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1. Kort tilbakeblikk, innledning
Årsplanen er en kortfattet oversikt over instituttets planlagte virksomhet. Denne
årsrapport bygger på fjorårets plan og følger dens disposisjon. Hovedvekten i planen
er satsinger og tiltak spesielt for året, følgelig rapporteres det her i forhold til tiltakene.
Den ordinære virksomheten beskrives bare kortfattet.

Årsplanene bygger vanligvis på gjeldende strategiske plan. Instituttets siste strategiske
plan gjaldt t.o.m. 1999, og noen ny er ennå ikke vedtatt. Arbeidet med en slik plan ble
påbegynt høsten 2000. Inntil en ny strategisk plan foreligger, følger instituttet
hovedlinjene i den forrige planen, og overskriftene i tiltaksoversikten følger
hovedsatsingsområdene i forrige strategisk plan.

1.1. Instituttets hovedsatsinger 2000
Instituttet nedla mye arbeide i å utnytte samlokaliseringen til å rasjonalisere interne
administrative rutiner. Et større arbeid med å forbedre instituttets www-sider ble
igangsatt, både med tanke på den generelle informasjonen om instituttet, om
studietilbudet og om de ansatte. Arbeidet fortsetter i 2001.

Musikkvitenskap (AMV)
Innen forskning og forskningsformidling var hovedprosjektet ved avdelingen
arbeidet med Norsk Musikkhistorie i fem bind. Tre av dem er publisert og i 2001 vil
de øvrige bli publisert. Flere av de ansatte ved avdelingen og noen av avdelingens
pensjonerte vitenskapelige personale er engasjerte i prosjektet. Ellers ble det arbeidet
kontinuerlig med forbedring av studieplanene og med justering av
undervisningsoppleggene.

Teatervitenskap (ATV)
Avdeling for teatervitenskap har det siste året hatt en klar økning i produksjonen av
vekttall og har samtidig hatt en bedring av karakternivået på alle fagtrinn. Dette skyldes
i stor grad at en for første gang på lang tid har hatt alle faste lærere i full aktivitet og
dessuten har kunnet disponere en del timelærermidler. I 2000 ble det arbeidet med å
effektivisere studieopplegget for å øke studentenes vektallsproduksjon per semester og
redusere ressursbruk ved eksamen. Hensikten var å få frigjort flest mulige ressurser til
undervisning. Avdelingen startet opp prosjektet Norges teaterhistorie etter samme
opplegg som prosjektet Norges musikkhistorie. ATV tar sikte på gjennom dette
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prosjektet å knytte til seg nye stipendiater og viktige ressurspersoner som nå bare har
midlertidig tilknytning til avdelingen.

Norsk folkemusikksamling (NFS)
Avdelingen videreførte prosjektet “Slåtter for vanlig fele” med bind 5, ved hjelp av
fakultetsfinansiert vit. ass Håkon Asheim, og Olav Sæta som er vikar i 1/2 stilling for
Tellef Kvifte. Avdelingen prioriterte nyinnsamling av materiale, som har vært gitt lav
prioritet etter andre oppgaver de siste årene.

2. Situasjonsbeskrivelse

2.1. Lokalisering
Instituttets tre avdelinger har nå vært samlokalisert i over ett år i nyrenoverte lokaler.
Samlet sett er de fysiske forutsetningene for instituttet adskillig bedre enn i de
tidligere lokalene. I år 2000 ble det arbeidet konkret med en del tilpasninger, blant
annet i forbindelse med sikring av lokalene, utstyr og rutiner. IMT hadde store
problemer med en taklekkasjer som først i 2001 synes å være utbedret.
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2.2. Undervisningstilbud,
eksamensstatistikk
Eksamenskandidater ved IMT for år 2000.

Fag
Møtt til
eksamen

Bestått
eksamen

Vår Høst Vår Høst
Musikk grf - 40 - 38
Musikk mf
till

48 - 46 -

Musikk mf
ful

3 1 2 1

Musikk stf - 20 - 20
Musikk hf 14 11 14 11
SUM  AMV 65 72 62 70
TEAG 1 – 71 - 69
TEAG 2 64 - 63 -
Teater mf 14 6 14 6
Teater stf 2 6 2 6
Teater hf 2 1 2 1
Sum  ATV 82 84 81 82
Sum  IMT 147 156 143 152

2.3. Personale

Fast vitenskapelig personale – Musikkvitenskap:
Bergby, Anne Katrine, universitetslektor, 1/2 stilling, permisjon uten lønn fra

1.8.1999, sa opp stillingen fra og med 1.8.2000
Bjørkvold, Jon-Roar, professor
Eriksen, Asbjørn Ø, førsteamanuensis
Godøy, Rolf Inge, professor, bestyrer fra 1.8.2000
Guldbrandsen, Erling, førsteamanuensis, ansatt fra 1.8.2000
Hawkins, Stan, førsteamanuensis
Riisnæs, Anne Eline, amanuensis, 1/2 stilling
Ruud, Even, professor
Tveit, Sigvald, førsteamanuensis, faglig leder for musikkvitenskap fram til

31.7.2000
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Vollsnes, Arvid O, professor
Wikshåland, Ståle, professor
Østerberg, Dag, professor II

Fast vitenskapelig personale – Norsk
folkemusikksamling:

Kvifte, Tellef, professor, instituttbestyrer fram til 31.7.2000, visebestyrer fra
1.8.2000

Thedens, Hans-Hinrich, førsteamanuensis

Fast vitenskapelig personale – Teatervitenskap:
Helgheim, Kjell, professor
Hov, Live, professor
Nygaard, Jon, professor, faglig leder for teatervitenskap

Midlertidig vitenskapelig personale
Asheim, Håkon, vit. ass prosjektet Slåtter for vanlig fele, 1.8.1999-31.7.2001
Danielsen, Anne, forskningsprosjekt med støtte fra NFR,
Gran, Anne-Britt , forskningsprosjekt med støtte fra NFR,
Jørgensen, Harald, professor II, 1.9.1995-31.12.2000
Kjerschow, Peder Christian, førsteamanuensis II, 1.12.1999-30.11.2004
Langdalen, Jørgen, forskningsprosjekt med støtte fra NFR.
Sæta, Olav, vikar 1/2 stilling for Tellef Kvifte, 1.1.2000
Watne, Åshild, universitetslektor, vikar 1/2 stilling, fra 15.8.1999

Stipendiater:
Ahenkorah, Ferkah, univ.stipendiat ATV, 1.10.1996-31.10.2001
Aksnes, Hallgjerd, NFR-stipendiat AMV, 1.2.1995-13.9.2001
Attinger, Gisela, 1/2 st. Fakultetsstipendiat HF, 1.8.2000-31.07.2006
Danielsen, Anne, NFR-stipendiat AMV, 1.6.1995-30.6.2000
Furnes, Odd Torleiv, univ.stipendiat AMV, 1.1.2000-6.03.2003
Hovland, Erlend, univ.stipendiat AMV, 1.6.1996-13.05.01
Knudsen, Jan Sverre, NFR-stipendiat AMV, 1.8.1998-15.05.03
Kolltveit, Gjermund , NFR-stipendiat NFS, 1.2.1997-20.6.2001
Skaadel, Håvard, NFR-stipendiat AMV, 1.8.200031.08.2003
Skårberg, Odd S., NFR-stipendiat AMV, 1.2.96-3.11.2000
Stige, Brynjulf , univ.stipendiat AMV, 1.8.97-31.7.2002
Sørbye, Yngvild, univ.stipendiat AMV, 1.5.1995-30.6.00
Taiti, Eva Falck, NFR-stipendiat ATV, 1.2.95-1.2.2000

Teknisk/administrativt personale:
Falck, Merete, førstekonsulent, økonomisaker, permisjon uten lønn1.7.1999 –

30.6.2000, da hun også sluttet i stillingen
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Flåtten, Gunnar, kontorsjef fram til 30.04.00, seniorkonsulent fra 1.05.00
Havåg, Eldar, studiekonsulent, vikar for Turid Kristensen fra 9.1.2000 og foreløpig
fram til 16.8.2001
Hvidsten, Kristin , førstesekretær, 1/2 stilling, sluttet 15.12.00
Karimiha, Jamshid, førstekonsulent, vikar for Merete Falck fra 7.6.99, fast

ansatt fra 1.5.2000
Kristensen, Turid, studiekonsulent, fødselspermisjon
Skappel, Helge, IT-konsulent 1/2 stilling, ansatt ved Det historisk-filosofiske

fakultet
Roland, Marianne, fagkonsulent studiesaker ATV, 1/2 stilling
Schmedling, Harald, kontorsjef fra 1.05.00

Andre engasjementer:
Sivilarbeidere: Håvard Midgard  (IMT) fra 1.9.99 – 29.10.00 og

Simen Seger Haave (NFS) fra 26.1.00 – 23.03.01

Timelærere:
Viktige deler av undervisningen foregår ved hjelp av timelærere, særlig ved musikk-
vitenskap der timelærere ivaretar mye av den studieplanfestede undervisningen, især
spill/hovedinstrument, samt for grupper på lavere grad.
Musikkvitenskap: ca 50 instrumentallærere og 15 timelærere innen andre disipliner,
alle med engasjement for ukentlig undervisning over ett eller begge semestre. Ut fra
Musikkvitenskaps store behov for timelærere både innen instrumentalundervisning og
fast gruppeundervisning, får IMT en særskilt årlig tildeling av timelærermidler.
Teatervitenskap: bare takket være ledige fastlønnsmidler ved musikkvitenskap de siste
semestrene, har det vært mulig å bistå teatervitenskap med noe av dette for timelærere.
Også i 2000 lot dette seg gjøre.

