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Forord 
 
Studieordning (bind II), fag- og eksamensbestemmelser indeholder en detaljeret beskrivelse af den undervisnings- og 
eksamensvirksomhed, der knytter sig til et bestemt fagområde. Studieordning (bind II), er et bilag til Studieordning 
(bind I), som giver en overordnet beskrivelse af konservatorieuddannelsens formål og indhold som helhed. 
 
Studieordningen er fastsat med hjemmel i Kulturministeriets gældende uddannelsesbekendtgørelse om 
uddannelserne ved musikkonservatorierne og Operaakademiet, der indeholder de formelle retningslinjer for 
studieordningen. 
 
 
 

Ordforklaringer 
 
Eksamensprogram: samlet fortegnelse over, hvad der opgives til eksamen med præcise tidsangivelser på de enkelte 
værker/satser. 
Salsprogram: koncertprogram og udførlige programnoter forfattet og sat op af eksaminanden. 
Normalside: 2400 anslag pr. side (ekskl. forside, indholdsfortegnelse og eventuelle bilag) 
Eksaminator = underviser. 
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Undervisning og ECTS 
    

  1. år  2. år  3. år ECTS i alt 

Instrumentale fag         

Kunstspil 14 ECTS 14 ECTS 10 ECTS 42 

Liturgisk spil 14 ECTS 14 ECTS 10 ECTS 42 

Bachelorprojekt     12 ECTS 10 

Organistteori 8 ECTS 6 ECTS 6 ECTS 20 

Generalbas    2 ECTS 2 

Pædagogiske fag        

Korledelse (hovedfag) 6 ECTS 6 ECTS 6 ECTS 18 

Musikformidling    4 ECTS 4 

Orgelpædagogik    8 ECTS * 2 

Støttefag        

Hørelære 6 ECTS 6 ECTS   12 

Sats-komposition 4 ECTS 6 ECTS   10 

Musikhistorie 4 ECTS 4 ECTS  8 

Klaver 2 ECTS 2 ECTS  4 

Entreprenørskab     2 ECTS 2 

Sang 2 ECTS 2 ECTS   4 

          

          

I alt 60 ECTS 60 ECTS 60 ECTS   

        180 

          

          

     
7-trinsskala, ekstern censur   

 

Bestået/ikke bestået, ekstern censur    

7-trinsskala, intern censur   
 

Indgår i bachelorprojektet     
 

* 1. semester 
** 2. semesrer 
 
 

  



Klassisk BA/studieordning/SDMK Esbjerg 
KIRKEMUSIKER 
Bind II 

Indstillet af studienævnet den 1. december 2014 
Godkendt af skolerådet den 11. december 2014 
SENEST REVIDERET juli 2022   

Fagbeskrivelser 
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1. Hovedfagskompleks 

Kunstspil 
 
 
 

Fagets læringsmål og indhold 
 
Læringsmål 
At den studerende ved afslutning af faget: 

 har opnået instrumentale, mentale og udtryksmæssige færdigheder i tilstrækkelig grad til at kunne indgå på 
tilfredsstillende vis i relevante sammenhænge 

 kan foretage relevante kunstneriske valg og vurderinger baseret på æstetisk bevidsthed og viden om professionel 
musikalsk praksis 

 kan bidrage til løsning af musikalske problemstillinger på et oplyst grundlag 

 kan begå sig i en koncertsituation både selvstændigt og i samspil med andre. 
 
Indhold 
Fagets formål søges opfyldt ved udvikling af interpretatorisk forståelse og arbejde med instrumentaltekniske 
færdigheder med henblik på et professionelt kunstnerisk udtryk. 
 
Undervisnings- og arbejdsformer 
Soloundervisning og masterclass. 
 
Tidsmæssig placering. 
1.-6. semester. 
 
ECTS 
1.-2. semester: 14 ECTS 
3.-4. semester: 14 ECTS 
5.-6. semester: 10 ECTS 
Bachelorprojekt: 12 ECTS 
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1. Hovedfagskompleks 

Kunstspil 
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
Førsteårsprøve efter 2. semester 
Prøven aflægges normalt efter 2. semester, men skal senest være bestået ved udgangen af 4. semester, for at studiet 
kan fortsættes. 
 
Eksamensindhold 
Den studerende fremfører et selvvalgt program af to eller flere værker fra forskellige musikalske epoker. 
Egne værker/satser kan indgå i programmet. 
 
Eksamensmateriale 
Eksamensprogram. 
Tilstillet opgave. 
 
Eksamensform 
Praktisk eksamen. 
 
Varighed og omfang 
Selvvalgt program: 20-25 minutter. 
Samlet varighed (inkl. sceneskift, votering m.m.): 60 minutter. 
 
Censur og bedømmelse: 
Ved eksamen medvirker eksaminator, ekstern censor og eksamensleder. 
Eksamen bedømmes med Bestået/ikke bestået. 
 
Ansvar og tidsfrister 
Eksaminanden har ansvaret for: 

 rettidig aflevering af eksamensprogram. 
 
 
  



Klassisk BA/studieordning/SDMK Esbjerg 
KIRKEMUSIKER 
Bind II 

Indstillet af studienævnet den 1. december 2014 
Godkendt af skolerådet den 11. december 2014 
SENEST REVIDERET juli 2022   

1. Hovedfagskompleks 

Kunstspil 
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
 
 
Bachelorprojekt efter 6. semester 
 
Eksamensindhold 
Den studerende fremfører en koncert, hvor der spilles et selvvalgt program bestående af værker fra (mindst) 3 
musikalske epoker:  
 
Musik komponeret tidligere end 1400 
Renæssance (ca. 1400-1600) 
Barok (ca. 1600 -1760) 
Wienerklassik (ca. 1750-1830) 
Romantik (ca. 1800-1930) 
Modernisme (ca. 1900-1980) 
Musik komponeret senere end 1980 
 
Egne værker/satser og kammermusik kan indgå i programmet. 
Endeligt program aftales med underviseren og godkendes af koordinator. 
 
Eksamensmateriale 
Eksamensprogram. 
Salsprogram. 
 
Eksamensform 
Praktisk eksamen. 
 
Varighed og omfang 
Selvvalgt program: 40 minutter. 
Samlet varighed (inkl. sceneskift, votering m.m.): 60 minutter. 
 
Censur og bedømmelse: 
Ved eksamen medvirker eksaminator, ekstern censor og eksamensleder. 
Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen ledsaget af en skriftlig udtalelse. 
 
Ansvar og tidsfrister 
Eksaminanden har ansvaret for: 

 rettidig aflevering af eksamensprogram 

 rettidig aflevering (1 uge før eksamen) af salsprogram i 3 papirkopier.  

 fremskaffelse af nodemateriale til censorerne, såfremt det efterspørges. 
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1. Hovedfagskompleks 

Liturgisk spil 
 
 
 

Fagets læringsmål og indhold 
 
Læringsmål 
At den studerende ved afslutning af faget: 

 kan lede salmesangen ved gudstjenester og kirkelige handlinger 

 kan udarbejde forspil, evt. ledsagesatser i forskellige former og stilarter 

 kan udføre en improvisation over opgivet salmemelodi eller tema 

 kan improvisere forspil til en på stedet opgivet salme 

 har kendskab til den gængse liturgiske musik i den danske folkekirke 

 har kompetencer til at indgå hensigtsmæssigt og meningsfuldt i diverse liturgiske sammenhænge. 
 

Indhold 
Undervisningen indeholder følgende elementer: 

 salmespil efter relevante koralbøger 

 udarbejdelse af forspil, modulation og evt. ledsagesatser i forskellige former og stilarter 

 improvisation i forskellige former og stilarter 

 transponering af salmemelodier. 
 
Undervisnings- og arbejdsformer 
Soloundervisning. 
 
Tidsmæssig placering 
1.-6. semester. 
 
ECTS 
1.-2. semester: 14 ECTS 
3.-4. semester: 14 ECTS 
5.-6. semester: 10 ECTS 
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1. Hovedfagskompleks 

Liturgisk spil 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
 
 
Førsteårsprøve efter 2. semester 
Prøven aflægges normalt efter 2. semester, men skal senest være bestået ved udgangen af 4. semester, for  
at studiet kan fortsættes. 
 
Eksamensindhold 
1. Salmespil 

2 koraler fra koralbogen udføres hhv. som koralspil (ét manual og pedal) og som melodispil  (to manualer og 
pedal). Derudover kan den studerende vælge at tilføje yderligere et vers spillet i den studerendes egen 
harmonisering.  
 
Disse 2 koraler udvælges fra en liste på 12 melodier med tilhørende forspil, udfærdiget af den studerende. 
Censor foretager valget, og den studerende får besked om, hvilke melodier der er valgt 24 timer før prøven. Begge 
indledes med forspil (udfærdiget af den studerende) og forbindes ved prøven med en mellemliggende modulation.  
De 2 udvalgte koraler ligger til grund for bedømmelsen. 
 

2. Prima vista-spil 
En enklere koral (spilles med pedal). Koralen indledes med et improviseret forspil. 

 
3. Improvisation 

En mindre improvisation over en opgivet salmemelodi eller et opgivet tema. Der gives flere valgmuligheder.  
 

Til punkt 3 gives 90 minutters forberedelsestid. 
Koraludsættelserne opgives fra KDS eller fra DDK + tillæg, efter den studerendes eget valg. 
 
Eksamensmateriale 
Tilstillede opgaver. 
 
Eksamensform 
Praktisk eksamen. 
 
Varighed og omfang 
Forberedelse: 90 minutter  
Selve eksamen: 20 minutter. 
Samlet varighed (inkl. sceneskift, votering m.m.): 40 minutter. 
 
Censur og bedømmelse 
Ved eksamen medvirker eksaminator, ekstern censor og eksamensleder. 
Eksamen bedømmes med Bestået/ikke bestået. 
 
Ansvar og tidsfrister 
Eksaminanden har ansvaret for: 

 Rettidig aflevering (14 dage før eksamen) af liste på 12 melodier med tilhørende forspil 
Eksaminator har ansvaret for: 

 tilstillede opgaver. 
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1. Hovedfagskompleks 

Liturgisk spil 
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
 
 
Eksamen efter 5. semester 
 
Eksamensindhold 
Fjorten dage før prøvens afvikling afleverer den studerende en liste på 20 melodier (fra KDS eller DDK) i forskellige 
tone- og stilarter, som den studerende skal kunne spille i fem tonearter: Som noteret, som transponeret en halv og hel 
tone op og som transponeret en halv og en hel tone ned.  
 
Den studerende får 45 minutter før prøvens afvikling meddelt tre af de opgivne salmemelodier, som ved eksamen skal 
spilles i tre (angivne) tonearter. 
 
Eksamensmateriale 
Liste på 20 melodier 
 
Eksamensform 
Praktisk eksamen. 
 
Varighed og omfang 
Forberedelse: 45 minutter. 
Selve eksamen: 15 minutter. 
Samlet varighed (inkl. sceneskift, votering m.m.): 30 minutter. 
 
Censur og bedømmelse 
Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor.  
Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. 
 
Ansvar og tidsfrister 
Eksaminanden har ansvaret for: 

 Rettidig aflevering (14 dage før eksamen) af liste på 20 melodier 
Eksaminator har ansvaret for: 

 tilstillede opgaver. 
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1. Hovedfagskompleks 

Liturgisk spil 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
Eksamen efter 6. semester 
 
Eksamensindhold 
Prøven har form som en lille andagt med medvirken af præst (læser) og korsangere, og afvikles efter nedenstående 
form. 
 
a. Præludium (komponeret eller valgt af den studerende, eller improvisation) 
 
Indgangsbøn 
 
b. 1. salme (valgt af den studerende) 
 
Hilsen og Kollekt (med tilhørende korsvar) - Tekstlæsning 
 
c.  2. salme (tilstillet) 
 
Kollekt og Velsignelse (med tilhørende korsvar) 
 
d. 3. salme (valgt af den studerende) 
 
Udgangsbøn 
 
e. Postludium (improvisation) 
 
Salmespil 
Salmerne indledes med forspil udformet af den studerende, og man kan, i samspil med koralbogens satser, vælge at 
lade egne harmoniseringer indgå i salmeledsagelsen. Melodispil, modulation, efterspil og transposition anvendes, hvor 
det skønnes nødvendigt for den musikalske sammenhæng. 
 
Improvisation 
Der improviseres over en opgivet salmemelodi eller et opgivet tema. Der gives flere valgmuligheder. 
 
Til punkt c og e gives 24 timers forberedelse. 
 
Koraludsættelserne opgives fra KDS eller fra DDK + tillæg, efter den studerendes valg. 
 
Eksamensmateriale 
Tilstillede opgaver. 
 
Eksamensform 
Praktisk eksamen. 
 
Varighed og omfang 
Forberedelse til punkt c) og e): 24 timer. 
Forberedelse med sangere: 15 minutter. 
Selve eksamen: 30 minutter. 
Samlet varighed (inkl. sceneskift, votering m.m.): 60 minutter. 
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Censur og bedømmelse 
Ved eksamen medvirker eksaminator, ekstern censor og eksamensleder. 
Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen ledsaget af en skriftlig udtalelse. 
 
Ansvar og tidsfrister 
Eksaminanden har ansvaret for: 

 tilstedeværelsen af sangere. 
Eksaminator har ansvaret for: 

 tilstillede opgaver. 

 tilstedeværelsen af oplæser 
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1. Hovedfagskompleks  

Organistteori  
 
 

Fagets læringsmål og indhold 
 
 
Læringsmål  
At den studerende ved afslutning af faget:  

 besidder en dybtgående musikteoretisk forståelse  

 behersker musikalske satsteknikker til støtte for de ekstemporale færdigheder  

 har viden om og færdighed i at udarbejde egne satser, dels efter veldefineret stilistisk forbillede, dels efter 

selvdefineret stilgrundlag  

 
Indhold  
Teori/satslære  
Der arbejdes med stilbundne homofone satser (f.eks. kirketonal koral efter Hassler, Bachkoral, romantisk koral, 
fritonal koral) og en større polyfon sats, der ofte er stilbundet (f.eks. fuga i Bach-, Mendelssohn-, Reger- eller 
Hindemithstil), men også kan være knyttet til en bestemt polyfon tænkemåde uden krav om personalstil  
 
Musikteoretiske emnestudier  
Kortere forløb om tværstilistiske emner så som stilanalyse, konsonans/ dissonansopfattelse gennem tiderne, 
tonalitetsopfattelse (principperne for kirketonal, romantisk og fritonal harmonisering), melodilære (balance, 
højtone/dybtone, udsmykning af grundlinje etc.)  
 
Undervisnings- og arbejdsformer  
Soloundervisning.  
 
Tidsmæssig placering:  
1.-6. semester.  
 
ECTS  
1.-2. semester: 8 ECTS  
3.-4. semester: 6 ECTS  
5.-6. semester: 6 ECTS 
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1. Hovedfagskompleks 

Organistteori 
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
 
 
Eksamen efter 2. semester 
 
Eksamensindhold 
Skriftlig eksamen i en af følgende koraltyper: skriftlig eksamen i en stilbunden, homonfon sats. 
 
Eksamensmateriale 
Skriftlig opgave. 
 
Eksamensform 
Skriftlig eksamen 
 
Varighed og omfang 
Selve eksamen: 4 timer under klausur. 
Samlet varighed (inkl. sceneskift, votering m.m.): 15 minutter. 
 
Censur og bedømmelse 
Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. 
Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. 
 
Ansvar og tidsfrister 
Eksaminator har ansvaret for: 
De stillede opgaver. 
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1. Hovedfagskompleks 

Organistteori 
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
 
 
Eksamen efter 4. semester 
 
Eksamensindhold 
Musikteoretiske emnestudier 
Praktisk prøve ved orglet eller klaveret 
 
Eksamensform 
Praktisk eksamen. 
 
Varighed og omfang 
Selve eksamen: 15 minutter. 
Samlet varighed (inkl. sceneskift, votering m.m.): 30 minutter. 
 
Censur og bedømmelse: 
Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. 
Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. 
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1. Hovedfagskompleks 

Organistteori 
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
 
 
Eksamen efter 6. semester 
 
Eksamensindhold 
Satslære 
Harmoniseringsdiscipliner (fx Bach-koral og romantisk koral) 
1 kontrapunktisk disciplin (fx Palestrina-motet eller Bach-fuga) 
 
Eksamensmateriale 
Skriftlige opgaver. 
 
Eksamensform 
Skriftlig eksamen. 
 
Varighed og omfang 
Til løsning af hver opgave i harmonisering gives 4 timer under klausur. 
Til løsning af den kontrapunktiske opgave gives 72 timer. 
Samlet varighed (inkl. sceneskift, votering m.m.): 30 minutter. 
 
Censur og bedømmelse: 
Ved eksamen medvirker eksaminator, ekstern censor og eksamensleder. 
Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. 
 
Ansvar og tidsfrister 
Eksaminanden har ansvaret for: 

 rettidig aflevering af eksamensmateriale. 
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1. Hovedfagskompleks 

Generalbas 
 
 
 

Fagets læringsmål og indhold 
 
Læringsmål 
At den studerende ved afslutning af faget: 

 kan udføre en generelbasstemme efter becifret bas - på cembalo eller orgel 

 kan akkompagnere sangere og/eller instrumentalister ud fra en generalbasstemme 
 
Indhold 
Der undervises i principperne for udfærdigelse af akkompagnementssatser, og der arbejdes med solister (vokale og 
instrumentale) for at belyse de kammermusikalske aspekter i generalbasspil. 
 
Undervisnings- og arbejdsformer 
Soloundervisning. 
 
Tidsmæssig placering 
5.-6. semester. 
 
ECTS 
5.-6. semester: 2 ECTS 
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1. Hovedfagskompleks 

Generalbas 
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
 
 
Eksamen efter 6 semester 
 
Eksamensindhold 

1. Der opgives et eller flere værker af i alt ca. 10 minutters varighed, hvor eksaminanden akkompagnerer en 
eller flere sangere/musikere. 

2. Der udføres en enkel sekunda-opgave efter becifret bas 
3. Der spilles en generalbaskoral. 

 
Opgaverne udføres på cembalo eller orgel efter musikkens art. 
Der gives forberedelsestid til punkt 2 og 3. 
 
Eksamensmateriale 
Repertoireliste. 
Tilstillede opgaver. 
 
Eksamensform 
Praktisk eksamen. 
 
Varighed og omfang 
Forberedelse: 15 minutter. 
Selve eksamen: 20 minutter. 
Samlet varighed (inkl. sceneskift, votering m.m.): 30 minutter. 
 
Censur og bedømmelse: 
Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. 
Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. 
 
Ansvar og tidsfrister 
Eksaminanden har ansvaret for: 

 rettidig aflevering af repertoireliste. 
Eksaminator har ansvaret for: 

 Tilstillet opgave. 
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2. Pædagogiske fag 

Korledelse 
 
 
 

Fagets læringsmål og indhold 
 
Læringsmål 
At den studerende ved afslutning af faget: 

 har opnået kompetence til at få korsangere til at indgå hensigtsmæssig og meningsfyldt i diverse liturgiske 
sammenhænge 

 besidder tekniske og kunstneriske færdigheder til at varetage opgaverne som leder af forskellige typer af kirkekor 

 har opnået kendskab til korrepertoire 

 har opnået kendskab til stemmebrug, funktion og stil samt slagteknik 

 har opnået kendskab til intonation, klang, frasering rytme- og puls-øvelser, balance, opvarmning og tekst-
artikulation 

 besidder grundlæggende viden om relevante pædagogiske, didaktiske og psykologiske teorier, begreber og 
metoder 

 kan udarbejde progressive, pædagogiske forløb. 
 
Indhold 
Følgende emner tages blandt andet op i forbindelse med undervisningen: 

 Slagteknik 

 Indstuderingsteknik 

 Stemmedannelse  

 Stilfornemmelse 

 Formidling af et personligt kunstnerisk udtryk. 
 
Undervisnings- og arbejdsformer 
Holdundervisning. 
 
Tidsmæssig placering 
1.-6. semester. 
 
ECTS 
1.-2. semester: 6 ECTS 
3.-4. semester: 6 ECTS 
5.-6. semester: 6 ECTS 
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2. Pædagogiske fag 

Korledelse 
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
 
 
Eksamen efter 6. semester 
 
Eksamensindhold 
Den studerende indstuderer med øvekoret to mindre korværker for 4-stemmigt blandet kor a cappella. De to opgaver 
skal være stilistisk forskellige. Mindst den ene af satserne skal være et eksempel på kirkemusik. 
 
Den ene af opgaverne skal vælges i samråd med underviseren og forventes at være således indstuderet, at den 
studerende hovedsageligt kan arbejde med det musikalske udtryk og demonstrere direktionsteknik. 
 
Den anden opgave vælges af underviser og censor i samråd og tilstilles eksaminanden 1 uge inden prøven. Denne 
opgave indstuderes fra grunden, og her forventes det at eksaminanden viser grundlæggende indstuderingsmetodik og 
indstuderingsdirektion. 
 
Eksamensmateriale 
Selvvalgt opgave. 
Tilstillet opgave. 
 
Eksamensform 
Praktisk eksamen. 
 
Varighed og omfang 
Selve eksamen: 30 minutter. 
Samlet varighed (inkl. sceneskift, votering m.m.): 60 minutter. 
 
Censur og bedømmelse 
Ved eksamen medvirker eksaminator, ekstern censor og eksamensleder. 
Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. 
 
Ansvar og tidsfrister 
Eksaminator og ekstern censor har i fællesskab ansvaret for: 

 tilstedeværelsen af øvekoret. 

 tilstillet opgave. 
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2. Pædagogiske fag 

Musikformidling 
 
 
 

Fagets læringsmål og indhold 
 
Læringsmål 
At den studerende ved afslutning af faget 

 er i stand til at skabe interesse for den musik, der fremføres, hos forskellige målgrupper 

 kan anvende både didaktiske og kunstnerisk betingede formidlingsformer 

 behersker verbale formidlingsformer i forhold til forskellige modtagergrupper og undervisningssituationer 

 har kendskab til grundlæggende kommunikationsteori 

 behersker medskabende formidlingsprocesser 

 har et reflekteret forhold til fremføring af musik. 
 
Indhold 
Fagets formål søges opfyldt ved undervisning inden for områderne: 

 formidling af musik, hvor der arbejdes med koncerttyper, koncertformer og koncertkoncepter 

 formidling om musik, hvor der arbejdes med verbal, skriftlig og webbaseret koncertforberedelse og 
interesseskabelse 

 formidling med musik, hvor der arbejdes med musikken selv som kommunikationsmiddel. 
 
Undervisnings- og arbejdsformer 
Holdundervisning, gruppeprojekter og individuel vejledning. Gruppeprojekter afsluttes med en 1-2 siders 
dokumentation, som indgår i den afsluttende eksamen. 
Faget læses i 3 moduler af hver et semesters varighed. 
 
Tidsmæssig placering 
5.-6. semester. 
 
ECTS 
5.-6. semester: 4 ECTS 
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2. Pædagogiske fag 

Musikformidling 
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
 
 
5. semester  
 
Attestfag 
Modulet bestås ved fremmøde til mindst 80% af undervisningen. Ved utilstrækkelig deltagelse i undervisningen opnår 
den studerende ikke ECTS-point. ECTS-point kan dog opnås ved bestået eksamen. 
 
Eksamensindhold 
Ved utilstrækkelig deltagelse i et modul skal den studerende til en intern eksamen i hele semestrets pensum. Denne 
eksamen er ugradueret.  
 
Eksamensmateriale 
Afgøres af underviseren. 
 
Eksamensform 
Afgøres af underviseren. 
 
Varighed og omfang 
Afgøres af underviseren. 
 
Censur og bedømmelse 
Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. 
Eksamen bedømmes med bestået/ikke bestået. 
 
Ansvar og tidsfrister 
Eksaminanden har ansvaret for: 

 rettidig aflevering af eksamensmateriale. 
Eksaminator har ansvaret for: 

 dokumentation og godkendelse af fremmødet hos den studerende 

 evt. udarbejdelse af eksamensformulering 
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Eksamen efter 6. semester 
 
Eksamensindhold 
Faget afsluttes med aflevering af en skriftlig opgave, hvori den studerende dels dokumenterer sit arbejde med at 
etablere et publikum, dels gør sig tanker om sin bacheloreksamens koncertform og dels præsenterer et udkast til 
programnoten til bacheloreksamen.  
 
Eksamensmateriale 
Skriftlig opgave. 
 
Eksamensform 
Skriftlig eksamen. 
 
Varighed og omfang 
Skriftlig opgave: 5-10 normalsider. 
 
Censur og bedømmelse 
Ved prøven medvirker eksaminator og intern censor. 
Prøven bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. 
 
Ansvar og tidsfrister 
Eksaminanden har ansvaret for: 

 rettidig aflevering af eksamensmateriale. 
 
 

  



Klassisk BA/studieordning/SDMK Esbjerg 
KIRKEMUSIKER 
Bind II 

Indstillet af studienævnet den 1. december 2014 
Godkendt af skolerådet den 11. december 2014 
SENEST REVIDERET juli 2022   

2. Pædagogiske fag 

Orgelpædagogik 
 
 
 

Fagets læringsmål og indhold 
 
Læringsmål 
At den studerende ved afslutning af faget: 

 har fået en grundlæggende indsigt i orgelpædagogik 
 
Indhold 
Den studerende præsenteres for relevant pædagogisk materiale og har et undervisningsforløb med en begynderelev 
(barn/ung). 
 
Undervisnings- og arbejdsformer 
Holdundervisning. 
 
Tidsmæssig placering 
5. semester. 
 
ECTS 
5. semester: 8 ECTS 
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2. Pædagogiske fag 

Orgelpædagogik 
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
 
 
Attestfag 
Faget bestås ved fremmøde til mindst 80% af undervisningen. Ved utilstrækkelig deltagelse i undervisningen opnår 
den studerende ikke ECTS-point. ECTS-point kan dog opnås ved bestået eksamen. 
 
Eksamensindhold 
Eksamenskrav ved utilstrækkeligt fremmøde er en skriftlig eller mundtlig opgave i fagets læringsmål stillet af 
underviseren. 
 
Eksamensmateriale 
Afgøres af underviseren. 
 
Eksamensform 
Mundtlig eller skriftlig eksamen efter underviserens valg. 
 
Varighed og omfang 
Afgøres af underviseren. 
 
Censur og bedømmelse 
Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. 
Eksamen bedømmes med bestået/ikke bestået. 
 
Ansvar og tidsfrister 
Eksaminanden har, i tilfælde af skriftlig opgave, ansvaret for: 

 rettidig aflevering af eksamensmateriale. 
Eksaminator har ansvaret for: 

 dokumentation og godkendelse af fremmødet hos den studerende 

 evt. udarbejdelse af eksamensformulering. 
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3. Støttefag 

Hørelære 
 
 
 

Fagets læringsmål og indhold 
 
Læringsmål 
At den studerende ved afslutning af faget: 

 har tilegnet sig auditive, læsemæssige og analytiske færdigheder med henblik på hurtigt at kunne overskue og 
realisere et nodebillede 

 har udviklet det indre gehør og musikalsk forestillingsevne, hukommelse og bevidsthed 

 er i besiddelse af bevidsthed omkring tilegnelsesmetoder af det musikalske stof. 
 
Indhold 
Fagets formål søges opfyldt ved undervisning inden for deldiscipliner, som opøves både auditivt og visuelt: 

 melodilære 

 rytmelære 

 skala- og intervallære, akkordlære, becifring og funktionsanalyse 

 auditiv analyse. 
 
Undervisnings- og arbejdsformer 
Holdundervisning. 
 
Tidsmæssig placering 
1.-4. semester. 
 
ECTS 
1.-2. semester: 6 ECTS 
3.-4. semester: 6 ECTS 
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3. Støttefag 

Hørelære 
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
 
 
Eksamen efter 2. semester 
 
Eksamensindhold 
Eksamen omfatter rytmelæsning, melodilæsning, akkordlæsning samt akkordhøring. 
Der gives 20 minutters forberedelse til opgaverne i rytmelæsning og akkompagneret sang. 
 
Eksamensform 
Praktisk eksamen. 
 
Varighed og omfang 
Forberedelse: 20 minutter. 
Selve eksamen: 15 minutter. 
Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): 40 minutter. 
 
Censur og bedømmelse 
Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. 
Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. 
 
Ansvar og tidsfrister 
Intern censor og eksaminator er i fællesskab ansvarlige for udvælgelse og godkendelse af de mundtlige opgaver. 
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3. Støttefag 

Hørelære 
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
 
 
Eksamen efter 4. semester 
 
Eksamensindhold 
Prøven omfatter opgaver inden for rytmelæsning, melodilæsning, gehør og akkordhøring samt kombinationsopgaver. 
Der gives 30 minutters forberedelse til opgaverne (ekskl. Akkordhøring). 
 
Eksamensform 
Praktisk eksamen. 
 
Varighed og omfang 
Forberedelse: 30 minutter. 
Selve eksamen: 25 minutter. 
Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): 60 minutter. 
 
Censur og bedømmelse 
Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. 
Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. 
 
Ansvar og tidsfrister 
Intern censor og eksaminator er i fællesskab ansvarlige for udvælgelse og godkendelse af opgaverne. 
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3. Støttefag 

Sats-komposition 
 
 

Fagets læringsmål og indhold 
 
Læringsmål 
At den studerende ved afslutningen af faget: 

 har tilegnet sig elementære musikteoretiske grundbegreber indenfor form- og harmonilære 

 er i stand til at bringe denne viden i spil i forhold til både sit hovedfag og til et mere praktisk kompositions- og 
arrangementsarbejde 
 
 

Indhold 
Fagets formål søges opfyldt ved undervisning gennem: 

 gennemgang af relevante teoretiske emner 

 metodisk brobygning mellem de teoretiske begreber og anvendelsen af dem 

 opbygning af kompositionsteknik  

 opbygning af arrangementsteknik og brobygning herfra til komposition. 
 
Undervisnings og arbejdsformer 
Holdundervisning med mulighed for individuel vejledning. 
 
 
Tidsmæssig placering 
1.-4. semester. 
 
ECTS 
1.-2. semester: 4 ECTS 
3.-4. semester: 6 ECTS 
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3. Støttefag 

Sats-komposition 
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
 
Eksamen efter 2. semester 
 
Eksamensindhold 
Den studerende bedømmes på 3 satser, præsenterende forskellige kompositionsteknikker.  
 
Eksamensform 
Skriftlig eksamen under klausur. I tilfælde af mere end 80% tilstedeværelse til lektionerne kan man i stedet for 
klausureksamen aflevere 3 satser udarbejdet i løbet af studieåret.  
 
Eksamensmateriale 
Skriftlig opgave  
 
Varighed og omfang 
5 timer med klaver (og evt. hovedinstrument) til rådighed.  
 
Censur og bedømmelse 
Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. 
Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-skalaen. 
 
Ansvar og tidsfrister 
Eksaminator har ansvaret for  

 udarbejdelse af eksamensopgaver. 
Eksaminanden har ansvaret for:  

 rettidig aflevering af værker på WISEflow  
 

 
 
 
 

  



Klassisk BA/studieordning/SDMK Esbjerg 
KIRKEMUSIKER 
Bind II 

Indstillet af studienævnet den 1. december 2014 
Godkendt af skolerådet den 11. december 2014 
SENEST REVIDERET juli 2022   

3. Støttefag 

Sats-komposition 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 

 
Eksamen efter 4. semester 
 
Eksamensindhold 
Ved tilstedeværelse til lektionerne på mere end 80% afleverer den studerende 3-5 egne værker udarbejdet i løbet af 
undervisningsåret. Disse skal repræsentere forskellige teknikker og besætninger samt foreligge både i en 
dokumenteret (skriftlig) form og fremføres ved en arrangeret eksamenskoncert. Der gives en vis elasticitet mhp 
værkernes form og indhold, f.eks. satser komponeret over eget grundstof, satser byggende på andres grundstof 
(bearbejdelse/arrangement), eller lydfiler med elektronisk lydbearbejdning.  
Ved mindre end 80% tilstedeværelse til lektionerne afleveres en større sats med opgivne anvisninger udarbejdet 
under klausur  
 
Eksamensform 
Skriftlig og praktisk eksamen 
I tilfælde af mindre end 80% tilstedeværelse til lektionerne: kun klausureksamen  
 
Eksamensmateriale 
Skriftlig opgave  
 
Varighed og omfang 
Den praktiske del 10 minutter pr. studerende 
Votering: 10 minutter pr studerende 
Ved klausureksamen: 5 timer med klaver (og evt. hovedinstrument) til rådighed.  
 
Censur og bedømmelse 
Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. 
Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-skalaen 
 
Ansvar og tidsfrister 
Eksaminator har ansvaret for  

 udarbejdelse af evt. eksamensopgaver 
Eksaminanden har ansvaret for:  

 rettidig aflevering af værker på WISEflow  

 at medvirke til tilrettelæggelsen af eksamenskoncerten 

 at vedvirke i opførelsen af egne og andres værker ved koncerten 
 
Den praktiske eksamen aflægges som afrunding af undervisningen på modulets sidste undervisningsdag. Evt. 
klausureksamen aflægges i normal eksamenstermin.  
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3. Støttefag 

Musikhistorie 
 
 
 
 

Fagets læringsmål og indhold 
 
Læringsmål 
At den studerende ved afslutningen af faget: 

 har tilegnet sig et elementært overblik over musikhistoriens epoker og dertilhørende stiltræk 
 
 

Indhold 
Fagets formål søges opfyldt ved undervisning gennem: 

 oversigter over genre- og stilhistorie 

 gennemgang epokernes tænkning, musikalske stiltræk og formsprog  

 i begrænset omfang biografisk stof  
 
Undervisnings og arbejdsformer 
Holdundervisning, forproducerede forelæsninger, læsegrupper 
 
Tidsmæssig placering 
1.-4. semester 
 
ECTS 
1.-2. semester: 4 ECTS 
3.-4. semester: 4 ECTS 
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3. støttefag  

Musikhistorie 
 
 
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
Eksamen efter 4. semester 
 
Eksamensindhold 
Ved udgangen af 4 semester udleveres en individuel opgave til den studerende. Denne vil genremæssig være 
hovedfagsrelevant og indeholde krav om historisk indplacering af et eller flere værker. 
 
Eksamensform 
Ved tilstedeværelse til lektionerne på mere end 80% på hele modulet gives 14 dage til besvarelsen 
Ved mindre tilstedeværelse end 80% gives samme type opgave som resten af årgangen, men som 5 timers 
klausuropgave med begrænsede hjælpemidler (bøger, noter).  
 
Eksamensmateriale 
Skriftlig opgave 
 
Varighed og omfang 
Den skriftlige opgave skal have et omfang på 10-15 sider 
 
Censur og bedømmelse 
Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. 
Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-skalaen 
 
Ansvar og tidsfrister 
Eksaminator har ansvaret for  

 udarbejdelse af eksamensopgaver 
Eksaminanden har ansvaret for:  

 rettidig aflevering af opgaverne på WISEflow 
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3. Støttefag 

Klaver 
 
 
 

Fagets læringsmål og indhold 
 
Læringsmål 
At den studerende ved afslutning af faget: 

 har udviklet harmonisk, polyfon og stilistisk sans og forståelse 

 behersker klaveret som akkompagnements- og sammenspilsinstrument 

 kan anvende klaveret som hjælpemiddel ved tilegnelse af repertoire 

 behersker klaveret, så det kan anvendes ved tilegnelse af de musikteoretiske principper 

 har opnået grundlæggende viden indenfor klaverlitteraturen. 
 
Indhold 
Forløbet og indholdet i studiet kan delvis tilrettelægges ud fra den studerendes behov med hensyntagen til dennes 
hovedfag, særlige interesser, evner etc. 
Følgende discipliner kan indgå i studiet: 
1. Klaverværker 
2. Akkompagnement/repetition 
3. Reduktion 
4. Transponering 
5. Becifring 
6. Prima vista/Sekunda vista 
7. Etuder 
8. Partitur-spil 
9. Lettere øvelser i gehørspil og/eller improvisation 
 
Der bør lægges vægt på alsidighed i valg af emner og stilarter, som vælges af den studerende og underviseren i 
fællesskab 
 
Undervisnings- og arbejdsformer 
Soloundervisning. 
 
Tidsmæssig placering: 
1.-4. semester. 
 
ECTS 
1.-2. semester: 2 ECTS 
3.-4. semester: 2 ECTS 
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3. Støttefag 

Klaver 
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
Eksamen efter 4. semester 
 
Eksamensindhold 
a. Den studerende spiller to værker fra forskellige tidsperioder. Et af værkerne kan være en 

kammermusik/akkompagnementsopgave.  
b. 2 forskellige opgaver valgt af den studerende selv blandt indholdsbeskrivelsens punkt 2 - 9. 
 
Eksamensmateriale 
 
 
Eksamensform 
Praktisk eksamen. 
 
Varighed og omfang 
Selve eksamen: 30 minutter. 
Samlet varighed (inkl. sceneskift, votering m.m.): 40 minutter. 
 
Censur og bedømmelse 
Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. 
Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. 
 
 
 
  



Klassisk BA/studieordning/SDMK Esbjerg 
KIRKEMUSIKER 
Bind II 

Indstillet af studienævnet den 1. december 2014 
Godkendt af skolerådet den 11. december 2014 
SENEST REVIDERET juli 2022   

3. Støttefag 

Entreprenørskab 
 
 
 

Fagets læringsmål og indhold 
 
Læringsmål 
At den studerende ved afslutning af faget: 
Har tilegnet sig viden og færdigheder, der styrker evnen til at skabe og håndtere en karriere som udøvende musiker og 

underviser, herunder: 

 kan planlægge og gennemføre mindre projekter i samarbejde med andre 

 kan forholde sig reflekterende til sin håndværksmæssige og kunstneriske faglighed og dertilhørende 
karrieremuligheder 

 er opmærksom på eksisterende og nye muligheder for at bringe eget musikerskab i spil 

 kan omforme idéer til målrettede aktiviteter. 
 
Indhold 
Fagets formål søges opfyldt ved både teoretisk og praktisk undervisning inden for områderne: 

 karrieremuligheder som udøver og underviser 

 selvledelse og projektledelse 

 kommunikation (CV skrivning, ansøgninger, PR og brug af sociale medier). 
 
Undervisnings- og arbejdsformer 
Holdundervisning. 
Samlæses på tværs af uddannelsesretninger. 
 
Tidsmæssig placering 
5.-6. semester. 
 
ECTS 
5.-6. semester: 2 ECTS 
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3. Støttefag 

Entreprenørskab 
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
Attestfag 
Faget bestås ved fremmøde til mindst 80% af undervisningen. Ved utilstrækkelig deltagelse i undervisningen opnår 
den studerende ikke ECTS-point. ECTS-point kan dog opnås ved bestået eksamen. 
 
Eksamensindhold 
Eksamenskrav ved utilstrækkeligt fremmøde er en skriftlig opgave i fagets læringsmål stillet af underviseren. 
 
Eksamensmateriale 
Skriftlig opgave. 
 
Eksamensform 
Skriftlig eksamen. 
 
Varighed og omfang 
Skriftlig opgave: 3-5 normalsider. 
 
Censur og bedømmelse 
Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. 
Eksamen bedømmes med bestået/ikke bestået. 
 
Ansvar og tidsfrister 
Eksaminanden har ansvaret for 

 rettidig aflevering af eksamensmateriale. 
 
Eksaminator har ansvaret for: 

 dokumentation og godkendelse af fremmødet hos den studerende 

 evt. udarbejdelse af eksamensformulering. 
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3. Støttefag 

Sang 
 
 
 

Fagets læringsmål og indhold 
 
Læringsmål 
At den studerende ved afslutning af faget: 

 har kendskab til sangstemmens funktion med henblik på at kunne instruere korsangere i stemmedannelse 
 
Indhold 
Der arbejdes med tekniske øvelser samt vokalmusik af forskellig karakter. 
 
Undervisnings- og arbejdsformer 
Soloundervisning. 
 
Tidsmæssig placering 
1.-4. semester 
 
ECTS 
1.-2. semester: 2 ECTS 
3.-4. semester: 2 ECTS 
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Sang 
 
 
 

Eksamens- og prøvebestemmelser 
 
Eksamen efter 4. semester 
 
Eksamensindhold 
Den studerende synger en salmemelodi, f.eks. fra Den danske Koralbog. 
 
Eksamensmateriale 
Selvvalgt opgave. 
 
Eksamensform 
Praktisk eksamen. 
 
Varighed og omfang 
Selve eksamen: 10 minutter. 
Samlet varighed (inkl. sceneskift, votering m.m.): 20 minutter. 
 
Censur og bedømmelse 
Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. 
Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. 
 
 
 
 
 
 
 


