
 Mus iker -  och  ky rkomus ike ru tb i ldn inga rna 

Kallelse  
Musiker- och kyrkomusikerutbildningarnas utbildningsnämnd kallas till sammanträde 
onsdagen den 10 oktober 2017 kl. 15.15 - 17.30 i X217.  

Kallelser och protokoll finns på www.mhm.lu.se. 

Vid eventuellt förhinder kontaktar ordinarie ledamot ordföranden, 
Mattias.hjorth@mhm.lu.se  

Astrid Byrman - sekreterare 

Nr 
§ 

Ärende, föredragande, bilagor Förslag till beslut 

1 Mötets öppnande. 

2 Justeringsperson. 

3 Fastställande av dagordning. 

4 Föregående protokoll Musiker- och kyrkomu-
sikerutbildningarnas utbildningsnämnd. 
https://www.mhm.lu.se/si-
tes/mhm.lu.se/files/proto-
koll_un_muky_180905_inkl_bilagor.pdf 

5 Föregående protokoll Institutionsstyrelsen. 
https://www.mhm.lu.se/si-
tes/mhm.lu.se/files/180530_protokoll_is-
mhm.pdf 

6 Ärende 1: 
Beslut om kursutbud sommar 2019, läsåret 
2019/2020 

7 Information/meddelanden/diskussion. 
- Besök av granskare MusiQuE

8 Studeranderepresentanten informerar. 

9 Jämlikhet och arbetsmiljöfrågor. 

KALLELSE 

https://www.mhm.lu.se/sites/mhm.lu.se/files/180530_protokoll_is-mhm.pdf
https://www.mhm.lu.se/sites/mhm.lu.se/files/protokoll_un_muky_180905_inkl_bilagor.pdf
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Nr 
§ 

Ärende, bilagor Föredragande, förslag till beslut 

10 Övriga ärenden. 



Fristående	kurser	MUKY	2019/2020

Ny	kurskod	
kursiv	=	prel. Kurskod Kursnamn	+	länk	till	befintlig	kursplan Termin Poäng Kommentar

MUHB45 The	Art	Song	Workshop Sommar 7,5

Ev.	två	kurskoder	med	särskild	
behörighet:	klassisk	sång/	
komposition.

MUHB66 Barockinterpretation	 Ht/vt 7,5 Språk:	sv	och	eng
MUHB70 Barockinterpretation	steg	2 Ht/vt 7,5 Språk:	sv	och	eng
MUHC51 Svensk	Kammarmusik	I Ht/vt 7,5 Avvakta	finansiering
MUHN86 Svensk	Kammarmusik	II Ht/vt 7,5 Avvakta
MUHN89 Svensk	Kammarmusik	III Ht/vt 7,5 Avvakta
MUHC52 Improvisation	för	instrumentalister Vt 7,5 Avvakta
MUHC59 Sångmetodik Ht/vt 6 Inom	pgm

MUHC90 MUHC66 Singer-Songwriter Ht/vt 60 Se	ny	bifogad	kursplan
MUHC69 Musikalisk	analys Ht/vt 7,5
MUHC78 Nordisk	orkesterakademi Ht 4
MUHC80 Elektroakustisk	musik Ht/vt 7,5
MUHC81 Live-elektronisk	musik Vt 7,5 avv	DaHj
MUHC82 Senromantikens	mästerverk Ht/vt 7,5

MUHC84 Biinstrument	viola Ht/vt 7,5
Ändra	förkunskapskrav:	
klassisk	violin

MUHC88 Operaimprovisation Ht/vt 7,5
MUHF62 Barn-	och	ungdomskörmetodik Vt 7,5 Inom	pgm
MUHN15 Kontrapunkt-Bach Ht/vt 8
MUHN48 Kontrapunkt-Palestrina Ht/vt 7,5
MUHN49 Instrumentation Ht/vt 7,5
MUHN66 Orgelinterpretation Ht/vt 7,5
MUHN85 Pianometodik Ht/vt 7,5 Inom	pgm
MUHN90 Pianoackompanjemang Ht/vt 15



MUHN91 Kammarmusik	från	barocken Ht/vt 7,5
MUHN95 Kammarmusik	från	barocken	II Ht/vt 7,5

MUHN94
Komposition,	Arrangering	och	Musikteori	
- med	metodisk	inriktning Ht/vt 30 Vilande?

