Samspill i band, videregående nivå - Studieplan ID 12837
Emneområde: Band
Kurstimeramme: Minimum 4 timer – maksimum 200 timer
Innhold
Opplæringen kan inneholde:
• Videreutvikling og forbedring av spilleteknikk og samspill
• Videreutvikling av låtskriving og tekstforfatting
• Utvikle repertoar Innøving av låter i forbindelse med konsert og/eller studioopptak
• Utvikle formidlingsferdigheter og fremføringsteknikker
• Forberedelser og preproduksjon i forbindelse med studioopptak
(demo/EP/plate)
• Forberedelser og preproduksjon i forbindelse med konsert/fremføring
Studieplanen er først komplett når den suppleres med liste over repertoar og/eller annen kurslitteratur ved
rapportering.
Målgruppe
Medlemmer i band og andre interesserte voksne som ønsker å spille i band. Det forutsettes at
kursdeltakerne har spilleferdigheter utover grunnleggende nivå og behersker samspill.
Læringsmål
Læringsmål for kurset er å videreutvikle egne spille- og samspillsferdigheter i band.
Metode
Gjennom øvelser i spilleteknikk, samspill og låtskriving skal deltakerne i fellesskap videreutvikle
spilleferdigheter og samspillsferdigheter i band. Opplæringen skjer på bandets ukentlige øvelser og det
benyttes ulike opplæringsteknikker tilpasset kursdeltakernes forutsetninger. Det kan også benyttes
hjelpemidler som cd, mp3-filer, video og evt. noter/tabulatur for å styrke opplæringen.
Øvelsene gjennomføres som hovedregel som timer uten lærer, under ledelse av en deltaker i bandet. Hvis
kurset inneholder timer med lærer stilles det krav til at lærer innehar realkompetanse innenfor feltet, og
ikke er en del av den faste besetningen.
Kursdeltakerne lager i stor grad egen musikk og egne tekster som utgjør kursets læremidler.
Kurset kan også inneholde framføring som brukes som grunnlag for videre opplæring. Kurset kan
gjennomføres helt eller delvis som elektroniske samlinger, med opplæringsmetodikk tilpasset
læringsformen. Det er en forutsetning at alle kursdeltakere møter felles til slike samlinger, og at samlingene
ledes av instruktør/lærer. Ved rapportering av kurstimer skal elektroniske timer rapporteres separat.
Evaluering og kursbevis
Opplæringen evalueres av deltaker, kursleder og arrangør underveis og ved opplæringens slutt. Kursarrangør
har ansvar for å utstede kursbevis til den enkelte kursdeltaker etter endt kurs.
Kursbevis kan hentes ut direkte fra søknadsportalen.
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