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Årsplan plan for IMT 2002

Vedtatt i instituttstyret 21. februar 2002

1. Innledning

Årsplanen er en kortfattet oversikt over instituttets planlagte virksomhet i år 2002 Hovedvekten i planen

er satsinger og tiltak spesielt for året; den ordinære virksomheten beskrives i korte ordelag.

Dette er den første årsplan som bygger på instituttets nye langtids plan (LP), vedtatt 3.05.2001. Denne

årsplan følger hovedlinjene i LP, og overskriftene i tiltaksoversikten 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 16 ansatte i faste vitenskapelige stillinger, 3,2 åremålsansatte i viten-
skapelige stillinger, 6,5 i rekrutteringsstillinger, 6 ansatte i administrative stillinger,
samt et varierende antall timelærere (se vedlagte stillingslister).

• IMT har for tiden i alt 317 studenter (199 ved AMV og 118 ved ATV).

• IMT har et basisbudsjett for inneværende år på ca. kr.17.000.000. I tillegg kommer ca.
kr. 800.000 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.

1.2 Utfordringer 2002

• 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
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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 står midt oppe i en prosess med store omstillinger innen høyere utdanning, 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. Arbeidet med såkalte kvalitetsreformen vil dominere
instituttets aktiviteter det av meste året.

2. Forskning

2.1 Forskning ved AMV i 2002

De ansattes egne prosjekter er samlet i vedlegg 4.

Følgende større prosjekter er under planlegging:

Tiltak 1 Aesthetics at work

Ansvarlig Ståle Wikshåland og Tellef Kvifte i samarbeid med en
rekke humanistiske forskningsmiljøer

Kostnad Eventuelle midler fra NFR og/eller SHS

Tidsramme (foreløpig) ett år

Tiltak 2 Motormimesis (om handlingsbilder i generering,
sansning og forestilling av lyd)

Ansvarlig Rolf Inge Godøy i samarbeid med diverse
musikkognisjonsmiljøer i EU-området

Kostnad Eventuelle midler fra NFR

Tidsramme Oppstart vår 2002

Tiltak 3 Norsk operahistorie

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

Kostnad Eventuelle midler fra NFR og Den norske opera

Tidsramme 2002 – 2008

2.2 Forskning ved ATV i 2002

De ansattes egne prosjekter er samlet i vedlegg 4.

Følgende større prosjekter er under planlegging:
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Tiltak 4 Planlegging av et fellesprosjekt om Norges teaterhistorie

Ansvarlig Jon Nygaard i samarbeid med øvrige teater-
vitenskapelige miljøer i Norge

Kostnad Midler fra NFR

Tidsramme Vår 2002

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 (engasjert)

Kostnad NOK 500.000 fra Norsk kulturråd

Tidsramme Ut 2002

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 Utrede muligheter for å dokumentere etnisk musikk i
Norge, koordinert med undervisningstilbudet innen
etnisk musikk ved AMV

Ansvarlig Tellef Kvifte og Hans-Hinrich Thedens

Kostnad Ordinær arbeidstid

Tidsramme 2002

Tiltak 7 Utrede digitalisering av lydsamlingen

Ansvarlig Tellef Kvifte

Kostnad Ordinær arbeidstid

Tidsramme 2002
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4. Undervisning

4.0 Studier ved IMT

Studiene ved AMV har til nå vært organisert i enhetene grunnfag, mellomfag, storfag og
hovedfag. I henhold til vedtak i Stortinget i forbindelse med kvalitetsreformen skal det
utarbeides helt nye studieprogrammer til erstatning for de gamle studieplaner. Det
planlegges å lage en helt egen BA for musikk. Studiene skal nå bygges opp av mindre
moduler og også kunne brukes i andre studieprogrammer. Foruten en omorganisering av
nåværende studieplaner krever denne reformen en omlegging til andre og mer fleksible un-
dervisnings- og evalueringsformer som f.eks. mindre kurs med større grad av selvstudium
under veiledning, færre store forelesninger, mer kontinuerlig evaluering, osv. Det er nedsatt
en komité ved AMV for å utarbeide et eget studieprogram i musikk.
Hovedfagsundervisningen på musikk er allerede organisert i mindre enheter, slik at her vil
det i første omgang bare være nødvendig med mindre endringer i studieplanen.

