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Årsplan for IMT 2004 
 

Vedtatt i instituttstyret 23. februar 2004 

 

1. Innledning 

Årsplanen er en kortfattet oversikt over instituttets planlagte virksomhet i 2004. Hovedvekten i planen 
er satsinger og tiltak spesielt for året; den ordinære virksomheten beskrives i korte ordelag. 

De to foregående årsplaner bygget på instituttets Strategiske plan 2001-2003. Utarbeidelsen av en ny 
langtidsplan ble i fjor lagt på is i påvente av fakultetets reorganisering av instituttene. Vi har derfor valgt 
å la denne årsplan følger hovedlinjene i langtidsplanen for 2001-2003, og overskriftene i tiltaks-
oversikten følger hovedsatsingsområdene i denne. 

De økonomiske konsekvensene av tiltakene er innarbeidet i budsjettet, som er tatt med i sin helhet. 
Det er verdt å merke seg at budsjettet alene gir et dårlig bilde av instituttets virksomhet. 

 

1.0 Hovedmålsettinger 

De overordnede og langsiktige målsettingene for IMT er å: 

• Drive forskning og forskningsformidling av høyest mulig standard innen ulike musikk-
vitenskapelige og teatervitenskapelige felt. 

• Tilby undervisning av høyest mulig kvalitet innen musikkvitenskap og teatervitenskap 
på alle nivåer fra lavere grad til doktorgradsnivå. 

• Drive innsamling, katalogisering og formidling av norsk folkemusikk, og være et senter 
for dokumentasjon av samtidens tradisjonsmusikk i Norge. 

1.1 Forutsetninger - situasjonsbeskrivelse 

De forutsetninger vi har for å oppfylle våre målsettinger kan sammenfattes slik: 

• IMT består av tre avdelinger, Avdeling for musikkvitenskap (AMV), Avdeling for 
teatervitenskap (ATV) og Norsk folkemusikksamling (NFS). 

• IMT har i alt 20 ansatte i faste vitenskapelige stillinger, 2 midlertidige 
førsteamanuensis II, 3 universitetslektorer, 4 åremålsansatte universitetslektorer, 8 
ansatte i rekrutteringsstillinger og for tiden 8 ansatte i administrative stillinger, samt et 
varierende antall timelærere (se også vedlagte personallister). 

• IMT har for tiden i alt 306 semesterregistrerte studenter, som fordeler seg som følger: 

 Musikkvitenskap, bachelor: 75 

 Musikkvitenskap, årsenhet: 12 

 Musikkvitenskap, hovedfag: 65 

 Musikkvitenskap, mastergrad: 45 

 Teatervitenskap, bachelor: 106 

 Teatervitenskap, hovedfag/mastergrad: 31 

• IMT har et basisbudsjett for inneværende år på ca. kr.21.000.000. I tillegg kommer ca. 
kr. 1.600.000 for eksternt finansierte prosjekter (spesifisert budsjett vedlagt). 

• IMT holder til i nylig rehabiliterte lokaler i ZEB-bygget på nedre Blindern. Lokalene er 
tilfredsstillende med hensyn til utforming, størrelse og teknisk utrustning, men det 
gjenstår noe på bygningstekniske forhold. Taket er stadig lekk og 
ventilasjonsanlegget i en del av undervisningslokalene er klart underdimensjonerte. 
Mangelfull og varierende befuktning av inneluften har avstedkommet store problemer 
med vedlikehold at instituttets klaverer. 
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1.2 Utfordringer 2004 

• Det finner sted omfattende endringer innen musikk- og teaterliv og en rask utvikling av 
den internasjonale forskningen. Innen musikkfaget ser vi at globalisering av 
musikkulturer og endringer av organisatorisk, økonomisk, mediemessige og 
teknologisk art stiller store krav til fornyelse i forskningen. Innen teaterlivet i Norge vil 
forholdet mellom det etablerte og det eksperimenterende teater, mellom 
institusjonsteatre og selvstendige prosjekter, mellom faste ensembler og frilansere, 
by på utfordringer for forskningen. 

• Organisering og finansiering av forskning er under sterk endring. Dette vil kreve en 
stadig mer aktiv innsats for å skaffe til veie forskningsmidler, og det vil være 
ønskelig å etablere større, tverrfaglige og langsiktige eksternt finansierte forsknings-
prosjekter. 

• Vi går nå inn i en fase hvor de store omstillinger innen høyere utdanning skal 
konsolideres, både med hensyn til struktur og innhold, og med hensyn til organisering 
og finansiering. Dette har nødvendiggjort et omfattende arbeid med utforming av nye 
studieplaner og undervisningsformer som nå skal kvalitetssikres og vurderes. 

 

2. Forskning 

2.1 Forskning ved AMV i 2004 

 

De ansattes egne prosjekter er samlet i vedlegg 4. 

