
MUS1430. GRUPPE 1, mandager 11.15-13 i Seminarrom 2. Ledes av 

Linn Astrid Blix Torget: linnastrid@gmail.com 

 
1. gang, 7. mars: 

Informasjon; forberedelse til seminarinnlegg. 

Øvingsoppgave som det arbeides med i mindre grupper: D. Scarlattis sonate i E-dur, K. 

380 (pensum). 

 

2. gang, 14. mars: 

Øvingsoppgave som det arbeides med i mindre grupper: Mozarts pianokonsert nr. 23 i A-

dur (K. 488), 2. sats (pensum). 

 

3. gang, 21. mars: 

Øvingsoppgave som det arbeides med i mindre grupper: Johannes Brahms’ «Intermezzo» 

for piano, op. 119 nr. 2. 

 

4. gang, 11. april: Seminarinnlegg 

Navn     Oppgave nr. + utdyping  

1. Amsen, Erlend Ø.  

2. Bakken, Kent Gøran 

3. Dahl, Liv Astrid 

 

5. gang, 2. mai: Seminarinnlegg 

Navn     Oppgave nr. + utdyping  

1. Faane, Lajla Marie 

2. Fladeby, Christian Magnus L. 

3. Fremmerlid, Lars G. 

 

6. gang, 9. mai: Seminarinnlegg 

Navn     Oppgave nr. + utdyping  

1. Grasaasen, Nikolai D. 

2. Hoem, Henrik A. 

3. Jones, Jakob F. 



MUS1430. GRUPPE 2, mandager 13.15-15 i Seminarrom 2. Ledes av 
Espen Ramsli Fredriksen: erfredriksen@gmail.com 
 
1. gang, 7. mars: 

Informasjon; forberedelse til seminarinnlegg. 

Øvingsoppgave som det arbeides med i mindre grupper: D. Scarlattis sonate i E-dur, K. 

380 (pensum). 

 

2. gang, 14. mars: 

Øvingsoppgave som det arbeides med i mindre grupper: Mozarts pianokonsert nr. 23 i A-

dur (K. 488), 2. sats (pensum). 

 

3. gang, 21. mars: 

Øvingsoppgave som det arbeides med i mindre grupper: Johannes Brahms’ «Intermezzo» 

for piano, op. 119 nr. 2. 

 

4. gang, 11. april: Seminarinnlegg 

Navn     Oppgave nr. + utdyping  

1. Andersen, Thomas D.  

2. Arntzen, Adrian Felix S. 

3. Grønning, Kirsti 

 

5. gang, 2. mai: Seminarinnlegg 

Navn     Oppgave nr. + utdyping  

1. Hasseldal, Eilert Egil T. 

2. Hvinden, Stephan 

3. Indrehus, Kåre Å. 

 

6. gang, 9. mai: Seminarinnlegg 

Navn     Oppgave nr. + utdyping  

1. Johnsen, Julie S. 

2. Krieken, Maria S. 

3. Mo, Torgeir 



MUS1430. GRUPPE 3, mandager 13.15-15 i Seminarrom 3. Ledes av 

Linn Astrid Blix Torget: linnastrid@gmail.com 

 
1. gang, 7. mars: 

Informasjon; forberedelse til seminarinnlegg. 

Øvingsoppgave som det arbeides med i mindre grupper: D. Scarlattis sonate i E-dur, K. 

380 (pensum). 

 

2. gang, 14. mars: 

Øvingsoppgave som det arbeides med i mindre grupper: Mozarts pianokonsert nr. 23 i A-

dur (K. 488), 2. sats (pensum). 

 

3. gang, 21. mars: 

Øvingsoppgave som det arbeides med i mindre grupper: Johannes Brahms’ «Intermezzo» 

for piano, op. 119 nr. 2. 

 

4. gang, 11. april: Seminarinnlegg 

Navn     Oppgave nr. + utdyping  

1. Goffeng, Marit Elise  

2. Granheim, Marianne K. B. 

3. Hortemo, Henrik H. 

 

5. gang, 2. mai: Seminarinnlegg 

Navn     Oppgave nr. + utdyping  

1. Johansen, Ida Katrine H. 

2. Lyngved, Georg R. 

3. Neby, Markus E. 

 

6. gang, 9. mai: Seminarinnlegg 

Navn     Oppgave nr. + utdyping  

1. Røyeng, Marte 

2. Sjørbotten, Nora Emilie F. 

3. 



MUS1430. GRUPPE 4 og 5, torsdager 9.15-11 i Seminarrom 2. Ledes av 

Audun Sannes Jonassen: audun83@yahoo.no 

 
1. gang, 10. mars: 

Informasjon; forberedelse til seminarinnlegg. 

Øvingsoppgave som det arbeides med i mindre grupper: D. Scarlattis sonate i E-dur, K. 

380 (pensum). 

 

2. gang, 17. mars: 

Øvingsoppgave som det arbeides med i mindre grupper: Mozarts pianokonsert nr. 23 i A-

dur (K. 488), 2. sats (pensum). 

