Utdanningsprogram: Musikk
Skien vgs. Hollenderigata 5
Dato: 5.-6. apr. 2022

Elev:
Praktiske opplysninger

Oppmøte kl 09.30, og slutt 13.45 begge dagene. Det står guider og tar imot deg på
tirsdagen.
Har du lang reisevei? Må du reise flere timer med buss, kan det være bedre at du ordner
overnatting i Skiensområdet fra 5.-6.april. Hvis du ikke har noen å bo hos, kan du kontakte
rådgiver på din egen skole – som igjen kan kontakte Skien vgs,
v/ rådgiver Wilhelm Brekke, mob 46306016.

Vennligst gå inn på https://forms.office.com/r/2qp0w38ZWy
og fyll ut svarskjemaet for praksiskurset. Der oppgir du instrument
og hvilken valgfri gruppe du ønsker å delta i.
Du finner også skjemaet ved å bruke denne QR-koden:

Utstyr eleven må ha med
Blyant / penn. Ta med eget instrument den andre dagen (stemmen er også et instrument).
Skolen har slagverk, piano / keyboard, gitarforsterkere og bassforsterkere, så du trenger
ikke å ta med noe av dette
Det kan være lurt å ta med matpakke – skolen har kafe men det kan fort bli lang kø!

Eleven skal i det praktiske arbeidet utføre:
•

•

Korsang, Samspill, Engelsk, Lytting / musikkorientering, Anvendt musikklære og
gehørtrening
Motta informasjon om utdanningstilbudet

Mål
Korsang: Eleven skal kunne følge instruksjon og ledelse. Bruke grunnleggende prinsipper
for tonedanning i korsang. Beherske god tekstuttale. Beherske grunnleggende pusteteknikk
og oppvarmingsøvelser for stemmen.
Samspill: Eleven skal kunne fremføre musikk i samspill med andre. Bidra aktivt til det
musikalske fellesskapet, og til den praktiske gjennomføringen.
Lytting: Eleven skal kunne bruke grunnleggende lytteteknikker. Beskrive og reflektere over
ulike musikalske uttrykk. Gjenkjenne og beskrive musikkens grunnleggende elementer.
Anvendt musikklære: Notelære og forberedelse til opptaksprøver.
Fellesfag: Et innblikk i faget.
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Elevens egenvurdering – til etterarbeid i ungdomsskolen
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