i Syd, Malmö Stad, Dunkers
Kulturhus, Malmö Live m fl.
Du som studerande har möjlighet
att få fribiljett/rabatt till olika
arrangemang. Mer info finner
du på Musikhögskolans internwebb.
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SÖKREGISTER
A
Arabiska rytmer (7,5hp) MUHF87.............................................................
Arrangering/Komposition, fördjupning 1 (7,5hp) MUHF89.......................
Arrangering/Komposition fördjupning 2 (7,5hp) MUHF93........................
Att iscensätta tvärkonstnärligt lärande (12hp) KUSE36.............................
Att leda kvalitetsutveckling och kollegialt lärande (15hp) MUHP62...........

19
11
11
14
12

B
Barn- och ungdomskörmetodik (7,5hp) MUHF62......................................
Barockinterpretation för sångare och instrumentalister (7,5hp) MUHB66..
Barockinterpretation för sångare och instrumentalister,
fortsättningskurs (7,5hp) MUHB81...........................................................
Barockkurs för sångare och instrumentalister (7,5hp) MUHB87................
Basklarinett – teknik, interpretation, solistisk repertoar
och orkesterstudier (7,5hp) MUHR29........................................................
Biinstrument viola – för violinister (7,5hp) MUHC84.................................
Blekinge International Brass Academy 2022 MUHB85..............................
Brassundervisning, elev och lärarperspektiv (7,5hp) MUHG80..................
Brassundervisning II (7,5hp) MUHG82......................................................

12
18
18
18
17
17
17
12
12

C
Complete Vocal Technique, fortsättningskurs (7,5hp) MUHG69................. 8
Complete Vocal Technique, introduktionskurs (7,5hp) MUHG67................. 8
Composition Studies – Western Art Music (60hp) MUPS12......................... 4
Comprovisation – Ensemble för samtida musik
för den medskapande musikern (7,5hp) MUHC93.................................... 19

D
Damkör I (7,5hp) MUHG60......................................................................... 9
Den framträdande människan (7,5hp) MUHC29....................................... 17
Den medvetne körsångaren – distanskurs i notläsning och gehör för
körsångare, (7,5hp) MUHG17................................................................... 10
Digitala verktyg för konstnärligt lärande (2hp) KUSE52............................. 14
Digital musikproduktion (15hp) MUHF76.................................................. 20
Distanskurs i musiklära och gehör 2 (7,5hp) MUHG34.............................. 10
Distanskurs i musiklära och gehör 3 (7,5hp) MUHG49.............................. 10
Distanskurs i musiklära och gehör (7,5hp) MUHG32................................. 10

E
Elektroakustisk musik (7,5hp) MUHC80.................................................... 11
Engelskt horn (7,5hp) MUHR28................................................................ 17
En kulturskola för alla (3hp) KUSE15......................................................... 14
En musikalisk kanon – betydande tonsättare inom jazz
och klassisk musik (15hp) MUHG59.......................................................... 11
Ergonomi och rytmik för musiker (7,5hp) MUHC95.................................... 6
Essklarinett (7,5hp) MUHR24 ................................................................... 17
Estill Voice Training, introduktionskurs (7,5hp) MUHG74............................ 8

F
Folk- och världsmusikensemble (7,5hp) MUHG77..................................... 19
Forskningsmetodik och uppsatsskrivande (7,5hp) MUHN65....................... 5
Fördjupningskurs i musikteori: Instrumentation (7,5hp) MUHN49............. 11
Fördjupningskurs i musikteori: Kontrapunkt/Bach (8hp) MUHN15............ 11
Fördjupningskurs i musikteori: Kontrapunkt/Palestrina (7,5hp) MUHN48... 11

G
Gehör grund/preparand (7,5hp) MUHF56................................................. 11

H

Handledarutbildning II: Kollega- och studenthandledning
i skolverksamhet (7,5hp) MUHP65............................................................ 13
Handledning av lärarstudenter i VFU, (7,5hp) MUHP20............................. 13
Hemmastudio (15hp) MUHF85................................................................. 20

I

Improvisation för instrumentalister och sångare
med klassisk inriktning (7,5hp) MUHC52..................................................
Improvisation för stråkinstrumentalister (7,5hp) MUHC91........................
Inkluderande och specialpedagogiska perspektiv i kulturskolan
(7,5hp) KUSE10.........................................................................................
Inspelningsteknik studio (15hp) MUHF90.................................................