 

3. gang, 24. mars: 

Øvingsoppgave som det arbeides med i mindre grupper: Johannes Brahms’ «Intermezzo» 

for piano, op. 119 nr. 2. 

 

4. gang, 14. april: Seminarinnlegg 

Navn     Oppgave nr. + utdyping  

1. Abrahamsen, Anna H.  

2. Barrios, Gabriela M. 

3. Bentsen, Fredrik H. 

 

5. gang, 28. april: Seminarinnlegg 

Navn     Oppgave nr. + utdyping  

1. Bjørnsgaard, Gunhild 

2. Børnich-Håkonsdatter, Kristin 

3. Forland, Torunn 

 

6. gang, 5. mai: Seminarinnlegg 

Navn     Oppgave nr. + utdyping  

1. Granheim, Marianne K. B. 

2. Grimnes, Magnus J. 

3. Leinebø, Lars L.      versjon 3/3-11 



MUS1430. Seminarinnlegg og øvingsoppgave 
Seminarinnlegget skal ha ca. 20 minutter varighet. Hvis dere bruker lydeksempler, bør de 
være relativt korte. Nedenfor er en liste med oppgaver som dere kan velge blant. De 
oppgavene som går ut på å legge fram en bestemt artikkel eller drøfte et oppgitt 
musikkstykke, kan bare velges av én på hver seminargruppe. De oppgavene som dreier 
seg om å presentere et selvvalgt musikkstykke, kan derimot tas av flere på samme gruppe 
(forutsatt at det er forskjellige stykker). Unntaksvis er det også mulig å velge andre 
oppgaver enn de 39 nedenfor. I så fall skal emnet godkjennes av undertegnede på forhånd. 
 Den skriftlige oppgaven som er en bearbeidelse av seminarinnlegget skal være på 
minimum 1000 ord. Litteraturliste/kildeliste kommer i tillegg. Det skal henvises til eller 
siteres fra de kildene dere har brukt. 
 
Fra middelalder til Mozart 
(1) Særtrekk ved norsk liturgisk musikk i middelalderen, med utgangspunkt i Olavs-
 sekvensen «Lux illuxit laetabunda».  
(2) «Magnushymnen» i lys av tidlig europeisk flerstemmighet. 
(3) Troubadourenes og trouverenes musikk. 
(4) Middelalderens danser. 
(5) Gesualdo, da Venosa, en radikal madrigalkomponist? 
(6) Legg fram det du oppfatter som hovedpoengene i Arvid Vollsnes’ artikkel «Det 
 estetiske og teoretiske grunnlag for senrenessansens vokalpolyfoni – med spesiell 
 henblikk på Gioseffo Zarlinos skrifter» (kompendium 1, s. 72-84). 
(7) Jean Baptiste Lullys opera Alceste og fransk operatradisjon. 
(8) Gay/Pepusch: The Beggar’s Opera – en ny genre? 
(9)  Analyser J.S. Bachs fuge i B-dur fra Wohltemp. Klavier 1 med hovedvekt på form 
 og temabehandling. (Notene finnes i kompendium 2, s. 83-84.) 
(10) Legg fram noen hovedmomenter fra Charles Rosens tekst «Theories of Form» 
 (kompendium 3, s. 52-64). 
(11) Legg fram noen hovedmomenter fra Charles Rosens tekst «The Origins of the Style» 
 (kompendium 3, s. 65-75). 
(12) Presenter en symfoni som eksemplifiserer ett eller flere hovedpunkter i Eriksens 
 artikkel om symfoniens historie 1730–1810 (kompendium 3, s. 79-88). Ikke Haydns 
 symfoni nr. 94. 
(13) Presenter en strykekvartett som eksemplifiserer ett eller flere hovedpunkter i 
 Eckhoffs artikkel om strykekvartettens historie inntil ca. 1800 (kompendium 3, s. 
 91-94). Ikke 1. sats i Haydns kvartett op. 33 nr. 3. 
(14) Beskriv forløpet i Mozarts solokadens til førstesatsen i klaverkonsert nr. 23. 
 Hvordan skapes det et inntrykk av improvisasjon her, og hva er det som knytter 
 kadensen til resten av satsen? 
(15) Analyser gjennomføringsdelen i førstesatsen av Mozarts klaverkonsert nr. 23 mht. 
 temabehandling og toneartsforløp. 
 
Fra Beethoven til Mahler: 
(16) Sammenlikn 3. sats i Beethovens Eroica-symfoni med en typisk symfonimenuett av 
 Haydn (form, karakter). Hvorfor har Beethoven skrevet ut da capo-repetisjonen av 
 A-delen? 
(17) Drøft forholdet mellom tekst og musikk i Franz Schuberts «Der Doppelgänger». 
 (Noter og CD-innspilling kan fås hos undertegnede.) 
(18) Hva er det viktigste nye i Wagners operaer i forhold til tidligere 1800-talls opera? 
 