Følgende større prosjekter er igangsatt fra og med 2004: 

 

Tiltak 1 Aesthetics at work 

Ansvarlig Arnfinn Bø-Rygg og Tellef Kvifte i samarbeid med en 
rekke humanistiske forskningsmiljøer 

Kostnad Midler fra NFR 

Tidsramme Fra og med 2004 

 

Tiltak 2 Musikal gestures (om kroppsbevegelser og 
opplevelse av lyd) 

Ansvarlig Rolf Inge Godøy (prosjektleder), Hallgjerd Aksnes, Egil 
Haga, Tellef Kvifte, Even Ruud samt ny stipendiat 

Kostnad Midler fra NFR og UiO 

Tidsramme Juli 2004 – Juli 2007 

 

Tiltak 3 Norsk operahistorie 

Ansvarlig Arvid O. Vollsnes, Ståle Wikshåland og Erling 
Guldbrandsen i samarbeid med Norges musikkhøgskole, 
Den norske opera og Nasjonalbiblioteket 

Kostnad Midler fra Norsk kulturråd og Den norske opera 

Tidsramme 2004 – 2008 
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Tiltak 4 Norsk musikkhistorisk arkiv – nettbasert 

Ansvarlig Arvid O. Vollsnes i samarbeid med Norsk musikksamling, 
Nasjonalbiblioteket 

Kostnad Ordinær arbeidstid 

Tidsramme Løpende 

 

 

2.2 Forskning ved ATV i 2004 

De ansattes egne prosjekter er samlet i vedlegg 4. 

2.3 Forskning ved NFS 

Forskningen ved NFS må forøvrig sees i sammenheng med forskningen ved AMV, og 
avdelingens ansatte inngår i flere planlagte prosjekter der. 

De ansattes egne prosjekter er samlet i vedlegg 4. 

Følgende større prosjekter er igangsatt: 

 

Tiltak 5 Slåtter for vanlig fele 

Ansvarlig Tellef Kvifte, Olav Sæta 

Kostnad Ordinær arbeidstid 

Tidsramme Ut 2004 

 

3. Samlingsvirksomhet 

3.0 Samlingsvirksomhet ved NFS 

NFS har i dag en lydsamling på ca 46 000 enkeltnumre med norsk folkemusikk, samt publisert 
materiale fra første halvdel av forrige århundre og en samling av nyere fonogrammer med norsk 
folkemusikk og relatert materiale. NFS har dessuten vært drivkraften i utviklingen av 
dataverktøyet de fleste folkemusikksamlinger i Skandinavia i dag bruker i katalogisering. 

 

Tiltak 6 Nettpresentasjon av NFS’ instrumentkartotek 

Ansvarlig Hans-Hinrich Thedens 

Kostnad Midler fra Aetat 

Tidsramme Høsten 2004 

 

Tiltak 7 Utgivelse av arkivmateriale på CD 

Ansvarlig Hans-Hinrich Thedens 

Kostnad Esterne midler, salgsinntekter fra forrige CD samt inntil 
Kr. 10.000 fra NFS driftsbudsjett 

Tidsramme Kontinuerlig, neste utgivelse ved utgangen av 2004 
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Tiltak 8 Digitalisering av NFS lydmateriale til intern bruk i 
FIOL databasen 

Ansvarlig Hans-Hinrich Thedens 

Kostnad Ordinær arbeidstid 

Tidsramme 2004 

4. Undervisning 

4.0 Studier ved IMT 

Fra og med høsten 2003 er studiene i musikkvitenskap organisert i et eget program på 
henholdsvis bachelor- og mastergradsnivå. Studiene er nå bygget opp av mindre emner og 
brukes også i andre studieprogrammer. Med denne reformen får man en omlegging til andre 
og mer fleksible undervisnings- og evalueringsformer som f.eks. mindre kurs med større 
grad av selvstudium under veiledning, færre store forelesninger, mer kontinuerlig evaluering, 
osv. Det er nedsatt et eget Utvalg for studieprogrammet i musikk. 

Teatervitenskap var et av de første fagene ved HF som gjennomførte moduliseringen av 
sine studier, og har noe lengre erfaring med de nye undervisnings- og evalueringsformer. 
Utfordringen er fortsatt å synliggjøre faget innenfor de studieprogrammene de deltar i, 
spesielt de for estetiske fag og for kulturstudier. Årsenheten i teatervitenskap er en suksess 
som videreføres. 

Felles for reformarbeidet ved begge avdelinger er å heve kvaliteten på studiene. 

 

Tiltak 9 Fellestiltak for IMT: reisestøtte til hovedfags- og 
mastergradsstudenter i forbindelse med arbeidet 
med hoved/masteroppgaven 

Ansvarlig Instituttbestyrer i samarbeid med kontorsjef 

Kostnad Kr. 15.000 settes av på budsjettet 

Tidsramme 2004 

 

4.1 Studier ved AMV 2004 

 

Tiltak 10 Fortsette arbeidet med å bygge ut 
musikkteknologistudiene (musikalsk akustikk og 
lydbehandling) ved AMV ved innredning av lydstudio 

Ansvarlig Rolf Inge Godøy, Tor Halmrast, Stan Hawkins, Tellef 
Kvifte, Hans Zeiner-Henriksen 

Kostnad Det søkes om Kr. 50.000 til oppgradering av 
programvare 

Tidsramme 2004 
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5. Formidlingsvirksomhet 

5.0 Rammevilkår for formidlingsvirksomhet 

Forskningsformidling er en integrert del av IMTs virksomhet. I en tid med økende kon-
kurranse om ressurser både til forskning og undervisning, blir synliggjøring av instituttets 
aktiviteter stadig mer viktig. 

