Opptaksprøve for
Bachelor i populærmusikk
Opptaksprøven til populærmusikk er i flere deler.
Prøvene leder frem til en rangert inntaksliste for hvert
hovedinstrument, hvor de med best resultat tilbys plass.
De øvrige søkerne som består opptaksprøven settes
på en rangert venteliste for hvert hovedinstrument,
som brukes dersom en eller flere søkere skulle takke
nei. Sammen med søknaden skal du sende inn et
egenvurderingsskjema.
Egenvurdering

Denne prøven er grunnlaget for å vurdere

Last ned og fyll ut skjema for egenvurdering

om du går videre til neste runde, eller ikke. I

fra nettsidene våre. Ferdig utfylt egenvurde-

første prøvespill vil komitéen (to lærere) legge

ring skal lastes opp sammen med søknaden.

vekt på grunnleggende håndverksmessige og
tekniske ferdigheter.

Gjennomføring av opptaksprøven

Vurderingskriterier, første prøvespill:
1. Musikalitet / uttrykk

Opptaksprøvene foregår fra 28. til 30. mai

2. Sound

Alle søkere møter mandag 28. mai til første

3. Rytmefølelse / time

prøvespill. Tirsdag 29.mai kommer det en

4. Teknisk nivå

oversikt over hvem som har gått videre til

5. Harmonisk nivå (gjelder ikke trommeslagere)

andre runde. Disse møter til teoritest samme

6. Generell instrumentbeherskelse

ettermiddag, og til andre prøvespill inkludert
gehørtest og samtale onsdag 30. mai.

Tilbakemelding og teoritest, tirsdag 29. mai
Liste (søkernummer, ikke navn) med de som

Med dette er opptaksprøven ferdig gjennom-

går videre legges ut på kristiania.no.

ført. Svar på hvem som tilbys studieplass og
hvem som står på venteliste blir sendt ut i juli.

På ettermiddagen vil det være en skriftlig teori-

Første prøvespill, mandag 28. mai

ker grunnleggende notasjon og teorikunnskap

Første del av opptaksprøven inneholder kun

og ligner på teoritester ved andre høyskolepro-

prøvespill hovedinstrument. Du har 15 minutter

gram, men den har ingen oppgaver knyttet til

til disposisjon, inkl. inn-/utrigg, hvor du fremfø-

klassisk satslære eller til musikkhistorie

rer det du mener presenterer dine ferdigheter

(detaljer om innhold finnes i skjemaet med

på hovedinstrumentet best mulig. Du skal ikke

vurderingskriterier). Her trenger du ikke ta

ha med andre musikere, men du kan gjerne ta

med instrument.

test for alle søkere som går videre. Denne dek-

med komp på en lydfil dersom du ønsker det
(mobil, mp3-spiller, nettbrett eller laptop med

Etter testen får du informasjon om klokkeslett

minijack-utgang).

for når du skal møte til andre prøvespill.

Andre prøvespill med gehørtest og

Hva skjer ved eventuell sykdom

samtale, onsdag 30. mai

Av praktiske grunner kan det ikke holdes av

I tillegg til andre prøvespill på hovedinstrument

studieplasser i det ordinære opptaket som

kommer også gehørtest og samtale i denne

følge av sykdom i opptaksperioden. Søkere som

delen av opptaksprøven. Det varer i varer ca. 30

blir syke kan innkalles til utsatt opptaksprøve

minutter. Hovedinstrument teller nå 40 prosent,

dersom det er ledig plass på det aktuelle

og de tre andre kriteriene teller 20 prosent hver

studieprogrammet etter det ordinære opptaket.

(inkludert teoritest). For hovedinstrument-delen
står du fritt i hva du vil fremføre innenfor en

Søkere som blir syke i forbindelse med en opp-

tidsramme på ca. 10 minutter. På denne prøven

taksprøve, må så raskt som mulig sende skriftlig

skal alle spille med et komp, som enten kan

beskjed til studieadministrasjonen vedlagt

være i form av en lydfil, eller medbrakte musi-

eventuell søknad om utsatt søknadsprøve. Husk

kere (husk å gjøre det enklest mulig med opp-/

å legge ved legeattest.

nedrigg). Denne gangen vil komitéen (to lærere
og én tredjeårsstudent) være mer opptatt av

Les mer om søknadsprosess og opptak på våre

personlig uttrykk, originalitet, kreativitet, form-

nettsider.

og sjangerforståelse, og musikalsk potensial
hos søkeren.
Gehørtesten skjer muntlig like etter prøvespillet
(detaljer om innhold finnes i skjemaet med
vurderingskriterier). I samtalen tar vi utgangspunkt i egenvurderingen i søknaden din, og
prøver å bli litt kjent med deg. Vi er opptatt av
hvorfor du har valgt å søke populærmusikkstudiet hos oss, og å finne ut noe om din faglige
bakgrunn og potensial.