19
18
14
20

L
Live-elektronisk musik (7,5hp) MUHC81...................................................
Liveljud för musiklärare och musiker (7,5hp) MUHF88..............................
Lustfyllt lärande och konstnärligt skapande för barn och unga med
intellektuella/kognitiva funktionsvarianter (7,5hp) MUHG79.....................
Lustfyllt och konstnärligt skapande för barn och unga med
intellektuella/kognitiva funktionsvarianter, steg II (7,5hp) MUHG99.........
Lärande och ledarskap i kulturskolan (7,5hp) KUSE 27..............................

20
20
13
13
14

M
Masteruppsats (30hp) MUHN96................................................................. 5
Multimedia – film & ljud (7,5hp) MUHB57................................................ 20
Multimediateknik för musiker (15hp) MUHC99......................................... 20
Music Management (15hp) MUHF82........................................................ 20
Musikdramatik – historia och analys (7,5hp) MUHN84.............................. 11
Musiken i mötet med barn och unga med intellektuella/kognitiva
funktionsvarianter (7,5hp) MUHG70......................................................... 13
Musikhögskolans kammarkör I (7,5hp) MUHF67......................................... 9
Musikhögskolans storband (7,5hp) MUHG65............................................ 19
Musikproducent (60hp) MUHG68.............................................................. 4

N
Nordiska ungdomsorkestern 2022 (7,5 hp) MUHB86................................ 18
Normkritik genom rörelse (7,5hp) MUHG40............................................... 6
Normkritik genom rörelse II (7,5hp) MUHG42............................................. 6
Notskrivning (7,5hp) MUHG52.................................................................. 10
Notskrivning – fortsättning (7,5hp) MUHG57........................................... 11
Notskrivning – sommarkurs (7,5hp) MUHG47........................................... 11

O
Operaimprovisation (7,5hp) MUHC88......................................................... 8
Orgelinterpretation (7,5hp) MUHR25........................................................ 17

P

Performance studies – Historical Performance Practice
for String Instruments (60hp) MUPS13........................................................ 4
Performance Studies – Jazz/Improvisation (60hp) MUPS11......................... 4
Performance Studies – Western Art Music (60hp) MUPS10......................... 4
Persiskt slagverk (15hp) MUHF77.............................................................. 19
Pianometodik (6hp) MUHN93................................................................... 12
Piccolaflöjt – teknik, interpretation, solistisk repertoar
och orkesterstudier (7,5hp) MUHR27........................................................ 17
Praktisk instrumentkännedom: kompinstrument (3,5hp) KUSE53............. 14
Programförberedande kurs i musik (30,0 hp) MUHB51............................. 17

R
Rytmikfördjupning 1 (7,5hp), MUHF96....................................................... 6
Rytmik för tvärkonstnärligt lärande (2hp) KUSE51..................................... 14
Rytmik i förskola och skola (7,5hp) MUHG15.............................................. 6
Rytmik i förskola och skola II (7,5hp) MUHF20............................................ 6
Rytmikmetodik för barn 0-6 år (7,5hp) MUHG48........................................ 6
Rytmikpedagogik 1 (grund) (7,5hp) MUHG54............................................. 6
Rytmik som tvärkonstnärligt arbetssätt (7,5hp) MUHG58........................... 6
Röstträning och röstvård (7,5hp) MUHF81.................................................. 8
Röstträning och röstvård (7,5hp) MUHF91.................................................. 8

S
Satslära – preparandkurs (7,5hp) MUHF63................................................ 11
Sequencer grundkurs (7,5hp) MUHF40..................................................... 20
Singer-Songwriter (60hp) MUHC90............................................................ 4
Svensk Folkmusik (7,5hp) MUHF98........................................................... 19
Sångmetodik – inriktning kyrkomusik (6hp) MUHC59............................... 12
Sång på scen (7,5hp) MUHB82................................................................... 9
Sångworkshop & masterclass med Estill-metoden (7,5hp) MUHG66........... 8

T
The Art Song Workshop (7,5hp) MUHB45.................................................. 9

Ä

K
Kammarmusik från barocken (7,5hp) MUHN91.........................................
Kammarmusik från barocken, fortsättningskurs (7,5hp) MUHR26............
Komponera musik för film och media (7,5hp) MUHB58............................
Komposition, arrangering och musikteori
– med metodisk inriktning (30hp) MUHN94.............................................
Kulturskolan som idé och praktik 2 (4,5hp) KUSE22.................................
Kulturskoledidaktik 1 (3,5hp) KUSE50......................................................