5.1 Formidlingsprosjekter ved IMT 

Av igangværende og planlagte formidlingsprosjekter ved IMT kan nevnes: 

 

Tiltak 11 Utbygging av IMTs nettpresentasjon generelt og av 
nettbaserte formidlingsprosjekter spesielt 

Ansvarlig Webredaksjon: Tellef Kvifte, Gisela Attinger, Harald 
Schmedling 

Kostnad Ordinær arbeidstid 

Tidsramme 2004 

 

Tiltak 12 NFS vil samarbeide med andre institusjoner om 
distribusjon av materiale i samlingen, samt arbeide 
for å avklare rettigheter knyttet til kommersiell bruk 
av materialet 

Ansvarlig Tellef Kvifte og Hans-Hinrich Thedens 

Kostnad Ordinær arbeidstid 

Tidsramme 2004 

 

Tiltak 13 "Noter på nett"  - webutgave av samtlige bind i seriene med 
hardingfeleslåtter og slåtter for vanlig fele 

Ansvarlig Tellef Kvifte 

Kostnad Restbeløp av en tildeling på NOK 500.000 fra Norsk 
kulturråd 

Tidsramme Ut 2004 

 

Tiltak 14 "Noter på nett"  - webutgave av samtlige bind i seriene med 
hardingfeleslåtter og slåtter for vanlig fele 

Ansvarlig Tellef Kvifte 

Kostnad Restbeløp av en tildeling på NOK 500.000 fra Norsk 
kulturråd 

Tidsramme Ut 2004 

 

Tiltak 15 Arrangere lunsjkonsertene (” Lunsj med kultur” ) i Georg 
Sverdrups hus mars 2004 

Ansvarlig Anne Eline Riisnæs 

Kostnad Ordinær arbeidstid 

Tidsramme Mars 2004 
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6. Eksternt samarbeid 

 

6.0 Arbeidsdeling innen undervisning nasjonalt 

Med utgangspunkt i IMTs begrensede ressurser både personellmessig og økonomisk, er det 
påkrevet med en klar oppfatning av IMTs posisjon i forhold til øvrig norsk (og også 
utenlandsk) høyere utdanning og forskning. 

•  AMV tilbyr en lavere grads utdanning som man også kan finne andre steder i 
Norge, mens høyere grads tilbud nasjonalt er begrenset. Innen høyere grads 
undervisning og innen forskeropplæringen vil det også i kommende år være 
nyttig med en nærmere avklaring av arbeidsdeling mellom norske høgskoler og 
universiteter. 

•  AMV fortsetter samarbeidet med Norges musikkhøgskole. 

•  ATV tilbyr rent teoretiske teaterstudier med særlig vekt på fagområdene teaterhis-
torie, dramaturgi og teatersosiologi, mens teatervitenskapsstudier andre steder i 
Norge (ved NTNU i Trondheim og ved Universitetet i Bergen) har enkelte prak-
tiske komponenter og også andre teoretiske fokuseringer. 

 

6.1 Forskningssamarbeid nasjonalt 

Med den nevnte tendensen i retning av større forskningsprosjekter, vil det være viktig for 
IMT å videreutvikle det nasjonale forskningssamarbeidet, men det har dessverre ikke vært 
mulig å prioritere noe tiltak for i år. 

 

6.2 Internasjonalt undervisningssamarbeid 

 

Tiltak 16 AMV og ATV vil arbeide med å utvikle 
utvekslingsavtaler for studenter og lærere med 
utenlandske universiteter 

Ansvarlig Faglige ledere 

Kostnad Ordinær arbeidstid og mulige tilskudd fra sentrale 
enheter ved UiO 

Tidsramme 2004 

6.3 Internasjonalt forskningssamarbeid 

Først og fremst av faglige, men også av økonomiske grunner, vil det være viktig å arbeide 
for bedre internasjonale kontakter i forskningen: 

 

Tiltak 17 AMV fortsetter samarbeidet med The international 
society for systematic and comparative musicology 
(ISSCM) om konferanser og publikasjoner og om et 
felles europeisk masterstudium i musikk-kognisjon 

Ansvarlig Rolf Inge Godøy (i Norge) og samt representanter for universitetene 
i Jyväskylä, Hamburg, Køln, Gent og Genova. 

Kostnad Det søkes om EU-finansiering 

Tidsramme Løpende 
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Tiltak 18 AMV: Fortsette arbeidet innen EU/COST-aksjon 287 
ConGAS (Controlled Gestural Audio Systems), med 
fokus på gestikk og musikk 

Ansvarlig Rolf Inge Godøy og Jan Tro, NTNU 

Kostnad EU-finansiering 

Tidsramme 2003-2007 

 

Tiltak 19 AMV: Bevaring og presentasjon av 
musikkvitenskapelig kildemateriale på nye måter 

Ansvarlig Arvid O. Vollsnes i samarbeid med Stanford University, 
Palo Alto, California, USA 

Kostnad Ordinær arbeidstid 

Tidsramme Løpende 

 

Tiltak 20 ATV vil fortsette samarbeidet med Nettverket for 
nordiske teaterforskere om konferanser og 
publisering 

Ansvarlig Jon Nygaard 

Kostnad ingen 

Tidsramme Løpende 

 

7. Organisasjon 

7.0 Faglig og administrativ ledelse 

Det er mulig at det i nær framtid vil bli vedtatt nye styringsformer for instituttene ved UiO, og 
det kan også komme omorganiseringer av selve instituttstrukturen ved UiO. 