Kurser	i	externa	samarbeten
MUHB27 MUHB26 Nordiska	ungdomsorkestern Sommar 7,5

MUHB30 Mästarklass	-	kammarmusik Sommar 7,5 Avtal	krävs
MUHB29 MUHB28 Mästarklass	-	komposition	2018 Sommar 7,5 Gå	via	antagning.se?

MUHB51 Programförb.	kurs	i	musik	Sundsgården Ht/vt 30 Avtal	krävs

MUHB25 MUHB24
Blekinge	International	Brass	Academy	
BIBA Sommar 7,5

Förslag	på	nya	kurser

MUHN97
Komposition,	Arrangering	och	musikteori	
II	-	med	metodisk	inriktning 30 Se	bifogat	förslag	till	kursplan
Barockinterpretation	steg	3
Improvisatoriska	byggstenar Ht/vt 15 Se	bifogat	förslag	till	kursplan

Vilande	kurser	läsåret	2019/2020
MUHB02 Formlära Ht/vt 8
MUHB65 Ensemble	för	ny	musik Ht/vt 8
MUHC46 Sound	Painting Ht 7,5
MUHC47 Blockflöjtsensemble Ht/vt 7,5
MUHC62 Blockfljötsensemble	II Ht/vt 7,5
MUHC68 Blockflöjtsensemble,	steg	III Ht/vt 7,5
MUHC70 Blockflöjtsensemble,	steg	IV Ht/vt 7,5
MUHC85 Solistiskt	spel	med	orkester	för	pianister Ht 7,5
MUHC86 Kyrkomusikens	mästerverk 7,5
MUHC87 Musikdramatik	för	kyrkorummet Ht/vt 7,5



MUHN84 Musikdramatik:	analys/historia Ht/vt 7,5

MUHB20 Orgelkunskap Ht/vt 7,5

MUHN87 Orgelkunskap	steg	2 Ht/vt 7,5
MUHV45 Sound	Diffussion Ht 7,5



Fastställande
 
Kursplanen är granskad men ännu ej fastställd.

 

Allmänna uppgifter
 
Singer-Songwriter - en fristående kurs för dig som vill utvecklas som Singer-
Songwriter mot en professionell nivå. 
   
Undervisningsspråk: Svenska

 

Kursens mål
 
Utöver de allmänna målen för grundläggande högskoleutbildning som finns
formulerade i högskolelagen (1 kap 8§) förväntas studenten efter fullbordad kurs 
- visa utvecklad förmåga till låtskrivande samt förmåga att skriva sångtexter och musik
både självständigt och i samarbeten (1) 
- visa kunskap och förståelse om grundläggande musikteoretiska begrepp och hur
dessa kan användas i det egna musikskapandet (2) 
- visa utvecklad konstnärlig gestaltningsförmåga vid framförande av egna
kompositioner (3) 
- visa färdighet och förmåga att musikaliskt kunna hantera ensemblemusikaliska
moment utifrån egen komponerad och arrangerad musik (4) 
- visa färdighet i att dokumentera det egna skapandet och att självständigt kunna
producera demos på sina låtar (5) 
- visa grundläggande kunskaper inom akustik, mikrofonteknik och inspelningsteknik
(6)

Konstnärliga fakulteten

MUHC90, Singer-Songwriter, 60 högskolepoäng
Singer-Songwriter, 60 credits

Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Musik GXX, Grundnivå, kursens fördjupning kan
inte klassificeras



- visa kunskap och förståelse om musik och musikskapande i olika genrer och
samhällskontexter (7)   
- visa färdigheter och förmåga att använda modern digital musikteknik i egna
musikproduktioner (8) 
- visa förmåga att reflektera över och motivera sina konstnärliga överväganden (9) 
- visa grundläggande kunskap om dagens musikbransch (10) 
  

 

Kursens innehåll
 
- Låtskrivande - teori, skapande och hantverk 
- Musicerande - praktisk teori, ensemble 
- Performance - projekt som kommunicerar med en publik i form av en konsert eller
andra framträdandeformer 
- Dokumentation och reflektion - inkl. inspelningar i olika format 
- Clinics/workshops med gästande artister/låtskrivare inom området. 
- Management och branschkunskap 
  
  

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen bedrivs i form av masterclasses, lektioner, seminarier. konserter samt
handledning. 

