OPPTAKSPRØVE PÅ VIDEO FOR
BACHELOR I POPULÆRMUSIKK, 2020
Grunnet situasjonen med korona-tiltakene, skal søkere til Bachelor i populærmusikk i 2020
sende inn en video i stedet for personlig oppmøte til opptaksprøven. Videoen skal dekke tre
av delene som opptaksprøven inneholder – prøvespill på hovedinstrument, gehørtest, og
samtale – men ikke dekke teoriprøve.
Praktisk informasjon:
Du kan sende enten én lang video (ca 30 min), eller du kan dele den i tre kortere videoer (ca
10 min) for hvert tema. Merk én fil slik: Fornavn Etternavn Hovedinstrument (eks: Vilde
Andersen Bass) Merk tre filer slik: Fornavn Etternavn Hovedinstrument Del (eks: Vilde
Andersen Bass 1)
Det kan være filmet med mobilkamera, og lydkvaliteten trenger ikke være perfekt; det
viktigste er at vi kan se og høre deg; med hendende dine når du spiller og ansiktet ditt når du
snakker/synger. Snakk tydelig, og ikke for fort, se i kamera. Du kan stoppe kamera underveis
hvis du ønsker, og ta pauser.
Del 1: Prøvespill
Her står du fritt i hva du vil fremføre på hovedinstrumentet som du søker på, innenfor en
tidsramme på ca. 10 minutter. Du kan f.eks. spille / synge to låter, eller noen utdrag med deler
fra flere. Fortell helt kort hvilke sanger du har valgt, og hvorfor.
Det vi ser og lytter etter, er musikalitet / uttrykk, originalitet / kreativitet, formidling, form- og
sjangerforståelse, musikalsk potensial, generell instrumentbeherskelse. Vi ønsker gjerne å
høre deg med en form for komp, på en lydfil, dersom du har mulighet til å få til dette.
Del 2: Gehørtest
Her skal du gjøre følgende:
• Syng dur- og moll-treklang, og dur- og mollskalaer.
• Syng noen intervaller, som stor og liten ters, sekst, ren kvint.
• Syng eller spill noen firklanger, som maj7, moll7, dim.
Si på videoen hva du skal gjøre («nå synger jeg en ren mollskala:») før du gjør det. Du kan
også forklare kort hva dette er («forskjellen på en durskala og en mollskala er…..» … «og slik
høres de ut:») («en durtreklang høres slik ut:» … «forskjellen på en moll-treklang og en
firklang er…» og nå skal jeg spille det på gitaren/synge det:»)
•
•

Klapp/slå en rytme og si hva det er («dette er en rytmefigur i 4/4-takt, hvor jeg klapper
åttedeler mens jeg markerer pulsen med en fot»)
Syng til slutt noen korte melodifraser fra sanger du kan. (For deg som ikke søker
vokal, er det intonasjonen vi hører på, ikke sangstemmen din.)

Del 3: Samtale
Ta utgangspunkt i det du har skrevet i egenvurderingen i søknaden din, og fortell litt om deg
selv, din musikalske erfaring, og hvorfor du har valgt å søke populærmusikkstudiet hos oss.
Vi vil høre om hvilke forventninger du har til dette studiet. Vær så konkret du kan.
Dersom vi også ønsker å snakke med deg i tillegg til det du viser på videoen, vil vi ringe deg,
Del 4: Teoritest
Denne får du tilgang til på Min Side i opptaksprøveportalen, samme sted som du leverer
videoen.
Lykke til.