 

Tiltak 21 Arbeide for anerkjennelse av IMTs egenart og behov 
innad i UiOs organer 

Ansvarlig Instituttledelsen 

Kostnad Ordinær arbeidstid 

Tidsramme 2004 

 

Tiltak 22 Arbeide for mer langsiktig og forutsigbar 
budsjettering, slik at både studentinntak, un-
dervisning og forskning kan planlegges bedre 

Ansvarlig Instituttledelsen 

Kostnad Ordinær arbeidstid 

Tidsramme 2004 
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7.1 Studieadministrasjon 

Med de ovennevnte kommende endringer i studieplaner vil det være nødvendig å styrke 
både planleggingen av undervisningen og veiledningen generelt med: 

 

Tiltak 23 Tettere oppfølging av den enkelte student 

Ansvarlig Den enkelte lærer 

Kostnad Ordinær arbeidstid 

Tidsramme 2004 

 

Tiltak 24 Intensivere informasjonsarbeidet om IMTs 
studietilbud for å få de best kvalifiserte søkerne til 
det nye studieprogrammet i musikk 

Ansvarlig Studiekonsulent i samarbeid med instituttledelsen 

Kostnad Ordinær arbeidstid 

Tidsramme 2004 

 

7.2 Personalpolitikk 

Gitt den generelt vanskelige økonomiske situasjonen IMT, vil det nok være lite rom for nye 
stillinger i planperioden. Dog vil det på sikt være nødvendig å ta hensyn til følgende: 

• Det er ønskelig å få mer sirkulasjon i det vitenskapelige personalet, både av hensyn til 
framtidig rekruttering til faste vitenskapelige stillinger, og av hensyn til behovet for 
faglig fornyelse blant de ansatte. Dette er enda en grunn til å arbeide for å få etablert 
større eksternfinansierte forskningsprosjekter som kan muliggjøre frikjøp av 
vitenskapelig fast ansatte. 

• Det er fortsatt et generelt behov for rekruttering av forskere innen musikkvitenskap og 
teatervitenskap i Norge. 

 

7.4 IKT-ressurser 

Informasjonsteknologien er blitt et uunnværlig hverdagsverktøy for de fleste ved IMT, og for 
å øke både effektiviteten og trivselen til de ansatte vil vi i planperioden: 

 

Tiltak 25 Arbeide for kompetanseheving hos den enkelte 
ansatte, spesielt med henblikk på nye støttesystemer 
for undervisning 

Ansvarlig Instituttledelsen 

Kostnad Innen ordinær arbeidstid 

Tidsramme 2004 

 

Tiltak 26 Arbeide for bedre støtte-, rådgivnings- og 
vedlikeholdsfunksjoner 

Ansvarlig Instituttledelsen 

Kostnad Innen ordinær arbeidstid 

Tidsramme 2004 
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Vedlegg 

1. Personale 2004 

2. Instituttstyrets sammensetning 2004 

3. Liste over ansatte som er medlemmer av eksterne råd, styrer og utvalg 2004 

4. De ansattes forskningsprosjekter 

5. Stipendiatenes forskningsprosjekter 
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VEDLEGG 1: PERSONALE 2004 

Musikkvitenskap: 

Aksnes, Hallgjerd, professor 

Bjørkvold, Jon-Roar, professor 

Ek, Margrethe, universitetslektor, 8% stilling 

Eriksen, Asbjørn Ø, førsteamanuensis – forskningstermin høsten 2004 

Godøy, Rolf Inge, professor – forskningstermin 2004 

Guldbrandsen, Erling, førsteamanuensis 

Halmrast, Tor, førsteamanuensis II, ansatt 1.12.2002 til 30.11.2007 

Hawkins, Stan, førsteamanuensis  

Kjerschow, Peder Christian, førsteamanuensis II, ansatt 1.12.1999 til 30.11.2004 

Madsen, Trygve, universitetslektor 

Riisnæs, Anne Eline, amanuensis 

Ruud, Even, professor, visebestyrer, faglig leder for musikkvitenskap 

Tveit, Sigvald, førsteamanuensis 

Vollsnes, Arvid O., professor  

Watne, Åshild, universitetslektor 

Wikshåland, Ståle, professor 

Zeiner-Henriksen, Hans T. , universitetslektor, 70 % stilling 

Østerberg, Dag, professor II 

 

Norsk folkemusikkssamling: 

Kvifte, Tellef, professor, instituttbestyrer, 

Sæta, Olav, førsteamanuensis, 50 % stilling 

Thedens, Hans-Hinrich, førsteamanuensis 

 

Teatervitenskap: 

Hammer, Anita, førsteamanuensis, faglig leder for teatervitenskap 

Helgheim, Kjell, professor 

Helgesen, Anne Margrethe, universitetslektor, 50 % stilling, ansatt 1.1.2004 til 31.12.2004 

Leirvåg, Siren, universitetslektor, ansatt 1.1.2004 til 31.12.2005 

Moe, Jon Refsdal, universitetslektor, 50 % stilling, ansatt 1.1.2004 til 31.12.2004 

Nygaard, Jon, professor 
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Stipendiater: 

Attinger, Gisela, post.doc.stipendiat, 50 % stilling, AMV, ansatt 1.8.2000 til 30.11.2006 

Danielsen, Anne, post.doc.stipendiat, 80 % stilling, AMV, ansatt 17.6.2001 til 12.9.2005 

