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Kjære musikkstudent 2020 (-21) 

Så flott at du vil ta musikk på NLA! Her kommer litt informasjon om hva som skjer til høsten.  
 
Studiestart for nye studenter blir tirsdag 11. august. Frammøte på NLA Høgskolen, Olav Bjordalsvei 41, 
Breistein. Vi møtes kl. 10.00 i Festsalen (registrering fra kl 9.00). Husk at du må møte fram til registrering 
første studiedag for å beholde studieplassen din. Om du ikke har anledning til å møte opp den dagen, må 
du ta kontakt med studieadministrasjonen i forkant for å gjøre avtale om registrering og oppmøte 
(post@nla.no). Undervisningen på årsstudiet er obligatorisk og krever 80% fremmøte.  
 
Det blir servert gratis lunsj første dag i åpningsuken. Husk å gi beskjed før studiestart til 
studieadministrasjonen v/Jorunn Bernssen (jorunn.bernssen@nla.no) om eventuelle matallergier! 

Musikk ved NLA Høgskolen, avdeling Bergen (Breistein) er rettet mot undervisning og opplæring. Studiet gir 
deg både praktisk og teoretisk musikkompetanse. Vi tilbyr Musikk 1 (30 stp.) på høsten og Musikk 2 (30 
stp.) på våren. Til sammen utgjør disse Musikk årsstudium. De som er 1. års studenter ved den 5-årige 
masterutdanningen kan kun ta Musikk 1 dette første året (5-10-studenter har mulighet for å velge Musikk 2 
i sjette semester, dersom de tar master i matematikk eller profesjonspedagogikk). Noen av dere vil altså ta 
kun Musikk 1 dette studieåret, mens andre vil ta både Musikk 1 og 2. 
 
Som musikkstudent ved NLA må du gjøre noen valg. Du velger fokus enten på 1-7. trinn eller 5.-10. trinn i 
grunnskolen. Du velger også om du ønsker piano eller gitar som akkompagnements-instrument.  Disse 
valgene gjør du i august, men vi anbefaler deg at du allerede nå begynner å tenke over hva du vil velge. 
Dersom du skal gå Musikk 2, får du undervisning i ditt hovedinstrument. Dette valget gjør du senere på 
høsten. 
 
Både Musikk 1 og Musikk 2 er fulltidsstudier. Undervisningen foregår på studiested Breistein, mandag-
fredag. Enkelte onsdager er det studiedag og noen uker vil det være undervisningsfri. Vanligvis er det 
undervisning i tidsrommet kl. 09.00-15.00 på Breistein, men på grunn av Korona kan det bli endringer på tid 
og sted, og noe av undervisningen vil foregå digitalt. Dagene har litt ulik lengde, og det kan bli noe bruk av 
kveldstid/helg. Dette vil det i så tilfelle bli gitt beskjed om i god tid i forveien. Nærmere opplysninger og 
detaljert semesterplan vil bli gitt ved studiestart. 
 
Vår erfaring tilsier at vi får studenter med ganske ulik musikalsk bakgrunn. Noen har hatt musikk som fag på 
videregående, folkehøgskole eller bibelskole. Andre har mye erfaring fra kulturskole, band, kor osv. Andre 
igjen har kanskje stor interesse for musikk, men interessen kan være av nyere dato, slik at de har begrenset 
kunnskap og erfaring. Gjennom tilpasset undervisning og nivådelt gruppeundervisning forsøker vi å møte 
studentene der de er.  Studiet har ingen spesifikke musikalske opptakskrav, men vi ønsker å understreke at 
hvis du har liten tidligere musikalsk erfaring, så vil studiet kunne være forholdsvis krevende. 



 

Musikk 1: 

På grunn av usikkerhet rundt Korona så er ikke alle detaljene ved studiestart klare enda, men studiestart er 
i uke 33, og det vil være oppmøte for dere tirsdag 11. august. Onsdag og torsdag vil sannsynligvis 
undervisningen foregår digitalt, mens fredagen regner vi med å ta imot dere på Breistein.  

Mandag 12.-torsdag 15.oktober vil Musikk 1 reise på et fire dagers kurs i folkemusikk på Ole Bull-akademiet 
på Voss. Dette er et populært kurs for musikkstudenter fra hele landet.  
 

Fagkostnad Musikk 1: kr 2450,-. Størstedelen av beløpet går til overnatting og mat på Voss. Utover dette 
dekker fagkostnaden instrumentbruk, lisenser, noter m.m. Fagkostnaden kommer i tillegg til studie- og 
semesteravgift. Disse finner du opplysninger om på NLAs hjemmesider.  
 

Vi anbefaler at dere ved studiestart har kjøpt følgende bok:  

Djupdal, Knut (1999) Musikkteori. Oslo: Gyldendal akademisk.  
 

Musikk 2: 

Vi viser til emneplan på NLAs hjemmesider. Nærmere opplysninger om studiet vil bli gitt okt/nov 2020.  

Vi ønsker alle en riktig god sommer og vel møtt til studier til høsten! 
 

Vennlig hilsen 
 
Jan Magne Steinhovden, emneansvarlig for Musikk 1 

Odd Torleiv Furnes, emneansvarlig for Musikk 2 


	Musikk 2:

