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Välkommen till kursen Musikproduktion 3! 
 
 
1. INLEDNING 
Denna kurs ingår som obligatorisk kurs inom kandidatprogrammet i Musik- och  
Medieproduktion. I denna kursguide beskrivs kursens huvudsakliga innehåll och ge-
nomförande, kurslitteratur, examinationsuppgifter och betygskriterier.  
 
2. KURSENS UPPLÄGGNING OCH INNEHÅLL 
Kursen ges på delfart, d.v.s. parallellt med denna kurs läser studenterna också en el-
ler flera andra kurser. Tillsammans utgör kurserna heltidsstudier. 
Kursen innehåller följande prov: 
 
Prov 1 – Egen musikproduktion, 2,5 hp (1001)   
 
Prov 2 – Filmmusik – grunder, 5 hp (1002)  
  
Prov 3 – Filmmusik – tekniska aspekter, 2,5 hp (1003)  
 
Prov 4 – Inspelningsteknik 3, 5 hp (1004)  
 
3. ARBETSFORMER 
Under kursens gång kommer studenterna att kontinuerligt skriva ny musik för olika 
ändamål, bland annat i form av etyder för olika instrument, exempelvis violin, cello 
och blåsinstrument. Dessa övningar utmynnar i en större produktion där studenterna 
ansvarar för att göra stråkarrangemang till en pop- eller rocklåt, eller till rörlig bild 
om man så önskar. 
Ur ett peer-learningperspektiv lyssnar vi sedan tillsammans på materialet och disku-
terar olika aspekter. Peer Learning innebär att studenterna till stor del ansvarar för 
feedback på andra studenters arbete, istället för att lärarna står för kommentarerna.  
 
Stor vikt läggs vid att studenterna arbetar med att få till väl fungerande notbilder, ef-
tersom externa musiker anlitas för att spela musiken. 
 
Några av aktiviteterna i kursen är mer fokuserade på de tekniska aspekterna, såsom 
Filmmusik – tekniska aspekter, ljudteknik i stor studio samt Pro Tools. Vi fördjupar 
oss i hur ett stort mixerbord av typen SSL Duality fungerar, samt övar oss i att an-
vända Pro Tools på ett effektivt och kreativt sätt. 
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4. SCHEMA 
Se TimeEdit för detaljer. Notera att vi i kursen kommer att spela in livestråkar i 
Riksmixningsverket på Skeppsholmen den 11 och 12 november 2015. 
 
5. LÄROMEDEL  
Den kurslitteratur eller resurs på nätet som rekommenderas kommer respektive lärare 
att redogöra för vid varje aktivitets början. I flera av aktiviteterna, t ex Pro Tools, an-
vänder vi oss mycket av lynda.com. Se respektive Moodlerum för detaljer. 
 
 
6. EXAMINATION  
Datum för examination och ev. omprov anges i schemat.  
Kursexaminator: Juhani Hemmilä 
 
Examinationsuppgifter: 
 
� Inlämningsuppgifter, egna kompositionsetyder i aktiviteten  

Egen musikproduktion 
� Examination av filmmusikuppgifter och stråkarrangemang 
� Klassrumstest i Pro Tools 
	
 
7. BETYGSGRADER 
G (Godkänd)  
U (Underkänd)  
 
 
8. BETYGSKRITERIER 
För att få betyget G krävs följande:  
Aktivt deltagande i kursen och inlämnande av samtliga övningsuppgifter, samt god-
känt prov i aktiviteten Pro Tools. 
 
 
9. ÖVRIGT 
I kursen används Moodle som LMS. 


