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1. Innledning
Årsplanen er en kortfattet oversikt over instituttets planlagte virksomhet i år 2001.
Hovedvekten i planen er satsinger og tiltak spesielt for året; den ordinære
virksomheten beskrives i korte ordelag.

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 pågår for fullt. Inntil en ny strategisk plan foreligger, følger instituttet
hovedlinjene i den forrige planen, og overskriftene i tiltaksoversikten følger
hovedsatsingsområdene i forrige strategisk plan.

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.

1.1. Instituttets hovedprioriteringer 2001
IMT vil fortsette arbeidet å styrke instituttets profil utad. Et av hovedtiltakene vil
være å forbedre Web-tilbudet, både med tanke på den generelle informasjonen
om instituttet, om studietilbudet og om de ansatte.

Musikkvitenskap (AMV)
Hovedprosjekt ved avdelingen er fortsatt arbeidet med Norsk Musikkhistorie i
fem bind. Tre av dem er ferdigstilt og i månedene fremover vil de øvrige bli
publisert. Flere av de ansatte ved avdelingen og noen av pensjonerte
vitenskapelige personale er engasjerte i prosjektet. Ellers arbeides det kontinuerlig
med studieplaner og med justering av undervisningsoppleggene.

Teatervitenskap (ATV)
Avdeling for teatervitenskap har de siste årene hatt en klar økning i produksjonen
av vekttall og har samtidig hatt en bedring av karakternivået på alle fagtrinn.
Ressurssituasjonen for avdelingen er kritisk. Avdelingen vil i løpet av 2001 innføre
et nytt studieopplegg basert på moduler som vil gi en bedre utnyttelse av
ressursene. Avdelingen vil fortsette arbeidet med prosjektet Norges teaterhistorie.

Norsk folkemusikksamling (NFS)
Avdelingen viderefører 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. Videre vil avdelingen prioritere nyinnsamling av
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materiale, Avdelingen vil arbeide for å få avtalefestet videreutvikling og
brukerstøtte for katalogsystemet 'FIOL' ved en annen institusjon i løpet av året".

2. Situasjonsbeskrivelse

2.1. Lokalisering
Instituttets tre avdelinger har nå vært samlokalisert i to år i nyrenoverte lokaler.
Samlet sett er de fysiske forutsetningene for instituttet adskillig bedre enn i
tidligere lokalene, men det gjenstår fortsatt en del tilpasninger.

2.2. Undervisningstilbud
Instituttet tilbyr for tiden undervisning i følgende fag og på følgende fagtrinn:
Musikkvitenskap grunnfag, starter hvert vårsemester, med egen opptaksprøve.

40 studenter er tatt opp våren 2001.
Musikk mellomfag, hvert vårsemester, oppfølging etter grunnfag. 42 studenter er

tatt opp våren 2001.
Musikk storfag, hvert høstsemester, opptaksgrense inntil 25 studenter.
Musikk hovedfag, opptak hvert høstsemester, opptaksgrense inntil 33 studenter,

karakterkrav 2,7 fra mellomfagstillegg eller fra samlet mellomfag. 40
studenter er tatt opp i inneværende studieår.

Opptak til lavere grads studier for neste studieår vil bli bestemt på grunnlagt av
den pågående revisjon av lavere grad samt budsjettsituasjonen for neste
år.

Teatervitenskap grunnfag, er delt inn i to selvstendige semesteremner TEAG1
(høst) & TEAG2 (vår), som til sammen gir et grunnfag i teatervitenskap.
87 studenter er fagpåmeldt til TEAG2 våren 2001.

Teatervitenskap mellomfag, med et undervisningstilbud hvert semester, etter
fullførte to semesteremner. 21 er fagpåmeldt våren 2001.

Teatervitenskap storfag, et individuelt prosjekt knyttet til praktisk teaterarbeid,
med eksamensmulighet hvert semester. 7 studenter er fagpåmeldt våren
2001.

Teatervitenskap hovedfag, opptak hvert semester, ingen grense om antall,
karakterkrav 2,7 fra mellomfagstillegg eller fra samlet mellomfag. Tre
nye studenter er tatt opp våren 2001, mens 20 er semesterregistrert til
hovedfag.