Foldøy, Dagfinn, NFR-stipendiat AMV, ansatt fra 1.2.2001 til 31.8.2004 

Göran Marie Charlotte, univ.stipendiat, AMV, ansatt 1.01.2004 til 31.12.2006 

Haga, Egil, univ.stipendiat, AMV, ansatt 1.11.2003 til 31.10.2006 

Hovland, Erlend, post.doc.stipendiat, AMV, ansatt 1.3.2003 til 28.2.2006 

Mattes, Arnulf, univ.stipendiat, AMV, ansatt 1.9.2002 til 20.5.2006 

Steinskog, Erik, post.doc.stipendiat, NFR, AMV, ansatt 1.2.2003 til 31.1.2006 

 

Administrativt personale: 

Borch, Mona Dorothea, førstesekretær, 50 % stilling, ansatt 27.01.2003 til 31.12.2004 

Christensen, Karen Austad, studiekonsulent, vikar i 30 % stilling, ansatt 1.09.2003 til 31.12.2004 

Flåtten, Gunnar, seniorkonsulent 

Karimiha, Jamshid, førstekonsulent 

Kristensen, Turid, studiekonsulent musikkvitenskap, 70 % stilling i 2004 

Roland, Marianne, fagkonsulent studiesaker teatervitenskap 

Schmedling, Harald, kontorsjef  

Skappel, Helge, IT-konsulent 1/2 stilling, tilknyttet HF-fakultetet 

Tandsether, Frode Fosse, førstekonsulent studiesaker musikk, web, programsekretær 
musikkvitenskap 

 

Andre engasjementer: 

Sivilarbeidere: 
 
Sollid, Erik, 21.01.2004 - 20.02.2005 
Tobro, Per Jørgensen, 02.04.2003 til 30.04.2004 
Østensen, Henning, 05.02.2003 - 29.02.2004 

Timelærere: 

Viktige deler av undervisningen ved begge avdelinger foregår ved hjelp av timelærere, først og fremst 
ved musikkvitenskap 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. 
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VEDLEGG 2: INSTITUTTSTYRET SAMMENSETNING 2004 

 

 

 

Gruppe/funksjon Medlemmer Varamedlemmer 

Instituttleder Tellef Kvifte  

Fagansvarlig musikkvitenskap Even Ruud (se under øvrig vit.tilsatte) 

Fagansvarlig teatervitenskap Anita Hammer Kjell Helgheim 

Øvrige vitenskapelige tilsatte Hallgjerd Aksnes Anne-Eline Riisnæs (1) 

 Erling Guldbrandsen Stan Hawkins (2) 

  Hans-Hinrich Thedens (3) 

Åremålsansatte Erlend Hovland Siren Leirvåg 

Teknisk/administrativt personale Turid Kristensen Jamshid Karimiha 

Studenter, musikk Jon Mikkel Broch Ålvik Eirik Askerøi 

Studenter, teater Elin Høyland Dorthe Hagen 

   

 

Sekretær for styret: 

Harald Schmedling 
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VEDLEGG 3: LISTE OVER ANSATTE SOM ER MEDLEMMER AV EKSTERNE RÅD, STYRER OG 
UTVALG 2004 

 

Det historisk-filosofiske fakultet:  

Arnfinn Bø-Rygg: Leder styringsgruppen for Estetisk seminar; medlem programutvalget for estetiske 
studier. 

Anne Danielsen: medlem av programutvalget for estetiske studier. 

Erik Steinskog: varamedlem i Programutvalget for estetiske studier; medlem av styringsgruppa for 
"Estetisk Seminar". 

 

Universitetet i Oslo:  

Gunnar Flåtten: Varamedlem i UiOs sentrale velferdsutvalg. 

 

Norges forskningsråd:  

Ståle Wikshåland: Formann i NFRs fagkomite for humaniora. 

 

Nasjonalt: 

Hallgjerd Aksnes: Norsk Komponistforenings representant i juryen for Arne Nordheims 
Komponistpris. 

Arnfinn Bø-Rygg: Medlem av ForArt-styret; Medlem av styret Rogaland Kunstmuseum; Varamedlem 
av styret for Nasjonalmuseet. 

Anne Danielsen: styreleder i stiftelsen INP (Institutt for Norsk Populærmusikk), styremedlem i 
Rikskonsertene, sekretær for Norsk Musikkforskerlag, evalueringsoppdrag for Norsk kulturråd. 

Rolf Inge Godøy: Medlem av styret for NoTAM. 

Erling Guldbrandsen: Norsk Musikkforskerlag; Forum for Norsk musikk dramatikk; Styringsgruppen 
for Norsk Orkestermusikk 1905-2005. 

Tor Halmrast: Nestformann i styret for NoTAM; styremedlem i Norsk komponistforening; medlem i 
Standardiseringskomitéen for akustikk/musikk-akustikk. 

Stan Hawkins: Styret for Norsk Jazzarkiv (vara); Redaktør for Studia Musicologica Norvegica. 

Kjell Helgheim: Styret for Teatermuseet i Oslo (vara); Styret for Senter for Ibsen-studier (vara). 

Tellef Kvifte: Styret for Norsk Jazzarkiv. 

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

Marianne Roland: Styremedlem i NTU, Norsk Teaterunion, scenekunstens paraplyorganisasjon, 
tilknyttet ITI, International Theatre Institute. 

Hans-Hinrich Thedens: Medlem av planleggingsgruppen for den internasjonale IAML/IASA 
konferansen i Oslo 2004; Nestleder av Norsk folkemusikklag og redaktør for Norsk folkemusikklags 
skrifter. 
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Internasjonalt: 

Hallgjerd Aksnes: Medlem av the International Research Project on Musical Signification. 

Rolf Inge Godøy: Advisory Board for Journal of New Music Research fra og med 1997. Medlem i 
styret for The International Society for Systematic and Comparative Musicology fra og med 1997; IMTs 
representant I COST-prosjektet GAS (Gestural Audio System). 

Erling Guldbrandsen: Styret for Nordisk musikkforskerkongress 2006. 

Tor Halmrast: medlem av ISO Standardiseringskomité for målemetoder for 
diffuserende/lydoppbrytende elementer for lydkontroll; referee for Acta Acoustica. 

Anita S. Hammer: Styremedlem i Foreningen Nordisk Teaterforskere. 

Stan Hawkins: Styremedlem av IASPM Norden; Ansvarlig redaktør for Popular Music Online. 

Tellef Kvifte: Styret for Folkmusikens hus, Rättvik, Sverige. 

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

Even Ruud: Nordisk Tidsskrift for Musikkterapi (red.medl.); Medlem av Advisery board for tidsskriftet 
YOUNG. 

Erik Steinskog: Styreleder i Nordisk Sommeruniversitet (NSU). 

Sigvald Tveit: Norges repr. i Nordisk Institutt for Hymnologi (Nordhymn); Skandinavias repr. i 
hovedkomiteen 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 Menlo Park, CA, 
USA, i Dansk Årbog for Musikforskning, i "Cahiers" de Observatoire Musical Français, Université de 
Paris-Sorbonne, og for et musikkteori-"tidsskrift" som bare finnes på data-nettverkene: Music Theory 
OnLine (med hjemmebase ved Univ. of California, Santa Barbara, USA). 

Ståle Wikshåland: Fast referee for det musikkvitenskapelige tidsskriftet «STM-Online»; Formann For 
Den Norske Seksjonen Av Det Nordiske Nettverket For Operaforskning. 
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VEDLEGG 4: DE FAGLIGE ANSATTES FORSKNINGSPROSJEKTER: 

 

HALLGJERD AKSNES 

- Norsk musikk i etterkrigstiden (videreføring av arbeidet i Norges musikkhistorie, bind 5). 

- Geirr Tveitts musikk (videreføring av doktorgradsarbeid). 

- Hva er musikalsk mening? (videreføring av doktorgradsarbeid). 

- Arne Nordheims musikk (planlagt engelskspråklig monografi). 

- Mellom psyke og soma: Musikk, metafor og metonymi (planlagt prosjekt). 

 

JON-ROAR BJØRKVOLD 

- Samler materiale til en ny bok om filmmusikk. 

- Samler materiale til en bok om norsk musikkultur. 

- Planlegger en bok om musikk storfag. 

 

ARNFINN BØ-RYGG 

- Bok om estetiske teorier i det 20. århundre. 

- Delprosjekt om estetiseringsprosesser og det utvidete estetikk-begrep tilknyttet "Aesthetics at work", 
3-årig prosjekt finansiert av Norges forskningsråd (leder Arne Melberg). 

 

ASBJØRN ERIKSEN 
- Avhandling om Sergej Rachmaninovs (1873-1943) symfonier. Avhandlingen har to hoveddeler. Del 1, 
"Kontekster", danner på forskjellig vis bakteppe og forutsetning for del 2, hvor de tre symfoniene 
betraktes i fire forskjellige perspektiver. Disse perspektivene spenner over et vidt felt fra strukturelle 
analyser som i mindre grad ser verkene i en kontekst, via problemstillinger som trekker inn 
intertekstualitet, til drøfting av utvalgte aspekter ved symfonienes utenommusikalske mening. 

 

ROLF INGE GODØY 
- Det langsiktige målet for min forskning er å gi et bedre grunnlag for en fenomenologisk musikkteori, 
dvs. en musikkteori basert på våre subjektive bilder av musikalsk lyd, samt å vise anvendelser av 
denne teorien i ulike undervisningssammenhenger. 
- I de kommende årene skal jeg lede Musical Gestures-prosjektet, og innen dette prosjektet skal jeg ha 
hovedfokus på mentale bilder av lyd-relaterte gester, på det som kan kalles motormimetiske 
forestillinger. Vi opplever og husker musikk ikke bare som "ren" lyd, men vel så mye som ulike 
kroppsbevegelser. Bedre forståelse av slike bevegelsesbilder i musikk vil kunne ha både teoretiske og 
praktiske anvendelser innen undervisning, musikkskaping og musikkutøving. 

 

ERLING E. GULDBRANDSEN 

- Norsk opera og programmusikk etter Wagner: Schjelderup, Borgstrøm et al. 

- Wagnerisme og musikalsk narrativitet. Bruckner, Mahler et al. 

- Pierre Boulez og etterkrigsmodernismen. 

 

TOR HALMRAST 

- ”Farging/coloration” av lydbilde som skyldes nære refleksjoner, og hvordan dette påvirker det 
musikalske lydbildet. 

- Utarbeidelse av LYDTEORI som sammenstiller musikkpersepsjon og fysisk akustikk. 
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ANITA HAMMER 

- Kulturhistorisk forskning: Hieros Gamos i Europeisk kontekst. Kypros.  

- SKIKT - Forskningsrådets tverrfaglige program: Samfunnsmessige og kulturelle forutsetninger for 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi. 

- IJAS International Association for Jungian Studies. 

 

STAN HAWKINS 

- Bokprosjekt med Erik Steinskog: Ever-bending Musical Spectacles of Mass Distraction (2004-2005: 
forlag Ashgate)  
 
- Artikkel med John Richardson: 'Of Sight and Sound: unveiling sources of contemporary music' (2004)  
 
- Publikasjon av bok Music, Space, and Place: Popular Music and Cultural identity (mai 2004 Ashgate 
Publishing Ltd)  
 
- Chair of session 'The Interdependency of Modernist and Postmodernist Approaches in Musicological 
Research at the ISSEI 9th International Conference, 2-7 August 2004.  
 
- Paper presentation at 14th Nordic Musicological Congress, Helsinki, 11-14 August 2004.  
 
- Editorial/Peer review for journals:  Studia Musicologica Norvegica og Popular Musciology Online 

 

KJELL HELGHEIM 
- Av og om Stanislavskij (arbeidstittel). Om Stanislavskijs metoder for skuespillerens arbeid: Fra 
"innlevelsens metode" til "de fysiske handlingers metode". (Mål: pensumlitteratur i teatervitenskap) 
 
- Fransk teaterteori: Teorier og manifester fra det 19. og 20. århundre (Innføring, oversettelse, 
kommentarer) 
 

TELLEF KVIFTE 
 

- Computers, media and instruments: creative tools - en del av det større prosjektet "Aesthetics at 
work" - går ut på å studere samspillet mellom teknologi og estetiske kategorier. Begrepet 'instrument' - 
både i betydningen av tradisjonelt musikkinstrument, og i en mer utvidet betydning gjort aktuell av 
moderne studio- og datateknologi - blir brukt som et fokus for diskusjonene. Prosjektet knytter an til 
noen ulike forskningstradisjoner fra organologi og akustikk via musikkteori til teorier om menneske-
maskin-interaksjon og teknologisk endring. Et delprosjekt som omhandler gestikk i bruken av 
instrumenter vil inngå som en del av prosjektet "Musical gestures". 
 

- Rytmiske beskrivelser: 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 hentet fra skandinavisk folkemusikk, men også andre genre trekkes 
inn; likeså materiale fra dans og andre bevegelsestyper. 

 

JON NYGAARD 

- Rituelle steder og teatrets opphav. 

- Norsk kultur- og teaterpolitikk etter 1972. 

- Henrik Ibsen og det modernes drama. 
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ANNE ELINE RIISNÆS 

- Bokprosjekt om klaverpedagogen Eline Nygaard (f.1913)- med spesiell vekt på det klavertekniske 
håndverket. 

 

EVEN RUUD 
1. Arbeider med å sluttføre artikkel: "Philosophy and Theories of Science" for publisering i B. 

Wheeler  (ed.) Handbook of Qualitative and Quantitative Research in Music Therapy. Barcelona 
Publishers 2004/2005 

2. Skriver forord for boka  G. Ansdell og M. Pavlocevic (eds.) Community Music Therapy, Jessica 
Kingsley 2004. 

3. Sluttføre publisering av manus til boka Lydlandskap, Fagbokforlaget 2004.  
4. Sluttføre artikkel: "Musikkopplevelsen i selvpsykologisk lys" for publisering i Varkøy, Kalsnes og 

Johansen (utg.)  planlagte antologi  i musikkpedagogikk 2004. 
5. Sluttføre artikkelen "Community Music Therapy -  what are the criterias"? for publisering i en 

planlagt svensk antologi. 
6. Skal påbegynne arbeidet med mitt delprosjekt til  Musical Gestures . Planlagt artikkel om "The 

Concept of Affordance in Musical Aesthetics" - og ellers arbeider i grenselandet musikk,  
selvpsykologi, scriptteori og emosjonspsykologi. 

 

OLAV SÆTA 

- Norsk Folkemusikk, Slåtter for vanlig fele" (Feleverket), bd 5 Møre og Romsdal.  

 

HANS-HINRICH THEDENS 

- Engelskspråklig antologi om "folkemusikkbegrepet i Norge". 

- Redaksjon av "Norsk Folkemusikklags skrifter". 
- Materialsamling i "old-time fiddle" miljøet i sør-øst USA. 
- CD-utgivelse med materiale fra Norsk folkemusikksamlings arkiv. 

 

SIGVALD TVEIT 

- Sangen og musikken i konservative protestantiske miljø. 

 

ARVID O. VOLLSNES 

Norsk musikkhistorie i første halvdel av 1900-tallet, med musikkritikken. 
Norges operahistorie (ferdig til 20. september 2008 ;-) ) 
Systematisering, lagring og presentasjon av ulikt musikkvitenskapelig materiale.  

 

ÅSHILD WATNE 

- Gehørtrening for folkemusikkstudenter. 