ATV har for en stor del alt gjennomført moduliseringen av sine studier, men skal i 2002
konsentrere seg om å få teatervitenskapelige moduler innpasset i studieprogrammer for
estetiske fag og for kulturstudier.

Felles for reformarbeidet ved begge avdelinger er å heve kvaliteten på studiene. Reformen
på hovedfagsnivå både for musikk og teater blir utsatt til etter at arbeidet med BA-graden er
fullført.

Tiltak 8 Fellestiltak for IMT: reisestøtte til hovedfagsstudenter
i forbindelse med arbeidet med hovedoppgaven

Ansvarlig Instituttbestyrer i samarbeid med kontorsjef

Kostnad Kr. 50.000 settes av på budsjettet

Tidsramme 2002

4.1 Studier ved AMV 2002

Tiltak 9 Utarbeide studieprogram i musikk (Bachelor of
music)

Ansvarlig Rolf Inge Godøy som leder for et eget programstyre

Kostnad Ordinær arbeidstid

Tidsramme April 2002

Tiltak 10 Bygge ut musikkteknologistudiene (musikalsk
akustikk og lydbehandling) ved AMV ved innreding
av lydstudio

Ansvarlig Rolf Inge Godøy og Tellef Kvifte

Kostnad 400.000 til ombygging/innredning; 400.000 til maskin- og
programvare

Tidsramme 2002
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Tiltak 11 Lyse ut stilling som 1.amanuensis II i musikalsk
akustikk og lydbehandling

Ansvarlig Instituttledelsen

Kostnad Lønnskostnader

Tidsramme Vår 2002

4.2 Studier ved ATV

Tiltak 12 Tilpasse moduler i teatervitenskap til de nye
studieprogrammene

Ansvarlig Jon Nygaard I samarbeid studieprogrammer for estetiske
fag og for kulturstudier

Kostnad Ordinær arbeidstid

Tidsramme April 2002

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 13 Utbygging av IMTs nettpresentasjon generelt og av
nettbaserte formidlingsprosjekter spesielt

Ansvarlig Tellef Kvifte og Gisela Attinger

Kostnad Ordinær arbeidstid

Tidsramme 2002

Tiltak 14 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 2002
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Tiltak 15 "Noter på nett" - webutgave av samtlige bind i seriene med

hardingfeleslåtter og slåtter for vanlig fele

Ansvarlig Tellef Kvifte

Kostnad NOK 500.000 fra Norsk kulturråd

Tidsramme Ut 2002

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 oppfattning 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 tilbudet nasjonalt er mer begrenset. Innen høyere grads under-
visning og innen forskeropplæringen vil det også i kommende år være nyttig med en
nærmere avklaring av arbeidsdeling mellom norske høgskoler og universiteter.

• ATV tilbyr rent teoretiske teaterstudier med særlig vekt på fagområdene teaterhistorie,
dramaturgi og teatersosiologi, mens teatervitenskapsstudier andre steder i Norge
(ved NTNU i Trondheim og ved Universitetet i Bergen) har enkelte praktiske
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:

Tiltak 16 ATV vil fortsatt arbeide for å etablere prosjektet
Norges teaterhistorie

Ansvarlig Jon Nygaard i samarbeid med hele det norske
teaterforskningsmiljøet

Kostnad Eventuelle midler fra NFR

Tidsramme Start 2002

6.2 Internasjonalt undervisningssamarbeid

Tiltak 17 AMV fortsetter samarbeidet om Pythagoras (EU-
finansiert sommerskole i kognitiv musikkforskning)

Ansvarlig Rolf Inge Godøy

Kostnad Eksterne midler

Tidsramme 2002/2003



Institutt for musikk og teater – Årsplan 7

Tiltak 18 AMV og ATV vil utrede muligheten av å ha deler av
undervisningen på engelsk for å lette det
internasjonale undervisningssamarbeidet

Ansvarlig Fagliste ledere

Kostnad Ordinær arbeidstid

Tidsramme 2002

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 19 AMV fortsetter samarbeidet med The international
society for systematic and comparative musicology
(ISSCM) om konferanser og publikasjoner