2.4. Instituttstyrets sammensetning 2000

Instituttstyret Våren 2000:
Inst.bestyrer/fagrådsledere: Tellef Kvifte

Jon Nygaard (vara: Live Hov)
Sigvald Tveit (vara: se nedenfor)

Øvrige vit. ansatte: Stan Hawkins (vara: Jon-Roar Bjørkvold)
Arvid O. Vollsnes (vara: d.o.)
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Rekrutteringspersonale: Jan Sverre Knudsen (vara: Ferkah Ahenkorah)
Kontor/adm. personale: Marianne Roland (vara: Jamshid Karimiha)
Studenter: Hilde Sørnes (AMV) (vara: Alexander R. Jensenius)

Vibeke Heide (ATV) (vara: Nina Beate Lyng)

Instituttstyret Høsten 2000:
Inst.bestyrer/fagrådsledere: Rolf Inge Godøy

Tellef Kvifte
Jon Nygaard (vara: Live Hov)
Sigvald Tveit (vara: se nedenfor)

Øvrige vit. ansatte: Stan Hawkins (vara: Erling Guldbrandsen,
Jon-Roar Bjørkvold)

Arvid O. Vollsnes (vara: d.o.)
Rekrutteringspersonale: Jan Sverre Knudsen (vara: Ferkah Ahenkorah)
Kontor/adm. personale: Marianne Roland (vara: Jamshid Karimiha)
Studenter: Hilde Sørnes (AMV) (vara: Alexander R. Jensenius)

Vibeke Heide (ATV) (vara: Nina Beate Lyng)

Undervisningsutvalgene:
AMV  = 1 vit. ansatt for hvert fagtrinn (4) / studiekonsulent (E.Havåg) / 1 student (Lars
Igesund, vara: Martin Torp)
ATV = Faggruppen

2.5. Eksterne verv og engasjementer for
ansatte tilknyttet IMT

HF-fakultetet:
Erling Guldbrandsen

Styringsgruppen for Estetisk seminar
Rolf Inge Godøy

Fakultetsstyret (fra høst 2000)
Gjermund Kolltveit

Fakultetets formidlingsutvalg (vara for stipendiatgruppen)
Tellef Kvifte

Medlem fakultetets forskningsutvalg
Forskerutdanningskoordinator for Estetiske fag
Medlem Fakultetsstyret (vår 2000)

Jon Nygaard
Fakultetsstyret (vara)

Anne Eline Riisnæs
Fakultetets formidlingsutvalg
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Marianne Roland
Representant for forskerforbundet i tilsettingsrådet HF

Sigvald Tveit
Medlem i arr.komitéen for årets Humanioradager, Jesus – 2000 ansikter

Norges forskningsråd
Ståle Wikshåland

Leder for publiseringsutvalget “Kultur og samfunn”
Leder i fagkomitéen “Kunsthistorie, arkitektur, kunstfag og musikkvitenskap”

Nasjonalt
Hallgjerd Aksnes

 Medlem av styret for sikring og rekonstruksjon av materialet til Geirr Tveitts
ballett “Baldurs draumar”

Finn Benestad
Leder for Edvard Grieg-komitéen under Norsk Kulturråd

Erling Guldbrandsen
Norsk Musikkforskerlag

Stan Hawkins
Rådet for Ultimafestivalen
Styret for Norsk Jazzarkiv (vara)

Live Hov
Styret for Senter for Ibsen-studier
Styret for Teatermuseet i Oslo

Tellef Kvifte
Styret for Norsk Jazzarkiv

Jørgen Langdalen
Kulturpolitisk forskernettverk
Deltaker i Kulturpolitisk forskernettverk/KULT

Jon Nygaard
Deltaker i Kulturpolitisk forskernettverk/KULT
Nasjonalt fagråd for Drama og Teaterfag (leder)
Styret for Senter for Ibsen-studier (vara)

Marianne Roland
Styremedlem i NTU, Norsk Teaterunion, scenekunstens paraplyorganisasjon,
tilknyttet ITI, International Theatre Institute
Styret for Teatermuseet i Oslo (vara)

Hans-Hinrich Thedens
Styret for Norsk Visearkiv
Prosjektgruppe for Norsk lydarkivkonferanse
Redaktør av Norsk Folkemusikklags Skrifter

Sigvald Tveit
Instituttets representant i komitéen for Bach-symposiet i september,
International Society for the Study of European Ideas. Universitetet i
 Bergen

Arvid O. Vollsnes
Rådet for Ultimafestivalen
Styreleder for Norsk Nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk, NoTAM
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Internasjonalt:
Hallgjerd Aksnes

Deltaker i “International Research Project on Musical Signification”
Anne Danielsen

Deltaker i forskernettverket "Kulturell Uorden: Det estetiske feltet i
endring"/KULT
Nordisk nettverk for musikkteaterforskning

Rolf Inge Godøy
Advisory Board for Journal of New Music Research fra og med 1997
Medl. i styret for The International Society for Systematic and Comparative
Musicology fra og med 1997

Stan Hawkins
Medlem av planleggingskomitéen for IASPM konferansen 2000
Norsk representant i IASPM Norden
Redaktør i Populr Musicology On-Line

Kjell Helgheim
Medarbeider i prosjektteatret "Les Classiques d'aujourd'hui", Paris

Jon Nygaard
Kontaktperson Nordisk teaterforskerutdanningsnettverk
Deltaker i MOST (Management of Social Transformation)
Styremedlem PIHA (Performance in History)
Deltaker i UNESCO/NFR

Even Ruud
Nettverk for Nordisk musikkpedagogisk forskning
Nordisk Tidsskrift for Musikkterapi (red.medl.)
Medlem av Advisory board for tidsskriftene YOUNG og for Musik und
Gesundheit

Marianne Roland
Medlem av Communication Committee, International Theatre Insitute, UNESCO
Medl. av Communication Committee, International Theatre Institute, UNESCO

Brynjulf Stige
Nordisk Tidsskrift for Musikkterapi (redaktør)

Sigvald Tveit
Noregs repr. i Nordisk Institutt for Hymnologi (Nordhymn), og Skandinavias
repr. i hovudkomiteen for den internasjonale hymnologiforskinga - "Internationale
Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie" (IAH).

Arvid O. Vollsnes
Medl. av arbeidsgruppen for ny musikkteknologi i ”International Musicological
Society” IMS
"Advisory boards" i fagtidsskrifter: Computing in Musicology, som utgis i Palo
Alto, CA, USA, i Dansk Årbog for Musikforskning, og for et musikkteori-"tids-
skrift" som bare finnes på data-nettverkene: Music Theory OnLine (med
hjemmebase ved Univ. of California, Santa Barbara, USA)

Ståle Wikshåland
Medl. av styringsgruppen for nordisk prosjekt Århundreskiftets estetikk ”
Medl. av Nordisk Samarbeidsnemnd for Publisering – Humaniora (NOS-H) ”
Medl. av styringsgruppen for forskerutdanningsnettverket “Skagerak”
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3.  Mål. Strategier og tiltak

3.1. Forskning

Mål SP: BEDRE FORSKNINGENS BREDDE OG KVALITET

STRATEGIER:
– bedre finansieringsgrunnlaget gjennom kontakt med eksterne

samarbeidspartnere
– legge til rette for nettverksarbeid og internasjonalt arbeid

Tiltak 1. Videreføre prosjektet “Norges musikkhistorie”, et nasjonalt fellesprosjekt
Ansvarlig: Arvid O. Vollsnes, Nils Grinde, Finn Benestad, Hallgjerd Aksnes
Kostnad: 1,05 mill. fra NFR, samt støtte også fra andre deltakende institusjoner .