 

Kursens examination
 
Lärandemål 1 examineras genom redovisning av de låtskrivaruppgifter som
kontinuerligt delas ut enligt schema under kursens gång 
Lärandemål 2 examineras genom en inlämningsuppgift i slutet av termin 1. 
Lärandemål 3 examineras genom konsertframföranden enligt schema under termin 1
och 2. 
Lärandemål 4 examineras genom konsertframförande under början av termin 2. 
Lärandemål 5 examineras genom redovisning av de låtskrivaruppgifter som
kontinuerligt delas ut enligt schema under kursens gång samt genom en
inlämningsuppgift i slutet av termin 2 
Lärandemål 6 examineras genom en inlämningsuppgift i slutet av termin 2 
Lärandemål 7 examineras genom aktivt deltagande i föreläsningar med
musikhistoriskt innehåll samt genom inlämningsuppgift i ett genrespecifikt
låtskrivarprojekt i mitten av termin 2 som också innehåller det obligatoriska momentet
handledning 
Lärandemål 8 examineras genom inlämningsuppgift i mitten av termin 1 samt genom
en redovisning i mitten av termin 2

42/



Lärandemål 9 examineras genom en egenproducerad konsert i slutet av termin 2 samt
samband i samband med det obligatoriska momentet handledning i mitten av termin
2 
Lärandemål 10 examineras genom aktivt deltagande i föreläsningar om
musikbranschen samt genom en inlämningsuppgift i början av termin 2 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

 

Förkunskapskrav
 
Särskild behörighet: godkända arbetsprover och spelprov 
Urval: rangordning via antagningsprov 

 

43/



Prov/moment för kursen MUHC90, Singer-Songwriter
 

Gäller från H19

 
XX01   Låtskrivande 1, 10,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
XX02   Scenisk framställning 1, 10,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
XX03   Musikproduktion 1, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
XX04   Branschkunskap 1, 2,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
XX05   Låtskrivande 2, 10,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
XX06   Scenisk framställning 2, 10,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
XX07   Musikproduktion 2, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
XX08   Branschkunskap 2, 2,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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Förslag	till	kursplan	Komposition,	arrangering	och	musikteori	II	–	med	metodisk	inriktning	

Fastställande	

Kursplanen	är	fastställd	av	Utbildningsnämnden	för	musiker-	och	kyrkomusikerutbildningarna	xxx	att	
gälla	från	och	med	xxx,	höstterminen	201x.	

	

Allmänna	uppgifter	

MUHN97,	Komposition,	Arrangering	och	Musikteori	–	med	metodisk	inriktning,	30	högskolepoäng	

Composition,	Arranging	and	Music	Theory	-	Focusing	on	the	Methodic	Perspective,	30	credits	

Avancerad	nivå	/	Second	Cycle	

Huvudområde	Fördjupning	

Musik	A1F,	Avancerad	nivå,	har	kurs/er	på	avancerad	nivå	som	förkunskapskrav	

Fristående	kurs.	

Undervisningsspråk:	Svenska	

	

Kursens	mål	

Kursen	vänder	sig	till	den	som	tidigare	studerat	MUHN94,	Komposition,	Arrangering	och	Musikteori	–	
med	metodisk	inriktning,	30	högskolepoäng.	

Efter	avslutad	kurs	skall	den	studerande	

-	visa	fördjupade	kunskap	om	och	förståelse	för	metoder,	processer	och	problemlösningar	i	

komposition,	arrangering	och	musikteori.	

Kunskap	och	förståelse	

-	ha	fördjupad	kännedom	om	grundläggande	metoder	i	komposition,	arrangering	och	

musikteori.	

-	ha	fördjupat	sina	kunskaper	om	problemlösningar	inom	olika	musikaliska	stilar.	