Kulturskolepedagog (90hp)........................................................................ 5
Körfördjupning I, (7,5hp) MUHF94............................................................. 9

18
18
11
13
14
14

Ämnesdidaktik 1: Konst (7,5hp) KUSE14...................................................
Ämnesdidaktik 1: Scenkonst (7,5hp) KUSE13............................................
Ämnesdidaktik 2: Konst (3hp) KUSE25.....................................................
Ämnesdidaktik 2: Scenkonst (3hp) KUSE24...............................................
Ämnesdidaktik 3: Konst (7,5hp) KUSE35...................................................
Ämnesdidaktik 3: Musik (7,5hp) KUSE33..................................................
Ämnesdidaktik 3: Scenkonst (7,5hp) KUSE34............................................

15
15
15
15
15
15
15

25
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Anmälan och antagning
Denna katalog ger en presentation av Musikhögskolans utbud av fristående kurser på olika
nivåer, såväl nybörjare som utbildade musiker och musiklärare. Det är vår förhoppning att
du skall hitta en kurs som motsvarar ditt behov av fortbildning eller lust att lära något nytt.
BEHÖRIGHET
Musikhögskolan använder sig av särskild behörighet
samt alternativt urval till en del kurser. Vill du veta mer
om exakt vilka särskilda förkunskaper som krävs till respektive utbildning, framgår det av kursbeskrivningen på
antagning.se där du också gör din anmälan. Här finns
också en länk till aktuell kursplan där kursens mål, syfte,
genomförande samt examinationsform finns beskrivet.
Förutom kravet om grundläggande behörighet för
högskolestudier, har många utbildningar också särskilda
förkunskapskrav som är kopplade till utbildningens innehåll. Du kan läsa om kraven för särskild behörighet om
du klickar på ”Mer information” och rubriken ”Förkunskapskrav” på kurserna på antagning.se.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar – aktuell
information finns alltid på antagning.se.
VALIDERING AV REELL KOMPETENS
Man kan ansöka om undantag för behörighetskraven
genom en särskild blankett som du laddar upp på an-

tagning.se. Ladda även upp ditt konstnärliga cv och
andra dokument som styrker din reella kompetens.
Läs mer på lu.se/studera.
ANTAGNINGSPROCESSENS OLIKA STEG:
• Gör en anmälan till önskad kurs på antagning.se
under aktuell period.
• Om det till kursen finns en särskild behörighet som
kräver antagningsprov eller dylikt blir du kontaktad av
kursansvarig lärare med information om detta.
• Antagningsbesked skickas via mail från antagning.
se – vill du gå kursen måste du tacka ja!
• Information om kursstart m.m. skickar kursansvarig
lärare ut via mail.
• När kursansvarig hört av sig behöver du aktivera ditt
studentkonto i studentportalen, läs mer på lu.se/
studera.
• Musikhögskolan i Malmö praktiserar webbregistrering. Logga in i studentportalen och följ instruktionerna.
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VIKTIGA DATUM
u SOMMARKURSER 2022
18 februari
15 mars
30 mars
mars–april
22 april

Anmälan öppnar
Sista anmälningsdag + sista dagen du kan prioritera dina utbildningar
Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
Kontrolluppgifter
Antagningsbesked

u HÖSTTERMINEN 2022
15 mars
19 april
3 maj
april–juni
21 juni
12 juli
22 juli

Anmälan öppnar
Sista anmälningsdag + sista dagen du kan prioritera dina utbildningar
Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
Kontrolluppgifter
Sista kompletteringsdag**
Antagningsbesked med svarskrav
Sista svarsdag

u VÅRTERMINEN 2023
15 september Anmälan öppnar
17 oktober
Sista anmälningsdag + sista dagen du kan prioritera dina utbildningar
1 november Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
november–december Kontrolluppgifter
Antagningsbesked
9 december

* 3 maj – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES
eller Schweiz, eller är svensk medborgare men inte längre bor i Sverige behöver du inte betala någon
anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Alla papper ska
vara hos Antagningsservice senast 3 maj. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter.
Om du är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige behöver du varken betala anmälningsavgift eller
ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.
** Du som går ut gymnasiet efter 21 juni i ett EU/EES-land, Schweiz eller från IB/EB-programmet får mer
tid på dig. Du får komplettera med ditt gymnasiebetyg senast 5 juli. Andra kompletterande dokument
ska du ha skickat in redan den 21 juni.

Fristående kurskatalog för 2022/2023 ges ut av Musikhögskolan i Malmö vid Lunds universitet.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar – aktuell information finns på antagning.se.
Redaktion Nina Hansson, Thea Lundbäck
Foto omslag Kennet Rouna
Produktion Grafisk produktion och tryck: Media-Tryck, Lunds universitet
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