2.3. Personalressurser
De siste årenes budsjettnedskjæringer vil også for kommende år måtte prege
virksomheten ved instituttet. Studenttilstrømmingen til teatervitenskap har fortsatt, og
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med bare tre personer i fast vitenskapelig stilling er dette i minste laget.  Instituttets
samlede personale i 2001 vil være:

Fast vitenskapelig personale – Musikkvitenskap:
5 professorer, 4 førsteamanuenser, 1/2 amanuensis (klaver) og 1/2 universitetslektor
(hørelære), den siste er for tiden under utlysning.
Bjørkvold, Jon-Roar, professor
Eriksen, Asbjørn Ø, førsteamanuensis
Godøy, Rolf Inge, professor, instituttbestyrer og faglig leder for musikk-vitenskap
Guldbrandsen, Erling, førsteamanuensis
Hawkins, Stan, førsteamanuensis – forskningstermin høst 2001
Riisnæs, Anne Eline, amanuensis, 1/2 stilling
Ruud, Even, professor – forskingstermin vår 2001
Tveit, Sigvald, førsteamanuensis – forskningstermin vår 2001
Vollsnes, Arvid O, professor – forskningstermin høst 2001
Wikshåland, Ståle, professor– forskningstermin hele 2001
Østerberg, Dag, professor II

Prof. emeriti AMV
Benestad, Finn, professor emeritus
Grinde, Nils, professor emeritus
Skyllstad, Kjell , professor emeritus

Fast vitenskapelig personale – Norsk folkemusikk-
samling:
Kvifte, Tellef, professor (visebestyrer)
Thedens, Hans-Hinrich, førsteamanuensis

Fast vitenskapelig personale – Teatervitenskap:
Helgheim, Kjell, professor
Hov, Live, professor– forskningstermin hele 2001
Nygaard, Jon, professor (faglig leder for teatervitenskap)

Midlertidig vitenskapelig personale
Asheim, Håkon, vit. ass prosjektet Slåtter for vanlig fele, tilsatt 1.8.99
Kjerschow, Peder Christian, førsteamanuensis II, tilsatt 1.12.99
Sæta, Olav, vikar 1/2 stilling for Tellef Kvifte, tilsatt 1.1.2000
Watne, Åshild, universitetslektor, vikar 1/2 stilling, tilsatt 15.8.99

Stipendiater:
Ahenkorah, Ferkah, univ.stipendiat ATV, tilsatt 1.10.96, forlenget til 30.4.01
Aksnes, Hallgjerd, NFR-stipendiat AMV, tilsatt 1.2.95, forlenget til 13.9.01
Attinger, Gisela, Fakultetsstipendiat HF, tilsatt 1.8.00, (1/2 st. over 6 år)
Danielsen, Anne, tiltrer som post.doc. stipendiat i løpet av 2001
Foldøy, Dagfinn, NFR-stipendiat AMV, tilsatt fra 1.2.01
Furnes, Odd Torleiv, univ.stipendiat AMV, tilsatt 1.1.00
Hovland, Erlend, univ.stipendiat AMV, tilsatt 1.6.96, forlenget til 13.5.01
Knudsen, Jan Sverre, NFR-stipendiat AMV, tilsatt 1.8.98, forlenget til 15.5.03
Kolltveit, Gjermund , NFR-stipendiat NFS, tilsatt 1.2.97, forlenget til 20.6.01
Skaadel, Håvard, NFR-stipendiat AMV, tilsatt 1.8.2000
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Stige, Brynjulf , univ.stipendiat AMV, tilsatt 1.8.97, forlenget til 31.7.02

Administrativt personale:
Flåtten, Gunnar, seniorkonsulent
Havåg, Eldar, studiekonsulent vikar for Turid Kristensen.
Karimiha, Jamshid, førstekonsulent
Kristensen, Turid, studiekonsulent, p.t. fødselspermisjon
Roland, Marianne, fagkonsulent studiesaker ATV, 1/2 stilling
Schmedling, Harald, kontorsjef
Skappel, Helge, IT-konsulent 1/2 stilling, tilknyttet HF-fakultetet

Andre engasjementer:
Sivilarbeidere: Henning Sandsdalen (IMT) fra 28.11.00 til 27.01.02

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: Professor Live Hov har forskningstermin i inneværende år.
Avdelingen får full vikardekning for Hov, inklusive midler til gjesteforelesere.