Färdighet	och	förmåga	

-	uppnått	fördjupad	färdighet	i	metodisk	kännedom	i	komposition,	arrangering	och	

musikteori.	

	

Kursens	innehåll	

Avancerade	metodiska	problemlösningar	och	tankesätt	i	komposition,	arrangering	och	musikteori	

	

Kursens	genomförande	

Undervisningen	bedrivs	i	form	av	grupplektioner	samt	enskilt	arbete	(övning,	



Förslag	till	kursplan	Komposition,	arrangering	och	musikteori	II	–	med	metodisk	inriktning	

förberedelser).	

	

Kursens	examination	

Examination	i	form	av	muntliga	och	skriftliga	redovisningar	(tentamen,	inlämningsuppgifter).Om	så	
krävs	för	att	en	student	med	varaktig	funktionsnedsättning	ska	ges	ett	likvärdigt	
examinationsalternativ	jämfört	med	en	student	utan	funktionsnedsättning,	så	kan	examinator	efter	
samråd	med	universitetets	avdelning	för	pedagogiskt	stöd	fatta	beslut	om	alternativ	
examinationsform	för	berörd	student.	

	

Betyg	

Betygsskalan	omfattar	betygsgraderna	Underkänd,	Godkänd.	

	

Förkunskapskrav	

MUHN94,	Komposition,	Arrangering	och	Musikteori	-	med	

metodisk	inriktning,	30	högskolepoäng		

	

Urval:	arbetsprover	



 

Musiklärarutbildningen  
Musiker och 
Kyrkomusikerutbildningarna  

1(3) 

 

KURSPLAN 
Improvisatoriska byggstenar 
Fristående kurs 2019-2020 

 

 1 

 Kursnamn                Improvisatoriska byggstenar 
 

Kurskod MUH 

Nivå  Grundnivå  

Högskolepoäng 15 hp 

Beslutad av Utbildningsnämnden vid ML/MuKy, 2018-10-10 

Ändrad av Utbildningsnämnden vid ML/MuKy, 2018-10-10 

Allmänna uppgifter Fristående kurs 

Undervisningsspråk Svenska och engelska 

Mål 
Kursen vänder sig huvudsakligen till utövande musiker (instrumentalister och sångare) 
inom ramen för ”klassisk konstmusik” förstått som samlingsbegrepp för musik från det 
tidiga 1700-talet fram till musik av Stockhausen och Ferneyhough.  
Kursens centrala mål är att utforska och fördjupa musikaliska färdigheter och kunskaper 
genom improvisation, och att studera metoder och tekniker för improvisation inom 
ramen för ovan nämnda tidsperiod som täcker tre hundra års improviserande inom vad 
som ofta betecknas som klassisk konstmusik.  
Kursen syftar till att förstärka kursdeltagarnas förmåga att genom ett improvisatoriskt 
förhållningssätt – i relation till övning, instudering såväl som musikaliskt framförande i 
det explosiva oförutsägbara ögonblicket – uttrycka sig spontant och intuitivt i relation till 
framförande och övning. 
 
Utöver de allmänna målen för grundläggande högskoleutbildning som finns formulerade 
i Högskolelagen (Kap 1: 8) skall studenten efter fullbordad kurs uppnå: 

• Fördjupad förståelse av strukturerande principier inom ramen för musikaliska 
uttryck genom att använda Soundpainting såväl som andra verktyg både som 
utövande instrumentalist eller sångare, såväl som att leda en eller flera musiker 
eller sångare med de verktyg som finns inom ramen för Soundpainting; 

• Förstärka förmågan att uttrycka sig spontant och intuitivt genom att improvisera 
med hjälp av olika improvisationsmetoder hämtade från 1700- och 1800-talen, 
nutida musik av bland andra Stockhausen, samt Soundpainting; 
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• Utveckla medvetenhet kring sambandet mellan musikaliskt uttryck och 
kroppsmedevetenhet. För att utveckla det senare kommer kursen att innehålla 
undervisningsmoment baserade på QiGong, och hur skådespelare inom ramen för 
teater arbetar med kroppsmedvetenhet och konstnärligt uttryck. Till detta 
kommer några moment hämtade från japansk Budo som har två grundläggande 
moment varav det ena är baserat på Kata (japanska: form) och Keiko (japanska: fri 
kamp), där det sista begreppet i praktiken innebär en improvisation och ett 
intuitivt förhållningssätt baserat på olika moment som tränats och övats inom 
ramen för Kata; 

• Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren visa prov på improvisation i tre 
sammanhang: 1) i form av en soloimprovisation; 2) gruppimprovisation; 3) leda 
gruppimprovisation. 
 