De ansattes “forskningsdel” vil også bli benyttet.
Tidsramme: 4-5 år, påbegynt 1996
Status: Gjennomført – avsluttes i 2001

Tiltak 2. Utrede ny teknologi i forskningen, herunder NoTAMs tilknytning til
IMT og spesielt i forhold til økonomisk ansvarsfordeling og
lokalisering av NoTAM. Vurdere et utviklet samarbeid med NoTAM
gjenom felles undervisnings- og forskningstiltak.

Ansvarlig: Rolf Inge Godøy og Arvid O. Vollsnes
Kostnad: arbeidstid
Tidsramme: 2000
Status: Påbegynt – gjennomføres i 2001

Tiltak 3. Redigere og produsere bok om musikalsk forestilling ("musical
imagery") med innlegg skrevet at utvalgte deltakere på konferansen om
Musical Imagery ("CMI-99") som ble arrangert av instituttet i Oslo 17
- 20 juni 1999 i samarbeid med The International Society for
Systematic and Comparative Musicology.

Ansvarlig: Rolf Inge Godøy og Harald Jørgensen
Kostnad: Dekkes av ISSCM, NMH, IMT og utgiver
Tidsramme: april 2001
Status: Gjennomført – avsluttes i 2001
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Tiltak 4. Medvirke til arrangement av konferanse om norsk musikk-
historieskriving, sammen med Norsk musikkforskerlag og Estetisk
seminar, HF

Ansvarlig Erling Gulbrandsen m.fl.
Kostnad 10.000
Tidsramme oktober 2000
Status: Gjennomført

Tiltak 5. Igangsette samarbeid med University of Minnesota ved musikk-
etnologen professor Mirjana Lausevic

Ansvarlig: Hans-Hinrich Thedens
Status: Påbegynt med gjesteforelesning og feltarbeid

Tiltak 6. Gjennomføre prosjektet "Kunsten å hellige middelet - nye forbindelser
mellom kunst og næringsliv"

Ansvarlig: Anne Danielsen, Jørgen Langdalen og Anne-Britt Gran
Status: Gjennomført – avsluttes i 2001

STRATEGIER:
– legge til rette for faglig utvikling og samarbeid via forskningsreiser og

seminarer
– støtte oppbyggingen av nye fagfelter og utvide forskningskompetansen
– forbedre publiseringsmulighetene, også internasjonalt

Tiltak 7. Avsette midler til reiser for IMTs fast vitenskapelig personale
Ansvarlig: Styret IMT. Søknadsfrister hhv. 1. juni og 1. desember
Kostnad: Avsatt hhv. 90 000 v/2000 og 20 000 h/2000
Tidsramme: 10. november 2000
Status: Gjennomført

Tiltak 8. Legge til rette for publisering av eget materiale gjennom Instituttets
skriftserie

Ansvarlig: Redaksjonskomité: Kjell Helgheim (ATV) og Even Ruud (AMV)
Kostnad: Arbeidstid
Tidsramme: fortløpende
Status: Ingen utgivelser i år 2000

Tiltak 9. Språkvask/språkbearbeidelse av manuskripter for trykking i
internasjonale tidsskrifter, beregnet for IMTs faste vitenskapelige
personale.

Ansvarlig: Bestyrer
Kostnad: 10 000
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Tidsramme: Foreløpig hele 2000
Status: Ikke gjennomført, ingen søknader

Tiltak 10. Fortsette i styringsgruppen og seminaraktiviteten for fakultetsprosjektet
“Århundreskiftets estetikk”, samt i oppbyggingen av dette til et nordisk
prosjekt med base i Stockholm, Lund, København og Århus.

Ansvarlig: Ståle Wikshåland
Kostnad: Fakultetsmidler
Tidsramme: 1997–2000
Status: Gjennomført og avsluttet i 2000

Tiltak 11. Samarbeid med Senter for Ibsen-studier om utgivelse av ny
vitenskapelig utgave av Ibsens samlede skrifter

Ansvarlig: Avdelingsleder ATV
Kostnad: Arbeidstid
Status: Ikke gjennomført

Mål SP: ØKE ANTALLET AVLAGTE DOKTORGRADER
OG STYRKE REKRUTTERINGEN

STRATEGIER:
– videreutvikle et stimulerende miljø for doktorgradsstudentene
– legge til rette for internasjonalisering av doktorgradsstudiene

Følgende doktorgrader ble avlagt ved Institutt for musikk og teater i år 2000:

Navn: Anne-Britt Gran
Avhandlingens tittel: Hvite løgner/sorte myter– det etniske på modernitetens scene
Selvvalgt emne: Den moderne kunstinstitusjonens tilstand – om implosjon og

eksplosjon i det estetiske feltet
Oppgitt emne: Arven fra Brecht i postmoderne teater
Dato for disputas: 28. Oktober 2000
Opponenter: Førsteopponent: Professor Sven Åke Heed, Stockholms

universitet;
Annenopponent: Professor Thomas Hylland Eriksen, UiO
Tredje medlem av komiteen: førsteamanuensis Live Hov,
IMT, UiO

Disputas ledet av: Instituttbestyrer Rolf Inge Godøy
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Navn: Peder Christian Kjerschow
Avhandlingens tittel: Fenomen og mening. Musikken som førspråklig tiltale
Selvvalgt emne: Mellom det dionysiske og det apollinske – en vei til Adornos

 musikktenkning?
Oppgitt emne: Trekk ved – og eksempler på – nyere fenomenologis bidrag

til forståelse av kunst og kunstopplevelse – med særlig
henblikk på musikk

Dato for disputas: 16. Desember 2000
Opponenter: Førsteopponent: Frede V. Nielsen, Danmarks Pædagogiske

Universitet;
Annenopponent: Professor Dag Østerberg, IMT, UiO
Tredje medlem av komiteen: Professor Ove Kr. Sundberg,
IMT, UiO

Disputas ledet av: Prodekan Torill Steinfeld

Tiltak 12. Fortsatt arrangere forskningsseminar (instituttseminar) med deltakelse
fra IMTs forskere og forskerrekrutter – for framlegging av pågående
forskningsprosjekter

Ansvarlig: De tre faglige ledere
Kostnad: Arbeidstid
Tidsramme: Fortløpende
Status: gjennomført

Tiltak 13. Videreføre oppbyggingen av skandinavisk forskerutdanningsnettverk i
musikkvitenskap, “Skagerrak” – i samarbeid med Gøteborg og Århus

Ansvarlig: Ståle Wikshåland
Kostnad: Reisestøtte til planleggingsmøte for S. Wikshåland og E. Ruud
Tidsramme: 2000
Status: I 2000 ble Skagerak-nettverket lagt inn i Nordisk Musikforsker-

kongress i Århus. Nettverket består, men  videreføringsplanene er ikke
konkretisert

Tiltak 14. Forberede europeisk sommerskole i kognitiv musikkforskning for
hovedfags- og doktorgradsstudenter, "Pythagoras Summer School in
Cognitive Musicology" ved Universitetet i Jyväskylä, sommeren 2001.

Ansvarlig: Jukka Louhivuori, Universitetet i Jyväskylä, sammen med internasjonal
komite, deriblant Rolf Inge Godøy for Universitetet i Oslo

Kostnad: For det meste EU-finansiert, endelige rammer fastsettes i løpet av 2000.
Tidsramme: Fram til og med august 2001
Status: Gjennomført – avsluttes i 2001
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3.2. Utdanning / undervisning

Mål SP: STYRKE KVALITETEN PÅ
HOVEDFAGSSTUDIENE OG ØKE ANTALLET FERDIGE
KANDIDATER

STRATEGIER:
– knytte flere hovedoppgaver til fagpersonalets forskningsfelter
– legge til rette for utenlandsopphold i forbindelse med hovedoppgaven
– utvikle studietilbud innen ny fagrelevant teknologi
– vurdere effekten av de nye hovedfagsordningene mht. gjennomstrømmingen

Tiltak 15. Videreutvikle studietilbud innen ny musikkteknologi i samarbeid med
Norsk Nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk (NoTAM)

Ansvarlig: Rolf Inge Godøy
Kostnad: Arbeidstid
Tidsramme: fortløpende
Status: Gjennomført

Tiltak 16. Utvikling av samarbeid med (NoTAM) også mht. bruk av teknologi
som et analytisk verktøy innen populærmusikkforskning

Ansvarlig: Stan Hawkins, Bjarne Kvinnsland
Kostnad: Arbeidstid
Tidsramme: fortløpende
Status: Gjennomført

Tiltak 17. Avsette midler til reiser – som nødvendig for fullføring av
avhandlingen – for IMTs høyere grads studenter

Ansvarlig: Styret
Kostnad: 50 000
Tidsramme: 10. november 2000
Status: Gjennomført

Mål SP: STYRKE UNDERVISNINGSTILBUDET OGSÅ
PÅ LAVERE NIVÅER KVALITATIVT OG STRUKTURELT

STRATEGIER:
 – innarbeide kjønnsperspektivet på relevante fagfelter
 – utvikle og følge opp nye studietilbud
 – fortsette arbeidet med generell forbedring av IMTs studiemiljø
 – stimulere til studieopphold i utlandet
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Tiltak 18. Revidere hørelæreundervisningen på mellomfag, inkl. fagplan,
eksamensoppgaver, undervisningsmateriell og kompendium

Ansvarlig: Åshild Watne
Kostnad: arbeidstid
Tidsramme: 2000-2001
Status: Delvis gjennomført. Avventer moduliseringsarbeidet

Tiltak 19. Videreutvikle ordningen med utveksling av kurs mellom AMV og
NMH (Norges Musikkhøgskole)

Ansvarlig: Fagansvarlig og undervisningsleder AMV
Kostnad: arbeidstid
Tidsramme: pågående
Status: Gjennomført, fortsetter

Tiltak 20. Fortsette ordningen med et eget jazztilbud på musikk grunnfag.
Ansvarlig: Fagansvarlig og undervisningsutvalg AMV
Kostnad: Timelærerlønn
Tidsramme: pågående
Status: Gjennomført

Tiltak 21. Studieforbedrende tiltak AMV: prøveeksamen i analyse og
kollokviegrupper i oppgaveskriving på grunnfag, ledet av
hovedfagsstudenter.

Ansvarlig: Arvid O. Vollsnes
Kostnad: 10 000
Tidsramme: Vår- og høstsemester 2000
Status: Gjennomført

Tiltak 22. Studieforbedrende tiltak ATV
Ansvarlig: Marianne Roland
Kostnad: 10 000
Tidsramme: Vår- og høstsemester 2000
Status: Gjennomført

Tiltak 23. Evaluere eksamensordninger og utgifter til sensur, AMV/ATV
Ansvarlig: Bestyrer / undervisningsutvalgene AMV/ATV
Kostnad: Arbeidstid
Tidsramme: Våren 2000
Status: Påbegynt, videreføres som en del av arbeidet med nye studieplaner og

moduliserte studier

Tiltak 24. Vurdere mulig samarbeid om undervisning ATV/AMV
Ansvarlig: respektive fagrådsledere
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Kostnad: Arbeidstid
Tidsramme: Våren 2000
Status: Ikke gjennomført

Tiltak 25. Vurdere justering av kvoter for opptak til musikk mellomfag, storfag
og hovedfag

Ansvarlig: Bestyrer
Kostnad: Arbeidstid
Tidsramme: Våren 2000
Status: Gjennomført høsten 2000

3.3. Formidling og Dokumentasjon

Mål SP: TYDELIGGJØRE VERDIEN OG
NØDVENDIGHETEN AV IMTs
KOMPETANSEOMRÅDER

STRATEGIER:
– styrke Instituttets utadrettede virksomhet
– styrke Instituttets funksjon som kompetansesenter

Tiltak 26. Fortsette konsertvirksomheten i egne lokaler og på campus for øvrig
Ansvarlig: Anne Eline Riisnæs
Kostnad: 25 000
Tidsramme: 2000
Status: Gjennomført

Tiltak 27. Utvikling og vedlikehold av web-sidene – og hjemmesider for de
ansatte

Ansvarlig: visebestyrer i samarbeid med Gisela Attinger
Kostnad: arbeidstid, samt av “Lønn ekstrahjelp adm”
Tidsramme: 2000
Status: Påbegynt

Tiltak 28. FIOL, skandinavisk database for folkemusikkmateriale: vedlikehold,
utvikling og koordinering mellom nasjonale og lokale arkiver

Ansvarlig: Tellef Kvifte, Hans-Hinrich Thedens og sivilarbeider
Kostnad: Arbeidstid + kr 15 000 programvare; reiser
Tidsramme: Fortløpende – 2000
Status: Gjennomført, fortsettes
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Tiltak 29. Vedlikehold av teknisk utstyr og fortløpende erstatning av ødelagte
arbeidskopier i samarbeid med Nasjonalbiblioteket, avd. Rana.

Ansvarlig: Fagrådsleder NFS
Kostnad: 30 000 (av NFS’ driftsmidler)
Tidsramme: 2000
Status: Filoverføring er startet opp, men er fortsatt i testfasen

Tiltak 30. Utrede organisasjonsform for videreutvikling og drift av FIOL
Ansvarlig: Hans-Hinrich Thedens, Tellef Kvifte
Kostnad: Arbeidstid
Tidsramme: Fortløpende – 2000
Status: Utført, samarbeid med Folkemusikkens hus i Rättvik

Tiltak 31. Samle materiale til Slåtter for vanlig fele, bd 5: Møre og Romsdal.
Ansvarlig: Håkon Asheim, Olav Sæta, Tellef Kvifte
Kostnad: Arbeidstid og reisemidler
Tidsramme: 2000
Status: pågår og i rute

Tiltak 32. Dokumentere samspillformer i norsk folkemusikk; vesentlig med
tanke på allerede innspilt materiale

Ansvarlig: Tellef Kvifte
Kostnad: Arbeidstid, 10000 (av driftsmidler NFS)
Tidsramme: 2000
Status: fonorammer innkjøpt

Tiltak 33. Innsamlingsreiser til Danmark og flere norske landsdeler. Dessuten
lyd- og bilde-opptak av utøvere som inviteres hit.

Ansvarlig: Hans-Hinrich Thedens
Kostnad: Arbeidstid og reisekostnader
Tidsramme: 2000
Status: Gjennomført

Tiltak 34. Fortsette utbygging av videoarkiv for IMT
Ansvarlig: Marianne Roland
Kostnad: 15 000
Tidsramme: Vår- og høstsemester 2000
Status: Gjennomført
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3.4. Personalpolitikk

Mål SP: SKAPE BEDRE ARBEIDSFORHOLD MHT.
LOKALISERING, INTERN KOMMUNIKASJON, UTSTYR
og BIBLIOTEKTJENESTE

Tiltak 35. Fortsette arbeidet med den endelige sluttføring av byggevirksomheten i
ZEB, herunder forbedre sikringsrutiner og få tettet taket

Ansvarlig: Teknisk avdeling i samabeide med administrativ leder
Kostnad: løpende drift UiO sentralt og IMT
Tidsramme: vår 2000
Status: ikke gjennomført

Tiltak 36. Løpende utredning av behov for IT-tjenester ved IMT. Oppgradering
av arbeidsplassutstyr og programvare. Videreutvikle fellestjenester
(skanning, digital foto, bildebehandling, video, mm.)

Ansvarlig: IT-konsulent Helge Skappel
Kostnad: arbeidstid
Tidsramme: 2000
Status: Gjennomført

Tiltak 37. Utrede og iverksette ordning av CD-samlingen slik at den best mulig
kan brukes av lærere og studenter

Ansvarlig: Helge Skappel, bestyrer
Kostnad: Arbeidstid
Tidsramme: vår 2000
Status: Lytterom instalert i UB, saken følges opp

Tiltak 38. Følge opp tidligere arbeid med medarbeidersamtaler for kontor-/adm.
personale IMT

Ansvarlig: adm. leder
Kostnad: løpende arbeidstid
Tidsramme: 2000
Status: Delvis gjennomført
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3.5. Det faste vitenskapelig personales
forskningsprosjekter og publikasjoner

JON-ROAR BJØRKVOLD
• Fullførte manus til “Song of the Turtle” som ble sendt til forlegger i New York
• Har arbeidet med den russiske utgaven av “Det Musiske Menneske”.
• Har arbeidet med den tyske utgaven av “Det Musiske Menneske”.

ASBJØRN Ø. ERIKSEN
•  Fortsette arbeidet med avhandlingen om Sergej Rachmaninovs (1873-1943) tre

symfonier. Symfoniene blir inngående analysert med henblikk på å få en bedre
forståelse av deres særpreg og musikkhistoriske posisjon (i russisk så vel som i
europeisk musikkhistorie). Forfatteren vil også forsøke å fortolke verkenes
"dramaturgi", dvs. betrakte dem som en form for fortellinger. Symfonienes
resepsjonshistorie vil også bli gjennomgått, og samt en nærmere analyse av
årsakene til diskrepansen mellom Øst (dvs. Russland og Sovjetunionen) og Vest
når det gjelder vurderingen av Rachmaninov.

ROLF INGE GODØY
• Videreførte forskningsprosjektet "shapes and spaces". Dette er et fenomenologisk

musikkteoretisk forskningsprosjekt der utgangspunktet er opplevde sansekvaliteter
ved avgrensede utsnitt av klingende musikalsk virkelighet, eller av det som kalles
musikkobjekter. Hver enkelt sansekvalitet eller aspekt ved et musikkobjekt ansees
som en dimensjon, og dette mangfoldet av aspekter kan så innordnes i en
multidimensjonal modell av hvilket som helst musikkobjekt. Nyere forskning innen
de kognitive vitenskaper gir god støtte for en slik fenomenologisk tilnærming, og
tilgjengelig musikkteknologi gir gode muligheter for både analyse og simulering
ved slike multidimensjonale modelleringer.
I tilknytning til dette forskningsprosjektet vil det bli følgende aktiviteter:

• I samarbeid med NoTAM har Godøy arbeidet med utviklingen av et dataprogram
for wavlettsbasert analyse og resyntese av klang

• Forskningsopphold i Marseille/Aix-en-Provence for videre arbeid med tekstural-
analyse (forskningstermin august 1999 - juli 2000)

• Oppsummere teksturforskning i en lengere artikkel, basert på en eksitasjons-
resonans modell der lydproduserende handlinger og instrumentenes
resonansegenskaper kartlegges i forhold til opplevde sansekvaliteter

•  Lage en revidert og utvidet utgave av boken Shapes and Spaces in Musical
Thinking (førsteutkast var ferdig i april 1999)
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ERLING GULDBRANDSEN
•  Har i 2000 videreført prosjektet om wagnerisme i norsk musikk rundt

århundreskiftet. Gulbrandsen har holdt en serie med gjesteforelesninger.
Publisering av første delprosjekter i form av artikler.

•  Publikasjoner i 2000:
•  Guldbrandsen, E.E.
•   "Farvel til det norske. Gerhard Schjelderups Norges-symfoni" -- Helland, F.E.A.

(ed.): Agora. Journal for metafysisk spekulasjon, Aschehoug, Oslo. 2000; 1-2000 :
99-133

•  Guldbrandsen, E.E.
•   "Musikalsk sjelemaleri. Hjalmar Borgstrøms Hamlet" -- Helland, F. (ed.): Det

egne og det andre. Kunstartenes møter med sine "andre" NTNU, Trondheim.
2000-10-05

•  Guldbrandsen, E.E.
•   Dyktige unge modernister -- Lie, T. (ed.): Morgenbladet. 2000-12-01
•  Guldbrandsen, E.E.
•   Nypremiere på Wagners Nibelungen-ring, Bayreuth 2000 -- Skouen, S. (ed.):

NRK-Kulturs Nettmagasin. 2000-09
•  Guldbrandsen, E.E.
•   Politikkens omslag i musikk. Nypremiere på Wagners Ring i Bayreuth -- Lie, T.

(ed.): Morgenbladet. 2000-09-01
•  Guldbrandsen, E.E.

"Musikk og fortellertid. En analyse av Ole Olsens Asgaardsreien". -- Nesheim, E.
(ed.): Studia musicologica norvegica. Universitetsforlaget, Oslo. 2000-26: 39-75.

STAN HAWKINS
• 'Feel the Beat Come Down': House Music as Sampled Rhetoric' in Analysing

Popular Music, edited by Allan Moore. Chapter commissioned by Cambridge
University Press as part of a scholarly text which puts musical analysis at the
service of answering broader musicological questions. This chapter investigates the
development of house music alongside the consideration of the role of technology
in compositional thought.

• Settling the Pop Score: Pop texts and Identity redigert 2000 - contract awaiting
from Macmillan or Ashgate (London).

• Participation in Nordic IASPMconference in Sweden (May)
• Continued cooperation with SOKRATES music educational network including

institutes in Germany, UK, Spain, Denmark, and Holland.
• Editorial work for journal Popular Musicology, Critical Musicology and Studia

Musicologica Norvegica.
• Work in progress on editing a new text, Aesthetics of the Popular, with 20

international contributors.
•  Major Review for the American Musicological Journal of John Richardson's book,

Singing Archeology: Philip Glass's Akhnaten (2000)
•  Samarbeidsprosjekt om multi-media i Paris – med økonomisk støtte fra Det

franske kulturministeriet
•  Publikasjoner i 2000:
•  Hawkins, S.
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•   Chapter "Prince: Harmonic Analysis of 'Anna Stesia' -- Middleton, R. (ed.):
Reading Pop, Oxford University Press. 2000 : 58-70

•  Hawkins, S.
•   Article on Prince -- Sadie, S.; Tyrell, J. (ed.): The New Grove Dictionary of Music

and Musicians, second edition, Grove. 2000; 27

KJELL HELGHEIM
•  Reviderte oversettelser av Tsjekhovs "fire store skuespill", Måken, Onkel Vanja, Tre

søstre og Kirsebærhaven, med teaterhistoriske og filologiske kommentarer,
presentasjon/etterord. Skal etter planen utgis samlet i ett bind på Solum forlag i
2001.

•  Publikasjoner i 2000:
•  Helgheim, K.
•   Anton Tsjekhov: Platonov Skuespill i fire akter, oversatt av Kjell Helgheim --

Helgheim, K. (ed.): manus. Nationaltheatret, arkivet. 2000-08 : 310
•  Helgheim, K.
•   Antonin Artaud. Det dobbelte teater. Oversettelse, kommentarer og etterord ved

Kjell Helgheim -- Helgheim, K. (ed.): Solum Forlag. 2000 : 190

LIVE HOV
• Spill i Ibsens samtidsdramaer: Musikk og spillestil. Mange teaterforskere har

arbeidet med forholdet mellom dialog og sceneanvisninger i Ibsens dramatikk, med
utgangspunkt i John Northams Ibsen's Dramatic Method fra 1953. Både Northam
og hans etterfølgere har først og fremst konsentrert seg om sceneanvisningenes
visuelle informasjon, mens betydningen av lydeffekter og musikk stort sett er
neglisjert. Det samme gjelder for den store mengde av anvisninger angående
rollefigurenes intensjoner og uttrykksform. Hovs undersøkelse vil altså dreie seg
om disse elementenes betydning for scenetekstene, sammenholdt med Ibsens - og
skuespillernes - eksplisitte ideer om spillestil.

•  Publikasjoner i 2000:
•  Hov, L.
•   Commedia dell'arte: Harlekins og Zerbinettas teater -- Hov L (ed.): Den Norske

Operas program for Ariadne på Naxos. 2000-01 : 2
•  Hov, L.
•   Med Harlekin på scenen. Masker og typer i Commedia dell'Arte -- Rekdal, J.E.;

Sveen, A. (ed.): Masker Sypress Forlag. 2000 : 100-117
•  Hov, L.
•   Sagatid på scenen -- Sørensen, B. (ed.): Kunst og kultur Universitetsforlaget.

2000; Årgang 83 (Nr. 2) : 81-101
•  Hov, L.
•   Thalias sønner og døtre. Skuespillerkunsten gjennom 2500 år -- P2-Akademiet R

NRK Kultur. 2000 : 175-186

TELLEF KVIFTE
•  Fortsetter med rytmeforskning. Prosjektet tar sikte på å utvikle beskrivelsesmåter

for rytmiske forhold med særlig henblikk på forhold som vanskelig eller slett ikke
lar seg begrepsfeste i konvensjonell notasjon. Empirisk materiale er i stor grad
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hentet fra skandinavisk folkemusikk, men også andre genre trekkes inn; likeså
materiale fra dans og andre bevegelsestyper.

•  Publikasjoner i 2000:
•  Kvifte, T.
•   Musikk teori for folkemusikk - en innføring -- Norsk musikkforlag. 2000-09 : 50
•  Kvifte, T.
•   The researcher, the informant and the personal study of a person -- Lundberg, D.;

Ternhag, G. (ed.): The Musician in The Royal Swedish Academy of Music. 2000 :
25-34

JON NYGAARD
Teatrets historie i Østersjø-regionen
• Teatrets historie i Østersjø-regionen videreføres som et nordisk-baltisk prosjekt.
• Avsluttet prosjektet Teatret i norsk kulturpolitikk 1972-1999
• Startet opp prosjektet Henrik Ibsen og det modernes drama
•  Startet opp prosjektet Norges teaterhistorie
•  Publikasjoner i 2000:
•  Nygaard, J.
•   Galskapens nødvendighet - i teatret og samfunnet -- Sekkelsten, Å. (ed.): Et

usedvanlig teater Norsk Amatørteaterråd, Oslo. 2000 : 59-68
•  Nygaard, J.
•   Teater er forhold mellom mennesker -- Filologen Filologisk forening, Oslo. 2000;

3 : 14-15

ANNE ELINE RIISNÆS
•  Bokprosjekt om klaverpedagogen Eline Nygaard – presentasjon av Eline Nygaards

metoder/prinsipper innenfor klavermetodikk. I vårsemesteret 2000 videokamera
benyttet for senere å kunne belyse aktuelle problemstillinger også visuelt.

EVEN RUUD
• Fullførte arbeidet med manuskriptet om Musikk, kultur og helse.
•  Medlem av planleggingsgruppe for 5. Europeiske kongress i musikkterapi med

ansvar for det musikkvitenskapelige programmet.
•  Publikasjoner i 2000:
•  Ruud, E.
•   Anita Granberg. Tre svenska utbildningar i musikterapi -- Nordic Journal of

Music Therapy 2000; 9 (2) : 105-105
•  Ruud, E.
•   Frances F. Kaplan: Art, Science and Art Therapy. Repainting the Picture --

Musikkterapi. 2000 (3) : 32-32
•  Ruud, E.
•   I Dreamed I WAS Normal. A Music Therapist's Journey into the Realms of

Autism -- Musikkterapi. 2000 (1) : 19-19
•  Ruud, E.
•   Music Therapy - History and Cultural Contexts. Two Major New Texts on Music

Therapy -- Nordic Journal of Music Therapy. 2000; 9 (2) : 67-77
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•  Ruud, E.
•   Researching the Arts Therapies. A Dramatherapist's Perspective -- Musikkterapi.

2000 (1) : 18-18

HANS-HINRICH THEDENS
• Thedens leverte inn sin dr. philos.avhandling Untersuch den ganzen Mannn -
so wie er vor Dir steht: Der Spielmann Salve Austenå til bedømmelse ved Det
historisk-filosofiske fakultet.

•  Publikasjoner i 2000:
•  Thedens, H.H. (ed)
•   De Reisendes Musikk -- Norsk Folkemusikklags skrifter. Norsk Folke-

musikklag. 2000; 13 : 165
•  Thedens, H.H.
•   It's the individual who is the "dialect" -- Lundberg, D.; Ternhag, G. (ed.): The

Musician in Focus, The Royal Swedish Academy of Music, Stockholm. 2000; 91 :
75-101

SIGVALD TVEIT
• Arbeidet med emnet "Songen og musikken i konservative protestantiske miljø".

Innsamling av materiale frå kyrkjelyder o.a. fora frå dei ulike samanhengar i den
kristne verda som hev som et spesielt mål å ta vare på eldre tradisjonar.

•  Arbeidet med emnet hymnologi.
•  Publikasjoner i 2000:
•  Tveit, S.
•   Mellom tonalitet og atonalitet. Begrepet «klangomgivelse» (harmonic environment)

hos den amerikanske komponisten David Angel. -- Studia Musicologica Norvegica,
Universitetsforlaget. Oslo. 2000

•  Tveit, S.
•   Mitt hjerte alltid vanker - salmens historie i Norge. -- Eriksen, P. (ed.):

Budbæreren. 2000; 23
•  Tveit, S.
•   Perspektiv på moderna psalmer. -- "Norsk kirkemusikk". 2000; 9
•  Tveit, S.
 Hymnody and Identity. -- "The Hymn". 2000

ARVID O. VOLLSNES
•  Hovedredaktør for ”Norges musikkhistorie” samt bindredaktør bd. 4, leder

pågående arbeider med forberedelser, oppsett av disposisjon, avtaler med
redaktører, forlag etc. NFR-finansiering med 1,05 mill. over fire år, samt tilført
vit.ass. over to år gjennom Fakultetet.

•  Publikasjoner i 2000:
•  Vollsnes, A.O.
•   Komponisten Ludvig Irgens-Jensen – Europeer og nordmann -- Aschehoug

forlag. 2000-10-01 : 447
•  Vollsnes, A.O.



25

Årsrapport 2000 IMT

•   Neue folkloristische Aspekte in Griegs Bauerntänzen (Slåtter) op. 72 -- Kreft, E.
(ed.): 3. Deutscher Edvard-Grieg-Kongress Lengerich/Münster. 2000-06-02

•  Vollsnes, A.O.
•   Norges musikkhistorie bind 4, 1914–50, Inn i mediealderen -- Holen, A.; Kleiberg,

S.; Vollsnes, A.O. (ed.): Aschehoug forlag. 2000-10-21 : 378
•  Vollsnes, A.O.
•   Norges musikkhistorie, bd 4: 1814–70, Den nasjonale tone -- Benestad, F.;

Grinde, N.; Herresthal, H. (ed.): Aschehoug forlag. 2000-10-21 :
•  Vollsnes, A.O.
•   Polishing the Jagged Rocks: Edvard Grieg's Slåtter, Op.72 -- Judd, R. (ed.):

Abstracts of Toronto 2000. Musical intersections Toronto 2000. Musical
intersections Toronto, Canada. 2000-11-02

•  Vollsnes, A.O.
•   Pride and Prejudice – a Neglected Generation -- Levin, M. (ed.): Listen to Norway

Norsk musikkinformasjon, Oslo. 2000-08-15; 3 : 6-11

STÅLE WIKSHÅLAND
• Videreførte forskningsprosjektet “Tidens kunst. Richard Strauss i århundre-

skiftets estetikk.” Prosjektet konsentrerer seg om Strauss’ operaer, med ett
tyngdepunkt i hans tre første, “Salome”, “Elektra” og “Rosenkavaleren” og et
annet i hans siste, “Capriccio”. Utgangspunktet ligger i en betraktning av tiden
rundt århundreskiftet som en forvandlingens tid i modernismens tegn, som fin-de-
siècle og samtidig som begynnelsen på noe nytt. Metodisk tar prosjektet
utgangspunkt i samarbeidet mellom librettist og komponist, altså i samarbeidet
mellom Richard Strauss og Hugo von Hofmannsthal, og konkretiserer
problemstillingene herfra både gjennom kontekstualisering i forhold til
århundreskiftets estetiske kultur og i retning i analyse/nærlesning av utvalgte
passasjer i verkene. Prosjektet er del av det tverrfaglige fakultetsprosjektet
“Århundreskiftets estetikk”, som på sin side igjen er del av et større nordisk
prosjekt med base i Stockholm, Lund, København og Aarhus.

•  Arbeidet videre med internasjonal publisering av deler av doktoravhandlingen “...en
melodi som unnslipper, en innskrift som består. Studier i Claudio Monteverdi og
musikalsk barokk” i form av artikler.

•  Publikasjoner i 2000:
•  Wikshåland, S.
•   'Orfeo son io!' Embodied voices in Monteverdi's first opera -- Eriksen, R.T.;

Anderson, D. (ed.): Spectacle in Early Modern Culture: Theatre, Music, and Design
Centro Studi Leon Battista Alberti. Mantova, Italia. 2000-11 : 25

•  Wikshåland, S.
•   Den nye musikken og kritikken -- Kritikk og musikk Senter for europiske

kulturstudier. Univ. i Bergen. 2000-05-27
•  Wikshåland, S.
•   Monteverdi's Voices: the Construction of Subjectivity -- Rosand, E.; Mazzotta, G.

(ed.): Baroque Bridges: Music, Poetry, and the Visual Arts in  Seventeenth Century
Italy Yale University, New Haven. 2000-04 : 25

•  Wikshåland, S.
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•   Music's voices. Temporality and narrativity in St. Augustin and Claudio
Monteverdi -- Treitler, L.; Sørensen, S.M. (ed.): Description and Interpretation
København Universitet. 2000-05

•  Wikshåland, S.
•   Musical Representation. The theatre of text in Claudio Monteverdi's marinistic

madrigals -- Eriksen, R.T.; Anderson, D. (ed.): Innovation and Tradition. Essays in
Renaissance Art and Culture Kappa editore, Roma. 2000 : 22

•  

3.6. Det midlertidige vitenskapelig
personalets forskningsprosjekter og
publikasjoner

HÅKON ASHEIM
•  Arbeide videre med prosjektet "Slåtter for vanlig fele", bind 5, med materiale fra

Møre og Romsdal.

ANNE-BRITT GRAN
• Leverte og forsvarte avhandlingen Hvite løgner/sorte myter – det etniske på

modernitetens scene til Dr.philos.graden
• Evaluering av Norsk kulturråds Mosaikk – utviklingsprogram for kunst og det

flerkulturelle samfunn i samarbeid med NIBR. Finansiering ved Norsk kulturråd.
•  Forskningsprosjektet Kunsten å hellige middelet – nye forbindelser mellom kunst

og næringsliv i samarbeid med Anne Danielsen, Jørgen Langdalen og
Handelshøyskolen BI. Forprosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

•  Publikasjoner i 2000:
•  Gran, A.B.
•   "Hvite løgner/sorte myter" - det etniske på modernitetens scene --. 2000,

dr.gradsavhandling
•  Gran, A.B.