2.4. Instituttstyret ved IMT 2001:
Instituttstyret:
Instituttbestyrer/faglige ledere:
Instituttbestyrer Rolf Inge Godøy;
Visebestyrer Tellef Kvifte (vara: Hans-Hinrich Thedens)
Jon Nygaard (vara: Live Hov)
Øvrige vitenskapelige ansatte:
Stan Hawkins (varaer:
Arvid O. Vollsnes 1. Erling Guldbrandsen

2 Sigvald Tveit
3. Jon-Roar Bjørkvold)

Rekrutteringspersonale:
Jan Sverre Knudsen (vara: Håvard Skaadel)
Administrativt personale:
Marianne Roland (vara: Jamshid Karimiha)
Studenter:
Musikk: Lars Igesund (vara: Una Hagen)
Teater: Siv Rognstad (vara: Ann-Renate Synnes Aass)
Fast observatør:
Jøran Rudi

Undervisningskomitéene:
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AMV  = 1 vit. ansatt for hvert fagtrinn (4);
studiekonsulent; 1 studentrepresentant.
ATV = Faggruppen

2.5. Eksterne verv og engasjementer for
ansatte tilknyttet IMT

Universitetet i Oslo:
Gunnar Flåtten

Varamedlem i UiOs sentrale velferdsutvalg.
Live Hov

Deltar i en arbeidsgruppe oppnevnt av rektor som har fått i oppgave å se
på utvikling av en ny kriterieprofil for tilsettinger og opprykk i
vitenskapelige stillinger.

Det historisk-filosofiske fakultet:
Erling Guldbrandsen

Styringsgruppen for Estetisk seminar
Rolf Inge Godøy

Fakultetsstyret
Gjermund Kolltveit

Fakultetets formidlingsutvalg (vara for stipendiatgruppen)
Tellef Kvifte

Medlem fakultetets forskningsutvalg
Forskerutdanningskoordinator for Estetiske fag

Jon Nygaard
Fakultetsstyret (vara)

Anne Eline Riisnæs
Fakultetets formidlingsutvalg

Marianne Roland
Representant for Forskerforbundet i tilsettingsrådet for administrative og
tekniske stillinger, HF

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

Anne Danielsen
Sekretær for Norsk Musikkforskerlag
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Erling Guldbrandsen
Norsk Musikkforskerlag

Stan Hawkins
Rådet for Ultimafestivalen
Styret for Norsk Jazzarkiv (vara)
Redaksjonskomité Studia Musicologica Norvegica

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

Tellef Kvifte
Styret for Norsk Jazzarkiv

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
Redaktør av Norsk Folkemusikklags Skrifter

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

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
Styremedlem av IASPM Norden
Ansvarlig redaktør for Popular Music Online

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

Live Hov
Styremedlem i Foreningen for nordiske teaterforskere

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.)
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Medlem av Advisery board for tidsskriftene YOUNG og for Musik und
Gesundheit
Medlem av vitenskapelig komite for 5. Europeiske musikkterapikongress.

Marianne Roland
Som medlem av styret i Norsk Teaterunion: norsk representant i 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
Menlo Park, CA, USA, i Computers in Music Research, som utgis i Madison,
Wisc., USA, i Dansk Årbog for Musikforskning, i "Cahiers" de Observatoire
Musical Français, Université de Paris-Sorbonne, 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. Avslutte det nasjonale fellesprosjektet “Norges musikkhistorie”.
Ansvarlig: Arvid O. Vollsnes, Nils Grinde, Finn Benestad, Hallgjerd Aksnes
Kostnad: 1,05 mill. fra NFR, samt støtte også fra andre deltakende

institusjoner, blant annet Norsk kulturråd. De ansattes
forskningsdel blir også benyttet

Tidsramme: 5 år, påbegynt 1996, avsluttes 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: 2001

Tiltak 3. Videreføre arbeidet med å etablere prosjektet “Norges teaterhistorie”
som et nasjonalt fellesprosjekt

Ansvarlig: Jon Nygaard
Kostnad: Deltakernes forskningsdel. Midler for 2002 blir søkt fra NFR
Tidsramme: 6 år, påbegynt 2000, avsluttes 2005

Tiltak 4. Igangsette samarbeid med University of Minnesota v/
musikketnologen prof. Mirjana Lausevic