Kursinnehåll 
Kursen fokuserar på improvisation med ett nytt och brett perspektiv baserat på praktiker 
inkluderande centrala metoder som exempelvis L’Art de Préluder (1719) av Jacques 
Hottettere och Karlheinz Stockhausen experimentella kompositioner. Som bekant står 
det tidiga franska 1700-tals begreppet Prélude för just improvisation och ett spontant 
musicerande, där Hotteterres berömda text är en utförlig lärobok i improvisation som 
naturligtvis har full giltighet över århundraden, och inte enbart för flöjtister men alla 
instrumentalister och sångare. Exempel från Stockhausen, Takemitsu och Ferneyhough 
integrerar förutom ett improvisatoriskt förhållningssätt till form, också nya speltekniker 
såväl som teatrala moment och därmed nya musikaliska uttrycksmöjligheter. Verktyget 
Soundpainting kommer att användas som grundläggande plattform där olika traditioner 
och metoder kombineras. 

• Undervisningen bedrivs i form av gemensamma grupplektioner behandlande 
olika historiska typer och metoder för improvisation (se ovan) och Soundpainting i 
form av solo- och gruppimprivisation såväl som musikalisk ledare för solo- och 
gruppimprovisation.  

• Kursmoment inom ramen för QiGong, teater och Budo (se ovan). 
• Kursmoment inom ramen för tvärdisciplinärt musikaliskt uttryck genom 

Soundpainting. 
• Föreläsningar om olika epokers improvisationsmetoder och därmed knuten 

estetik, praktik och teknik. 
• I kursen ingår moment av enskilt konstnärligt arbete (förberedelser till 

arbetshelgerna) i kombination med litteraturstudier.  
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Undervisning och examination  
Kursen består av fem arbetshelger, varv två under höstterminen 2019 och tre under 
vårterminen 2020, och avslutas med en konsert på Skissernas Museum i Lund. 
 

• Kursledare: Prof. Dr. Anders Ljungar-Chapelon (Malmö) 
• Soundpainting: Dr. Bruno Faria (Malmö) 
• Konstnärligt uttryck inom Soundpainting och komposition: tonsättare och 

Soundpaintings grundare Walter Thompson (Höganäs) 
• Kroppsmedvetenhet och konstnärligt uttryck inom teater: Skådespelerskan Alica 

Tserkovnaja (Stockholm) 
• QiGong och Budo: Qigong instruktör, akupunktör och Kendoka (japansk 

fäktning) Patrick Bacquin (Lund) 

Betyg 
Efter genomgången kurs ges betygen Godkänd eller Underkänd 

Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet. 
Särskild behörighet: student vid musikhögskola eller motsvarande, samt yrkesverksamma 
musiker. 

Litteratur och övriga läromedel 
Kursen inkluderar texter kring konstnärliga uttryck, ljudinspelningar och film. 
Beträffande kursmaterial se bifogad förteckning (Bilaga 1)  

Kursvärdering  
Kursen utvärderas formativt (löpande) och summativt vid kursens slut. Övergripande 
frågor kring mål, kursinnehåll och undervisningsformer är centrala.  
Protokoll från utvärderingen kommer utbildningsledningen tillhanda. Utvärderingen är 
offentlig och undertecknad av ansvariga lärare samt studentrepresentanter.  
Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen kommer beaktas och följas upp i nästa 
års kurs. 
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Bilaga 1 
 
Kursmaterial i urval (texter, filmer med mera) 
 
Benson, Bruce Ellis. (2003). The improvisation of musical dialogue a phenomenology of music. Cambridge: 
CUP. 
 