- CD og oppgavesamling: Hørelære med utgangspunkt i klingende musikk fra ulike sjangere. 
- Evaluering av hørelæreundervisning 

 

STÅLE WIKSHÅLAND 

Forskningsprosjektet Tidens kunst. Richard Strauss i århundreskiftets 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 
(rundt 1900) 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 har nordiske forgreninger, 
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med basis i samarbeidet innenfor det tidligere nettverket Århundreskiftets estetikk, og det nyopprettede 
nordiske nettverket for operastudier. Det har også berøringspunkter med et tverrfaglig prosjekt v/UiO 
under overskriften Aesthetics at work: Change, Relevance and Signification of Aesthetics and the Arts 
In View of the Contemporary Development of Technology, Institutions, and Media. 

Videreføring av tidligere forskning omkring sesuren i versterlandsk musikkhistorie rundt 1600, med 
tyngdepunkt i Claudio Monteverdis verk. Siktemål: ferdigstilling av bok om Monteverdi, prosjektert tittel: 
Monteverdi's Voices. Basis for dette utgjøres av min doktoravhandling '...en melodi som unnslipper, en 
innskrift som består'. Studier i Claudio Monteverdi og musikalsk barokk, publisert 1997. I 
videreføringen dreier det seg om å tematisere Monteverdis verk som et sentralt bidrag til en prosess 
der musikken blir talende, forstått som begynnelsen på en ekspressiv vending som konstituerer vår 
forståelse av hva det vil si at musikk - også instrumentalmusikk - er uttrykksfull. 
Prosjektet har nordiske forgreninger innenfor det nye nordiske nettverket for operastudier, og 
internasjonal tilknytning til professor Ellen Rosands forskning om 1600-talls opera v/Yale University, og 
ass professor Maruro Calcagno v/Harvard University, samt til italienske forskingsinstitutter (i Roma, 
Ferrara & Mantova). 

Arbeid med musikkvitenskapelige grunnlagsproblemer, sentrert omkring musikkhistoriografi samt 
hermeneutikk, fenomenologi og temporalitet i musikalsk analyse og fortolkning. 

 

HANS T. ZEINER-HENRIKSEN 

En pop/rock-basert satslære hvor ”sound” og effektbruk vektlegges på lik linje med de mer trad. 
elementer innen harmonilære/satslære.  
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VEDLEGG 5: STIPENDIATENES FORSKNINGSPROSJEKTER: 

 

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 

- Omarbeiding av doktoravhandling til bok, arbeidstittel: Presence and Pleasure - the funk grooves of 
James Brown and Parliament (skal utgis i serien Music/Culture på Wesleyan University Press)  

- Kunstverket i den digitale reproduksjonens tidsalder - om teknologi, tradisjon og estetikk i 
computerbasert rytmisk musikk (postdoktor-prosjekt)  

 

DAGFINN FOLDØY 

Dr.art.-prosjekt om den russiske komponisten og "klangorganisatoren" Nikolaj Roslavets belyst av 
samtidige kulturstrømninger, med vekt på russisk futurisme. 

 

MARIA CHARLOTTE GÖRAN 
Ph.D-prosjekt Kunsthandling og estetisk felt. Metode, stillhet og lyd hos John Cage som ligger under 
NFR-programmet Aesthetics at Work. 

 

EGIL HAGA 

Prosjektet har tittelen ”Gestisk visualisering avmusikk”. Det tar sikte på å belyse sammenhenger 
mellom musikk og bevegelse med bakgrunn i kognitiv teori/persepsjonsforskning samt teorier 
vedrørende ”Musical imaginery”. Prosjektet vil basere seg på studier av synkronitet mellom musikk og 
bevegelse, og utforske en analysetilnærming med fokus på musikkens gestiske kvaliteter. 

 

ERLEND HOVLAND 

Tema for post doc-prosjektet er norsk samtidsopera. Med utgangspunkt i en refleksjon omkring 
genrebegrepet blir norske operaverker analysert og historisk fortolket. Prosjektet har to siktemål: For 
det første, utvikle kunnskap om nyere norske musikkdramatiske verk. For det andre, formidle og 
relatere internasjonal teori og refleksjon omkring genrespørsmålet innen opera til en norsk kontekst. 
Prosjektet er en del av det pågående arbeid med å skrive en nasjonal operahistorie, et arbeid som er 
ledet av prof. Arvid Vollsnes. 

 

ARNULF MATTES 
Dr.art.-prosjekt Form som meddelelse - verkanalytiske studier i Arnold Schönbergs sene 
instrumentalmusikk. Prosjektet tar for seg forholdet mellom musikken som estetisk erfaring og den 
sene Schönbergs komposisjonspraksis, hans formteori og dens estetisk-historiske forutsetninger. 
Sentralt i undersøkelsen står klaverkonserten op.42 (1942), stryketrioen op.45 (1946) og fantasien 
op.47 (1949). 
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ERIK STEINSKOG 

Kundry and Her Sisters: Voice, Subjectivity, and Performativity in Modernist Opera. Prosjektet er et 
operaprosjekt som vil fortolke og sammenligne fire operaer: Richard Wagners Parsifal, Richard 
Strauss’ Salome, Strauss’ Elektra, og Alban Bergs Lulu. Fortolkningen er fokusert på kvinnefigurene i 
disse operaene, og diskuterer relasjonen mellom stemme, subjektivitet og iscenesettelse. Det er også 
et siktemål for prosjektet å diskutere disse problemstillingene i relasjon til en modernismedebatt, i 
forhold til opera ikke minst forstått som post-wagnersk. 