Ansvarlig: Hans-Hinrich Thedens

STRATEGIER:
– støtte oppbyggingen av nye fagfelter og utvide forskningskompetansen

Tiltak 5. Samarbeid med Senter for Ibsen-studier om utgivelse av ny
vitenskapelig utgave av Ibsens samlede skrifter
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Ansvarlig: Avdelingsleder ATV
Kostnad: Arbeidstid
Tidsramme: Arbeidet fortsetter også i 2001

Mål SP: ØKE ANTALLET AVLAGTE
DOKTORGRADER OG STYRKE REKRUTTERINGEN

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

Tiltak 6. Fortsatt arrangere løpende forskningsseminar (instituttseminar)
med deltakelse fra IMTs forskere og forskerrekrutter – for
framlegging av pågående forskningsprosjekter

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

Tiltak 7. 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 inter-
nasjonal komite, deriblant Rolf Inge Godøy for UiO

Kostnad: For det meste EU-finansiert
Tidsramme: Fram til og med august 2001

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. gjennomstrømningen

Tiltak 8. Videreutvikle studietilbud innen ny musikkteknologi i samarbeid
med Norsk Nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk (NoTAM)

Ansvarlig: Rolf Inge Godøy
Kostnad: Arbeidstid
Tidsramme: fortløpende
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Tiltak 9. 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

Tiltak 10. Avsette midler til reiser – som nødvendig for fullføring av
avhandlingen – for IMTs høyere grads studenter

Ansvarlig: Styret
Kostnad: 40 000
Tidsramme: ut 2001

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

Tiltak 11. Videreutvikle ordningen med utveksling av kurs mellom AMV og
Norges Musikkhøgskole

Ansvarlig: Fagansvarlige AMV
Kostnad: arbeidstid
Tidsramme: pågående

Tiltak 12. Fortsette ordningen med et eget jazztilbud på musikk grunnfag.
Ordningen skal evalueres i forbindelse med revisjon av lavere
grads studiet

Ansvarlig: Fagansvarlig og undervisningsutvalg AMV
Kostnad: Timelærerlønn
Tidsramme: pågående

Tiltak 13. Studieforbedrende tiltak AMV: prøveeksamen i analyse og
kollokviegrupper i oppgaveskriving på grunnfag, ledet av
hovedfagsstudenter.

Ansvarlig: Asbjørn Eriksen
Kostnad: 10 000
Tidsramme: Vår- og høstsemester 2001

Tiltak 14. Studieforbedrende tiltak ATV
Ansvarlig: Marianne Roland
Kostnad: 10 000
Tidsramme: Vår- og høstsemester 2001

Tiltak 15. Evaluere eksamensordninger og utgifter til sensur, AMV/ATV
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Ansvarlig: Bestyrer/undervisningskomiteene AMV/ATV
Kostnad: Arbeidstid
Tidsramme: Våren 2001

Tiltak 16. Vurdere mulig samarbeid om undervisning ATV/AMV
Ansvarlig: respektive Fagansvarlige
Kostnad: Arbeidstid
Tidsramme: Våren 2001

Tiltak 17. Vurdere justering av kvoter for opptak til musikk mellomfag,
storfag og hovedfag

Ansvarlig: Bestyrer
Kostnad: Arbeidstid
Tidsramme: Våren 2001

Tiltak 18. Lage ny fagplan for grunnfag samt øvrige lavere grads studier i
henhold til fakultetets vedtak om modulisering av HF-fagene

Ansvarlig: Arbeidsgruppe oppnevnt av styret
Kostnad: Arbeidstid
Tidsramme: 2001

Tiltak 19. Evaluering av IMTs studiemiljø og kurstilbud
Ansvarlig: Fagansvarlige og fagutvalg
Kostnad: Arbeidstid
Tidsramme: 2001

3.3. Formidling & Dokumentasjon

Mål SP: TYDELIGGJØRE VERDIEN OG
NØDVENDIGHETEN AV IMTs
KOMPETANSEOMRÅDER

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

Tiltak 21. Fortsette konsertvirksomheten
Ansvarlig: Anne Eline Riisnæs
Kostnad: arbeidstid
Tidsramme: 2001

Tiltak 22. Utvikling og vedlikehold av web-sidene – og hjemmesider for de
ansatte

Ansvarlig: visebestyrer
Kostnad: arbeidstid
Tidsramme: 2001
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Tiltak 23. Avdelingen vil arbeide for å få avtalefestet videreutvikling og
brukerstøtte for katalogsystemet 'FIOL' ved en annen institusjon i
løpet av året

Ansvarlig: Tellef Kvifte, Hans-Hinrich Thedens og sivilarbeider
Kostnad: Arbeidstid
Tidsramme: Fortløpende – 2001

Tiltak 24. Vedlikehold av teknisk utstyr og fortløpende erstatning av
ødelagte arbeidskopier i samarbeid med Nasjonalbiblioteket, avd.
Rana.