Beyer, Bud. (2014). Completing the circle: Considerations for change in the performance of music. Chicago: 
GIA. 
 
Faria, Bruno. (2018). Raising awareness through soundpainting towards the construction of expression. Paper 
presented at the 54th Annual Conference of the Royal Music Association Association. University 
of Bristol, Department of Music, UK. 
 
Faria, Bruno. (2016).  Exercising musicianship anew through Soundpainting: Speaking music through sound 
gestures. Lund: Lund University. 
 
Faria, Bruno. (2016). Winding—a soundpainting for solo flutist (Bruno Faria Contrabass flute, and 
Walter Thompson Soundpainting: https://vimeo.com/191930161  
Retrieved from https://vimeo.com/fariabruno. Palladium: Malmö.  
 
Faria, Bruno. (2014). Recognizing and transforming knowledge through musical trans-actions. Paper presented 
at the Tacit or Loud: where is the knowledge in art? Festival and symposium for artistic research, Inter 
Arts Center, Malmö, Sweden. 
 
Ferneyhough, Brian. (1970). Cassandra’s Dream Song. London: Peters. 
 
Hotteterre, Jacques. (1719/1978). L’Art de Préluder. Genève: Minkoff. 
 
Ljungar-Chapelon, Anders. (2018). The Flautists Vademecum. [Charles] De Lusse. On 
Harmoniques, Quart-de-Tons et Tremblement flexible, c.1760. Including works for Traverso by Staffan 
Björklund, Kent Olofsson, Rudolf Sulzenbacher, and Suggestions and exercises for harmonics, 
quartertones and micro intervals for the Traverso and Boehm flute by Ljungar-Chapelon. Manchester & 
Malmö: Royal Northern College of Music (RNCM) England & Lund University, Faculty of Fine 
and Performing Arts, Sweden. 
 
Ljungar-Chapelon, Anders. (2018). Om flöjtisten Atys och om musikalisk interpunktion. Tidig 
Musik. (Nr. 1 & 2/2018, p. 28–31; p. 32-35) 
	
Ljungar-Chapelon, Anders. (2016/c.1830). The Flautists Vademecum. Johann Sebastian Bach 
Fantasia Chromatica BWV 903 für Flöte eingerichtet von Christian Gottlieb Belcke. Malmö: Malmö 
Academy of Music/Lund University, Sweden. (Facsimile) 
	
Ljungar-Chapelon, Anders. (2013). Det improvisatoriska, explosiva momentet i Cassandra’s Dream Song: 
mimesis och ett möte mellan musik och teater. In (re-)thinking improvisation. Malmö: Malmö Academy 
of Music/Lund University, Sweden. (p. 197-113). 
	
Ljungar-Chapelon, Anders. (2012). Mimesis as a Tool for Musical Learning and Performance, Maieutics, 
and the Stone of Heraclea. Thessaloniki: 30th ISME World Conference on Music Education, 
Thessaloniki, Greece. (p. 213-219). 
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Ljungar-Chapelon, Anders. (2008). Le Respect de la tradition. Om den franska flöjtkonsten: dess lärande, 
hantverk och estetik i ett hermeneutiskt perspektiv. Malmö: Lund University/Malmö Academy of Music, 
Sweden. 
 
Minors, Helen Julia. (2012). Music and movement in dialogue: Exploring gesture in soundpainting. Le 
Cachiers de la Société Québécoise de Recherche en Musique, 13(1–2), 87–96. 
 
Stockhausen, Karl-Heinz. (1977). In Freundschaft. Stockhausen Editions. 
 
Stockhausen, Karl-Heinz. (1991). Stockhausen on music. London: Marion Boyars. 
 
Takemitsu, Toru. (1971). Voice. Paris: Transatlantiqe. 
 
Thompson, Walter. (2006). Soundpainting: The art of live composition—Workbook 1. New York: Walter 
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	Fastställande
	Kursplanen är granskad men ännu ej fastställd.

	Allmänna uppgifter
	

	Kursens mål
	Kursens innehåll
	Kursens genomförande
	Kursens examination
	Betyg
	Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

	Förkunskapskrav
	

	Prov/moment för kursen MUHC90, Singer-Songwriter