 



Seminaroppgaver, forts. 
 
(19) Legg fram det du oppfatter som hovedpoengene i Carl Dahlhaus’ tekst «Exoticism, 
 Folklorism, Archaism» (kompendium 4, s. 3-12). Bruk gjerne klingende musikk-
 eksempler. 
(20) Legg fram det du oppfatter som hovedpoengene i Eriksens artikkel «Johan 
 Svendsens harmonikk» (kompendium 4, s. 35-50). Bruk gjerne klingende musikk-
 eksempler. 
(21) Sammenlikn synet på og vurderingen av Grieg i Gads Musikhistorie, Nils Grindes 
 Norsk musikkhistorie og Dag Østerbergs artikkel «Edvard Grieg: hans musikk og 
 den romantiske filosofi» (kompendium 4, s. 193-207). 
(22) Presenter et russisk musikkstykke fra perioden ca. 1830-1917 som illustrerer noen 
 av momentene i Eriksens artikkel om russisk musikk og musikkliv 1830-1917 
 (kompendium 4, s. 15-31). Ikke Borodins I Sentral-Asia. 
(23) Legg fram det du oppfatter som hovedpoengene i Erling E. Guldbrandsens artikkel 
 «Spor av helhet? Om noen sentrale lesninger av Mahlers 9. symfoni, første sats» 
 (kompendium 4, s. 103-126). Bruk gjerne klingende musikkeksempler. 
(24) Den symfoniske scherzo fra Beethoven til Mahler: Form og karakter. 
 
Fra Debussy til 2011: 
(25) Legg fram det du oppfatter som hovedpoengene i Ståle Kleibergs artikkel 
 «Impresjonismens formtenkning – et forsøk på en tolkning» (kompendium 4, s. 143-
 159). Bruk gjerne klingende musikkeksempler.  
(26) Presenter et musikkstykke som du oppfatter som impresjonistisk, og forklar hvorfor 
 (ikke Debussys «Nuages»).  
(27) Impresjonismen i musikken og impresjonismen i malerkunsten – en sammen-
 likning.  
(28) Impresjonismen i musikken og symbolismen i litteraturen – en sammenlikning. 
(29) Gjør rede for de viktigste stilendringene i europeisk musikk i tida rundt 1. verdens-
 krig. Bruk gjerne selvvalgte musikkeksempler, evt. ta utgangspunkt i en eller flere 
 musikkhistoriske nøkkelverker fra 1912: Stravinskijs Vårofferet, Debussys Jeux og 
 Schönbergs Pierrot Lunaire. 
(30) Drøft forholdet mellom tekst og musikk i Schönbergs Pierrot Lunaire (1912). 
 Plasser deretter verket i Schönbergs produksjon.  
(31) Gi en stilistisk analyse av Bartóks «Scherzo» fra Suite for klaver, op. 14 (1916). 
 Drøft med utgangspunkt i analysen Bartóks stilling i forhold til ledende retninger på 
 denne tida. (Noter og CD-innspilling kan fås hos undertegnede.) 
(32) Problematiser begrepet «neoklassisisme» med utgangspunkt i selvvalgte musikk-
 eksempler. 
(33) Drøft Salmesymfoniens (1930) plass innenfor Stravinskijs produksjon, og se verket i 
 relasjon til strømninger i mellomkrigstidas musikk. Pek på trekk ved Salmesymfo-
 niens del I og II som kan belyse drøftingen. (Partitur kan lånes hos Eriksen.) 
(34) Drøft forholdet mellom stil og holdning hos nasjonalt orienterte norske komponister 
 i mellomkrigstida. Bruk gjerne klingende musikkeksempler.  
(35) På hvilken måte kan musikken som ble skrevet i de første tiårene etter 2. verdens-
 krig sies å representere et estetisk og stilistisk brudd med fortida? Ta gjerne utgangs-
 punkt i selvvalgte musikkeksempler, evt. Boulez' Le marteau sans maître, Stock-
 hausens Gesang der Jünglinge og/eller Pendereckis Threnos. 
(36) Presenter et musikkstykke som du oppfatter som minimalistisk, og forklar hvorfor 
 (ikke et pensumverk). 
 



Seminaroppgaver, forts. 
 
(37) Drøft begrepet polystilistikk. Gi musikkeksempler. 
(38) Plasser Arne Nordheims musikk i forhold til internasjonale strømninger i etterkrigs-
 tida (gjerne med musikkeksempler), og problematiser tendensen til å plassere norske 
 etterkrigskomponister innenfor leirene «modernisme» og «tradisjonalisme».  
(39) Legg fram det du oppfatter som hovedpoengene i Erling E. Guldbrandsens artikkel 
 «Den elskverdige ironiker. Alfred Janson og de utkomponerte ambivalenser» 
 (kompendium 4, s. 129-135). Bruk gjerne klingende musikkeksempler. 
 
 
          versjon 10/2 -11 

Asbjørn Ø. Eriksen 
 