Produksjon og formidling av opera og ballett i Norge - Rapport fra konferansen i
Haugesund mars 2000, Norsk kulturråd, notatserien nr. 41 2000 (Gran red.)

•  Gran, A.B.
•  Ca. 40 kommentarer og teaterkritikker i Morgenbladet

OLAV SÆTA
• Arbeidet med prosjektet "Slåtter for vanlig fele", bind 5
• Tilrettela utgivelser av eldre notesamlinger
•  Gjennomgikk opplysninger i lydbåndkatalogen for Norsk folkemusikksamling
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3.7. Stipendiatenes forskningsprosjekter og
publikasjoner

FERKAH AHENKORAH
 From the Market Square to the Modern Stage
•  Prosjektet, som opprinnelig bar tittelen: "From the Log-fire to the Modern Stage",

handler om de forskjellige typer av innflytelse som oppgitte elementer i den akanske
muntlige tradisjon, særlig eventyr-teater og trommespråk (drum poetry), har hatt på
den moderne engelskspråklige dramatikk i Ghana. Med utgangspunkt i to dramaer av
Efua T. Sutherland og Asideu Yirenkyi, setter prosjektet fokus på elementer som
sosial funksjon, stil, struktur, og framstillingsmønster. Teoretisk sett er prosjektet
grunnet i “oral-formulaic” teori, strukturalisme, etnolingvistikk, funksjonalisme, og
etnoscenologi. Prosjektet forsøker også, konklusjonsvis, teoretisk og på konseptnivå,
å drøfte den strukturelle og estetiske sammenheng mellom muntlig tradisjon og
moderne dramatikk i den ghanesiske konteksten.

HALLGJERD AKSNES
PERSPECTIVES OF MUSICAL MEANING, A Study of Selected Works by Geirr
Tveitt
•  Avhandlingen tar utgangspunkt i utvalgte verker av Geirr Tveitt og søker å belyse

både Tveitts musikk og meningsdannelsen knyttet til opplevelsen av og diskursen
omkring denne musikken. Det argumenteres med grunnlag i fenomenologi,
filosofisk hermeneutikk og kognitiv metaforteori for at musikkopplevelsen er svært
heterogen, idet den involverer ikke bare den “indremusikalske” erfaringen men
også språklig erfaring og assosiasjoner innenfor andre sansemodaliteter; alt filtrert
gjennom lytterens/analytikerens kultur. Avhandlingen søker å gjenspeile denne
kompleksiteten ved å drøfte utvalgte verker av Tveitt utfra ulike perspektiver. Noen
verker blir drøftet stilistisk, med særlig vekt på Tveitts forhold til norsk
folkemusikk og til nasjonale og internasjonale strømninger i musikken i første
halvdel av det 20. århundre. Andre verker blir analysert med tanke på assosiasjoner
motivert utfra grunnleggende kroppslige erfaringer, mens atter andre verker blir
drøftet utfra kulturelle assosiasjoner knyttet til den nasjonale bevegelsen i norsk
kulturliv.

•  Publikasjoner i 2000:
Aksnes, H.
 Geirr Tveitt - en rotnorsk europeer -- Vollsnes, A.; Holen, A.; Kleiberg, S. (ed.):
Norges Musikkhistorie - Aschehoug, Oslo. 2000; 4
Aksnes, H.
 Hedstrøm, Åse -- Sadie, S.; Tyrrell, J. (ed.): The New Grove Dictionary of Music
and Musicians, second edition - Macmillan, London. 2000
Aksnes, H.
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 Hegdal, Magne -- Sadie, S.; Tyrrell, J. (ed.): The New Grove Dictionary of Music
and Musicians, second edition - Macmillan, London. 2000
Aksnes, H.
 Metonymiske assosiasjoner i nasjonal musikk. Lytteropplevelser av Geirr Tveitts
”Konsert nr. 2 for hardingfele og orkester”, "Tri Fjordar". – Agora - Aschehoug &
Co, Oslo. 2000; 18 (1) : 151-163
Aksnes, H.
 Nordheim, Arne -- Sadie, S.; Tyrrell, J. (ed.): The New Grove Dictionary of Music
and Musicians, second edition - Macmillan, London. 2000
Aksnes, H.
 Ore, Cecilie -- Sadie, S.; Tyrrell, J. (ed.): The New Grove Dictionary of Music and
Musicians, second edition - Macmillan, London. 2000
Aksnes, H.
 Plagge, Wolfgang -- Sadie, S.; Tyrrell, J. (ed.): The New Grove Dictionary of Music
and Musicians, second edition - Macmillan, London. 2000
Aksnes, H.
 Rolf Wallin - en musikkens Hefaistos -- Målsnes, H. (ed.): Festspillmagasinet 2000
Festspillene i Bergen. 2000
Aksnes, H.
 Tveitt, Geirr -- Sadie, S.; Tyrrell, J. (ed.): The New Grove Dictionary of Music and
Musicians, second edition - Macmillan, London. 2000
Aksnes, H.
 Wallin, Rolf -- Sadie, S.; Tyrrell, J. (ed.): The New Grove Dictionary of Music and
Musicians, second edition- Macmillan, London. 2000

GISELA ATTINGER
Bruk av informasjonsteknologi i forskningen på gregoriansk sang
Prosjektet er en undersøkelse av hvordan en bestemt type musikalsk informasjon kan
lagres, gjengis og analyseres ved hjelp av elektronisk representasjon. I sentrum står
den liturgiske musikken fra middelalderen (gregoriansk sang). Det overordnete målet
med prosjektet er å bidra til utviklingen av et verktøy som kan gi oss ny kunnskap om
denne musikken. Det legges spesielt vekt på en grunnleggende teoretisk refleksjon
omkring formalisering av musikalsk informasjon. Gjennom en kritisk evaluering av
eksisterende notasjonssystemer samt en analyse av ulike tilnærmingsmåter som kan
være fruktbare i forbindelse med elektronisk representasjon av gregoriansk sang skal
prosjektet dokumentere hvordan informasjonsteknologi ikke bare kan være til hjelp
for pågående
forskning men også vil åpne opp for nye innfallsvinkler og perspektiver.

ANNE DANIELSEN
Nærvær og nytelse - en studie i funk
• Prosjektet er en studie i utvalgte funk-låter av James Brown og Parliament/-

Funkadelics (P-funk). Fokus er på rytmisk organisering, temporalitet og form.
Prosjektet søker å belyse forholdet mellom funk-groovens musikalske kjennetegn
og den tradisjonelle vestlige forståelsen av funk som en musikkform som er særlig
orientert mot en intens erfaring av kroppslig nærvær og nytelse.
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Kunsten å hellige middelet – nye forbindelser mellom kunst og næringsliv.
• Forprosjekt finansiert av Program for kulturstudier, Norges Forskningsråd

(i samarbeid med Handelshøyskolen BI).

ERLEND HOVLAND
En Prometevs-ouverture til Ludwig van Beethoven. Romantikkens framførings-
tradisjon sett i lys av resepsjonshistorien til Beethovens symfoniske verker.
•  Prosjektet er en studie av romantikkens framføringspraksis. Ved å ta utgangspunkt

i 1800-tallet, vil det etablerte tradisjonsbegrepet bli utfordret. Prosjektets vinkling er
å se framføringstradisjonen som et dynamisk aspekt ut fra en resepsjonshistorisk
horisont. Ved å sammenstille skriftlig materiale (som resensjoner og anmeldelser)
opp mot notemateriale og lydopptak (f.eks. pianoruller) samt noen avhandlinger om
musikalsk foredrag, vil man kunne utdype tradisjonsbegrepet. Prosjektets
problemfelt blir derfor tradisjonsbegrepet, spenningsforholdet komponist og utøver,
fortolkningen og verkets status.

JAN SVERRE KNUDSEN
Identitetsutvikling i en innvandrergruppe gjennom musikalsk samhandling.
Prosjektet er en studie i hvordan musikk inngår i konstruksjon og manifestering
av identitet i en innvandrergruppe. Prosjektet bygger på studier av musikalsk aktivitet
innen det chilenske innvandrermiljøet i Norge og spesielt i miljøet omkring det
chilenske kultursenteret (Casa Cultural Chilena) i Oslo. Gjennom kvalitative intervjuer
og observasjon av samhandling, musikalsk samspill og samtale omkring musikk vil
prosjektet studere identitetsbygging blant ulike generasjoner av chilenere.
Noen spørsmål som vil berøres er:
� Hvordan kan musikalsk aktivitet få symbolverdi for en gruppes indre samhold.
� Hvordan reflekterer aktiviteten integrering eller mangel på integrering?
� Hvordan forholder 2-generasjons innvandrere seg til foreldrenes musikkultur?
� Hvordan inngår musikken i forestillinger om hjemlandet og ønsket om å vende

tilbake?
� Hvordan kan musikalske preferanser og musikalsk aktivitet markere tilhørighet

eller grenser mellom ulike grupperinger i det chilenske miljøet?
� Hvordan forholder musikken i et eksilmiljø seg til musikken i hjemlandet?