Ansvarlig: Fagansvarlig NFS
Kostnad: 30 000 (av NFS’ driftsmidler)
Tidsramme: 2001

Tiltak 25. Samle materiale til Slåtter for vanlig fele, bd 5: Møre og Romsdal.
Ansvarlig: Håkon Asheim, Olav Sæta, Tellef Kvifte
Kostnad: Arbeidstid + reisemidler
Tidsramme: 2001

Tiltak 26. 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: 2001

Tiltak 27. Fortsette utbygging av videoarkiv for IMT
Ansvarlig: Marianne Roland
Kostnad: 5 000
Tidsramme: 2001

3.4. Personalpolitikk

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

Tiltak 28. Løpende utredning av behov for IT-tjenester ved IMT.
Oppgradering av arbeidsplassutstyr, både maskiner og
programvare. Bistå ansatte i saker som har med IT å gjøre.
Videreutvikle fellestjenester (skanning, digital foto,
bildebehandling, video, mm.)

Ansvarlig: IT-konsulent Helge Skappel
Kostnad: arbeidstid
Tidsramme: 2001

Tiltak 29. Gjennomføre medarbeidersamtaler for det administrative
personalet

Ansvarlig: Harald Schmedling
Tidsramme: 2001
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3.5. Forskningsprosjekter og -oppgaver
for fast vitenskapelig personale

JON-ROAR BJØRKVOLD
• Fullføre manus til “Song of the Turtle” som publiseres i New York.
•  Arbeider for tiden med den russiske utgaven av “Det Musiske Menneske”,

som etter planen skal utgis på Evropeisky Dim, St Petersburg 2001.
•  Den tyske utgaven av samme bok er under utarbeidelse i samarbeid oversetter

Kerstin Hartmann.
•  I forlengelse av kursene om filmmusikk, planlegges en ny bok om filmmusikk.

ASBJØRN Ø. ERIKSEN
• Fortsetter 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). Jeg vil også forsøke å fortolke verkenes
"dramaturgi", dvs. betrakte dem som en form for fortellinger. Videre vil jeg ta
for meg symfonienes resepsjonshistorie, og se nærmere på årsakene til
diskrepansen mellom Øst (dvs. Russland og Sovjetunionen) og Vest når det
gjelder vurderingen av Rachmaninov.

ROLF INGE GODØY
• Videreføre forskningsprosjektet "Shapes and spaces". Dette er et

fenomenologisk musikkteoretisk forskningsprosjekt der utgangspunktet er
opplevde sansekvaliteter i musikkobjekter. Forestillinger om lydframbringelsen
utgjør en viktig del av klangopplevelsen, og prosjektet vil i det kommende året
ha fokus på såkalt motorteori, dvs. teorien om mentale etterligninger av
bevegelser for lydframbringelse. Det planlegges blant annet ha følgende
aktiviteter i 2001:

- Forberede et større anlagt tverrfaglig og eksternt finansiert
forskningsprosjekt om motorteori og kontroll i lydgenerering i samarbeid
med andre fagmiljøer ved UiO.
- Presentere og drøfte motorteoriprosjektet med europeiske og amerikanske
kolleger ved Universitetet i Gent i mars.
- Presentere og drøfte motorteoriprosjektet med europeiske kolleger ved
Universitetet i Jyväskylä i august.
- Arbeide med en videreføring av DAFx-prosjektet for klangforskning i
samarbeid med en rekke europeiske forskningsinstitusjoner of innen rammen
av EUs COST-program.
- I samarbeid med NoTAM arbeide med utviklingen av programvare for
wavlettsbasert analyse og resyntese av klang.
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ERLING GULDBRANDSEN
• Α rbeider med videreføring av prosjektet om wagnerisme i norsk musikk rundt

århundreskiftet. Gjesteforelesninger. Publisering av første delprosjekter i form
av artikler.

STAN HAWKINS
Publiserer Settling the Pop Score: Pop texts and Identity politics, Ashgate

(London), September 2001
Presentasjon av paper på International Conference in Popular Music, Turku,

Finland, Juli 2001
Skriver på kapittel bestilt til boken World Popular Music and Identities, Routledge

(London)
2 anmeldelser i American musicological journal, Notes
Gjesteprofessorat i populær musikk ved City University, New York - August

2001-Juli 2002
Publiserer kapittel om analyse av populærmusikk, red. Allan Moore, Cambridge

University Press, October 2001
Gjesteopptreden i Singapore Radio International med en seire på seks programmer

med tittel Ramifications of global popular culture - May-July 2001

KJELL HELGHEIM
•  Ferdigstille bokmanuskript: Reviderte oversettelser av Tsjekhovs "fire store

skuespill", Måken, Onkel Vanja, Tre søstre og Kirsebærhaven, med
teaterhistoriske og filologiske kommentarer, presentasjon/etterord. Blir utgitt i
ett bind på Solum forlag.

•  Avslutte arbeidet med oversettelse og bearbeidelse av Tsjekhovs skuespill
Platonov.

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. Min undersøkelse vil altså dreie seg om disse
elementenes betydning for scenetekstene, sammenholdt med Ibsens - og
skuespillernes - eksplisitte ideer om spillestil.
Videreføre prosjektet Piazza Navona som teaterscene.

TELLEF KVIFTE
Starter et prosjekt rundt instrumenter, spilleteknikk og akustikk. Prosjektet tar sikte

på å utvikle kursmateriale for lavere grad, og i forlengelsen av det, et arbeid om
teknologihistorie og musikkinstrumenter.

Fortsetter med rytmeforskning. Prosjektet tar sikte på å utvikle beskrivelses-måter
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;
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likeså materiale fra dans og andre bevegelsestyper. Samarbeid innledes med
Jim LaVita i Denver på dansedelen.

JON NYGAARD
Teatrets historie i Østersjøregionen
• Teatrets historie i Østersjøregionen videreføres som et nordisk/baltisk

prosjekt.
• Videreføre prosjektet Henrik Ibsen og det modernes drama
• Oppstart av prosjektet Norges teaterhistorie

ANNE ELINE RIISNÆS
• Holder på med bokprosjektet om klaverpedagogen Eline Nygaard –

presentasjon av Eline Nygaards metoder/prinsipper innenfor klavermetodikk. I
vårsem.-2001 vil jeg benytte videokamera for senere å kunne belyse aktuelle
problemstillinger også visuelt.

EVEN RUUD
• Α rbeider med en intervjuundersøkelse om temaet ”Musikk og helse”.
• Medlem av planleggingsgruppe for 5. Europeiske kongress i musikkterapi med

ansvar for det musikkvitenskapelige programmet.

HANS-HINRICH THEDENS
- forsvare doktoravhandlingen "Untersuch den ganzen Mann - so wie er vor Dir
steht! om hardingfelespelemannen Salve Austenå fra Tovdal.
- gi ut CD-platen "Tovdalsspelemannen" med arkivopptak med Austenå
- jobbe med en engelskspråklig antologi om innhold og historie av det norske
folkemusikkbegrepet
- drive innsamling i miljøer der det dyrkes tradisjonell norsk musikk, både i Oslo
og i USA

SIGVALD TVEIT
• Arbeider 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.

• Arbeider med emnet hymnologi. Er Noregs representant i Nordisk Institutt for
Hymnologi (Nordhymn), og Skandinavias repr. i hovudkomiteen for den
internasjonale hymnologiforskinga - "Internationale Arbeitsgemeinschaft für
Hymnologie" (IAH).

ARVID O. VOLLSNES
• Hovedredaktør for “Vår norske musikkhistorie” samt redaktør for 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.
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STÅLE WIKSHÅLAND
• Videreføre 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 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.

•  Arbeide 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.

3.6. Forskningsprosjekter og –oppgaver
for midl. vitenskapelig personale

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

Møre og Romsdal.

ANNE-BRITT GRAN
• Evaluering av Norsk kulturråds “Mosaikk – utviklingsprogram for kunst og det

flerkulturelle samfunn” i samarbeid med NIBR. Finansiering ved Norsk
kulturråd.

OLAV SÆTA
• Arbeide med prosjektet "Slåtter for vanlig fele", bind 5
• Vurdere og tilrettelegge utgivelser av eldre notesamlinger
• Gjennomgang av opplysninger i lydbåndkatalogen for Norsk

folkemusikksamling.

3.7. Forskningsprosjekter for de enkelte
stipendiater ved IMT i 2001

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
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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 framstillings-
mønster. 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.

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.

DAGFINN FOLDØY
Musikalsk futurisme i Russland: et tverrfaglig perspektiv på Nikolaj Roslavets,

komponist og "klangorganisator".
• Den russiske futurisme var en sammensatt og i enhver forstand fargerik
avantgarde-bevegelse som hadde sin "blomstringsperiode" ca. 1910-18. Den
omfattet flere kunstarter, særlig var diktning og billedkunst fremtredende.
Undersøkelsen har som siktemål å vise på hvilke premisser musikken inngikk i
den russiske futurismes spekter av kunstneriske uttrykksformer, og hvordan
denne bevegelsens estetiske holdninger kom til uttrykk i klingende toner. For å
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belyse dette tar jeg utgangspunkt i musikk av Nikolaj Roslavets (1881-1944),
særlig fra perioden omkring 1913-20, da han etablerte sin
modernistiske og særpregede "syntakkord-teknikk".

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

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
recensjoner 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.
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� 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).
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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 kronologisk relevans, og i forlengelsen
av dette vil teorien om munnharpas asiatiske opprinnelse bli etterprøvd.

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, representert ved Du Mont, Lully og
Charpentier, musikk- og komposisjonspraksisen i De spanske Nederland og
Rhinområdet og arven fra Italia

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.
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4. Budsjett 2001

Kort forklaring til budsjettoppsettet

Nøkkeltall for IMT (Diagrammer)
1) Inntekter egen- / eksternt finansiert virksomhet
2) Finansieringskilder – eksternt finansiert virksomhet
3) Utgifter egenfinansiert virksomhet – forholdet mellom lønn/drift
4) Utgifter for all virksomhet – lønn/drift

Oppsummert budsjett
Dette oppsettet gir en oversikt over hovedbudsjettets poster (se under).
Forklaringen til kolonnene:
1. Kolonne 1: Hovedspesifikasjoner: egenfinansiert virksomhet (også kalt

universitetsinterne midler) og eksternt finansiert virksomhet.
2. Kolonne 1: Under overskriften egenfinansiert er tiltakene samle i

”hovedbolker”: forskning, undervisning, eksamen osv.
3. Kolonne 1: Under overskriften eksternt finansiert virksomhet er inntektene

sortert på finansieringskilder.
4. Kolonne 2 angir inntektene (overført fra i fjor samt midler fordelt i år)
5. Kolonnene 3-7 angir utgiftspostene sortert etter utgiftstyper: lønn, drift,

utstyr, sum utgifter og prosentvis andel av disse typer utgifter fordelt på
hovedbolkene forskning, undervisning, eksamen osv.

6. Kolonne 8 angir hva som er avsatt pr. kategori.

Hovedbudsjett
Hovedbudsjettet følger i hovedsak samme oppsett som oppsummert budsjett, men
har en større grad av detaljering. I tillegg er her angitt 3 regnskapstekniske
kategorier som utgjør en del av den såkalte kontostrengen: tiltakskode, stedkode
og artskode.

Budsjett for eksternt finansiert virksomhet
Dette oppsettet gir en noe mer detaljert oversikt over ulike inntektskilder, samt
beløp som er overført fra i fjor (både negativ og positiv saldo), samt
dekningsbidrag (overhead).

Oppsummering av IMTs økonomiske situasjon i 2001
IMTs budsjett går i balanse. I denne forbindelse er det viktig å peke på følgende
forutsetninger:
•  Instituttet må i år 2001 holde en professor II stilling i musikkvitenskap ledig

samt en halv førstesekretærstilling.
• Timelærerutgifter er kraftig redusert i forhold til tidligere år.
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• Sensurutgifter i år 2001 er anslått å være på samme nivå som i 2000.