Prosjektet er et delprosjekt innen NFR-prosjektet KUSK (Kultur og
Språkkontakt).

GJERMUND KOLLTVEIT
Munnharpas status i europeisk middelalder - en musikkarkeologisk studie
•  Et bidrag til fagfeltet musikkarkeologi, som studerer fortidas instrumenter og lyd-

/musikkytringer med utgangspunkt i arkeologisk materiale. Kildematerialet i denne
sammenhengen er arkeologiske munnharpefunn fra Europa. Munnharpas sosiale
og kulturelle posisjon søkes belyst, blant annet på bakgrunn av sammenlignende
studier av produksjon og distribusjon. Her blir det sentralt å spørre om hvem som
lagde munnharper, hvor de ble lagd og i hvilken grad de ble produsert i stor skala
for et kontinentalt marked. Videre skal det arbeides fram en typologi med
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kronologisk relevans, og i forlengelsen av dette vil teorien om munnharpas asiatiske
opprinnelse bli etterprøvd.

•  Publikasjoner i 2000:
•  Kolltveit, G.
•   Jublende bukkehorn og lindrende lyrer. Om musikkinstrumenter i Bibelen --

Kirkespeilet. 2000; 1 : 10-11
•  Kolltveit, G.
•   The Early Lyre in Scandinavia. A Survey -- Vaitekunas, V. (ed.): Tiltai/Bridges -

University of Klaipeda. 2000; 3 : 19-25

ODD TORLEIV FURNES
Style and Structure – perceptual qualities and empirical quantities.
Prosjektet tar for seg 3 populærmusikalske stiler; Rock, techno og funk. Med

utgangspunkt i originalinnspillinger av låter i nærmere avgrensede områder innen
nevnte stiler, vil det bli utarbeidet MIDI-versjoner. Disse MIDI-versjonene vil
deretter bli analysert med tanke på empirisk signifikante forekomster (Eks.:
Gjennomsnittlig dissonansforekomst). En foreløpig antakelse er at det er en
sammenheng mellom empirisk signifikans og perseptuell oppfattelse av
stiltilhørighet. Det vil bli utarbeidet x antall varianter av MIDI-versjonene gjennom
endring av empirisk stilsignifikante musikkparametere. Variantene blir utarbeidet
slik at låter eksempelvis innen rock gradvis blir transformert til henholdsvis techno
og funk. På bakgrunn av lytte-undersøkelser vil man kunne avgjøre om det er noen
målbar sammenheng mellom empirisk signifikans og perseptuell oppfattelse av
stiltilhørighet. Denne tilnærmingen ønsker blant annet følgende forhold belyst:
- Stilistiske yttergrenser – gradvis vs. kategorisk
- Stilistiske prototyper
- Forholdet mellom oppfattelse av stil og musikalsk struktur-kvalitet vs. kvantitet

- Metodene som benyttes er i hovedsak
- analyse gjennom syntese
- multidimensjonal skalering

HÅVARD SKAADEL
"Le petit motet" i det katolske vest-europa 1630-1670. regional stile moderno
henimot en felles vesteuropeisk barokksti
• Den lille geistlige konsert i det katolske Vest-Europa, dvs. De spanske Nederland,

Frankrike og Köln-området, var fra rundt 1620 en genre som viste åpenhet for
italianiserende stiltrekk: Generalbass, sekvenserende melodistruktur, tonale
tendenser på harmonikkens område, retorisk anvendelse av tonemaleri,
ekkovirkninger. Imidlertid skjedde ikke alt dette synkront i hele Vest-Europa, og
prosjektet tar egentlig utgangspunkt i progressive og assimilerende trekk hos
sørnederlandske komponister fra utgivelser mellom 1630 og 1670. Imidlertid er
også italiensk motettstil rundt 1630-50 en viktig kilde for nye, karakteristiske
stiltrekk i vesteuropeisk motett mellom 1660 og 1680. Avhandlingen må ta et valg
mellom hvilken komponistgenerasjon det ønskes å fokusere på. Et foreløpig mål er
å vise sammenhengen mellom den progressive generalbassmotett i Frankrike,
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representert ved Du Mont, Lully og Charpentier, musikk- og
komposisjonspraksisen i De spanske Nederland og Rhinområdet og arven fra Italia

ODD SKÅRBERG
Etablering og befestning av norsk pop og rock
• Prosjektet er et historisk studium av norsk populærmusikk. Det vil bli undersøkt på

hvilken måte den internasjonale rockemusikken dannet grunnlag for en
norskprodusert rock. Dette gjøres ved å analysere et representativt låtmateriale
innenfor tre hovedgenre som gjorde seg gjeldende i norsk rock i tidsrommet 1958
til 1965. Prosjektet ønsker på den måten å undersøke hvordan denne produksjonen
artet seg i skjæringspunktet mellom “internasjonal musikkindustri” og “nasjonal
kulturarv”.

•  Ved å foreta analyser av ulike komponenter i materialet, vil prosjektet undersøke
hvilke musikalske prosesser som gjorde seg gjeldende i denne utformingen.
Materialet indikerer at det foregikk ulike musikkulturelle forhandlinger både med
den etablerte norske populærmusikken, internasjonale rockestrømninger og et
låtmateriale forankret i en folkelig norsk visetradisjon. På bakgrunn av dette stiller
prosjektet spørsmål om det er mulig å omtale denne musikkstrømningen som en
“norsk populærmusikksyntaks”.

BRYNJULF STIGE
Kommunikativ etablering av meining i musikk – eit studium av improvisasjon i
musikkterapeutisk praksis
•  Spørsmål om musikk og meining står sentralt innan musikkterapien. Improvisasjon

– forstått som mellom-menneskeleg kommunikasjon – har i dag ein dominerande
posisjon innan dei fleste praksisfelt, og spørsmål om musikk og meining blir drøfta
både utifrå psykoanalysen og den humanistiske psykologien som forståingsramme.
Prosjektet mitt tar utgangspunkt i ei kritisk drøfting av essensialistiske tendensar i
musikkterapiteoretisk litteratur, der meining m.a. blir handsama som noko
immanent i musikken, uavhengig av kontekst og diskurs. Med utgangspunkt i
Wittgensteins filosofi vil eg forsøkje å utvikle alternative perspektiv på meining i
musikkterapi. I den empiriske delen av prosjektet skal eg undersøkje ei gruppe
psykiatriske pasientar si oppleving av meining i musikk. Dette vil bli gjort gjennom
kvalitative forskingsintervju og gjennom analyse og fortolking av musikalske- og
verbale samhandlingar i terapisituasjonar. Med dette vonar eg å utvikle ei forståing
av meiningsproduserande prosessar som kan ha ein viss relevans også utanfor
musikkterapien.

YNGVILD SØRBYE
Schnittke og den nye sovjetiske avantgarden
• En undersøkelse av samspillet mellom kultur, musikk og samfunn i etterkrigstidens

Russland – med komponisten Alfred Schnittke (1934-1998) som hovedfigur.
•  Prosjektet søker på den ene side å plassere Schnittke innen en musikalsk

stilhistorie, på den annen side å belyse kunstmusikkens status i nyere russisk
idéhistorie. Dette gjøres bl.a. ved å definere Schnittkes plass i den gruppen
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komponister som ofte kalles “den nye avantgarden”, med henvisning til bl.a.
russisk futurisme tidlig i vårt århundre. Samtidig er Schnittkes sammensatte
kulturelle kontekst (han var halvt tysk av fødsel) et sentralt tema.

EVA FALCK TAITI
Hesteløpet Il Palio i Siena som teatral hendelse
• Fra 1960-tallet har den internasjonale teaterforskning muliggjort en utvidelse av

teaterdefinisjonen og følgelig av teatervitenskapens område. Med utgangspunkt i
italiensk teatervitenskap og angloamerikansk teaterantropologi vil prosjektet
beskrive det tradisjonelle hesteløpet Il Palio som en teatral hendelse.

•  Palio-festens mange teatrale elementer skal forsøksvis sees i sammenheng med den
teatrale religiøse og profane festtradisjon i middelalderen med spesiell vekt på
gjøgler- og karnevalkultur. Som et underperspektiv vil Il Palio’s identitetsskapende
funksjon bli undersøkt.
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4. Økonomiske ressurser

4.1. Rapport 2000

Se vedlagte rapporter pr. 24. April 2001