Ansvarlig Rolf Inge Godøy

Kostnad Midler fra EU, NFR og Belgisk forskningsråd

Tidsramme løpende

Tiltak 20 AMV i EU/COST-programmet GAS (Gestural audio
systems)

Ansvarlig Rolf Inge Godøy

Kostnad EU-finansiering av samarbeid, samt egen innsats

Tidsramme 2002-2006

Tiltak 21 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.
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Tiltak 22 Arbeide for anerkjennelse av IMTs egenart og behov
innad i UiOs organer

Ansvarlig Instituttledelsen

Kostnad Ordinær arbeidstid

Tidsramme 2002

Tiltak 23 Arbeide for mer langsiktig og forutsigbar
budsjettering, slik at både studentinntak, un-
dervisning og forskning kan planlegges bedre

Ansvarlig Instituttledelsen

Kostnad Ordinær arbeidstid

Tidsramme 2002

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 24 Tettere oppfølging av den enkelte student

Ansvarlig Studiekonsulenter og den enkelte lærer

Kostnad Ordinær arbeidstid

Tidsramme 2002

Tiltak 25 Intensivere informasjonsarbeidet om IMTs
studietilbud for å få de best kvalifiserte søkerne til
det nye studieprogrammet i musikk

Ansvarlig Studiekonsulenter i samarbeid med instituttledelsen

Kostnad Ordinær arbeidstid

Tidsramme 2002

7.2 Personalpolitikk

Gitt den generelt vanskelige økonomiske situasjonen for UiO og for HF/IMT i særdeleshet, 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 nok 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.
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7.3 Likestilling

Mer enn halvparten av studentene ved IMT er kvinner, men andelen kvinner blant det fast
ansatte vitenskapelige personalet er meget liten.

Tiltak 26 Besette et professorat i musikkvitenskap øremerket
kvinnelige søkere

Ansvarlig Instituttledelsen

Kostnad Lønnsmidler

Tidsramme 2002

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 27 Arbeide for kompetanseheving hos den enkelte
ansatte

Ansvarlig Instituttledelsen

Kostnad Innen ordinær arbeidstid

Tidsramme 2002

Tiltak 28 Arbeide for bedre støtte-, rådgivnings- og
vedlikeholdsfunksjoner

Ansvarlig Instituttledelsen

Kostnad Innen ordinær arbeidstid

Tidsramme 2002



Institutt for musikk og teater – Årsplan 10

Vedlegg

1. Personale 2002

2. Instituttstyrets sammensetning 2002

3. Liste over ansatte som er medlemmer av eksterne råd, styrer og utvalg 2002

4. De ansattes forskningsprosjekter

5. Stipendiatenes forskningsprosjekter
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VEDLEGG 1: PERSONALE 2002

Fast vitenskapelig personale – Musikkvitenskap:

Bjørkvold, Jon-Roar, professor – forskningstermin høst 2002

Eriksen, Asbjørn Ø, førsteamanuensis

Godøy, Rolf Inge, professor, instituttbestyrer, faglig leder for musikkvitenskap

Guldbrandsen, Erling, førsteamanuensis

Hawkins, Stan, førsteamanuensis – forskningstermin vår 2002

Riisnæs, Anne Eline, amanuensis, _ stilling

Ruud, Even, professor – forskningstermin høst 2002

Tveit, Sigvald, førsteamanuensis

Vollsnes, Arvid O, professor – forskningstermin vår 2002

Watne, Åshild, universitetslektor, _ stilling

Wikshåland, Ståle, professor

Østerberg, Dag, professor II

Midlertidig vitenskapelig personale - Musikkvitenskap

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

Fast vitenskapelig personale – Norsk folkemusikkssamling:

Kvifte, Tellef, professor (visebestyrer)

Thedens, Hans-Hinrich, førsteamanuensis

Midlertidig vitenskapelig personale - Norsk folkemusikkssamling:

Sæta, Olav, vikar 1/2 stilling for Tellef Kvifte, tilsatt 1.01.2000 til 31.12.2002

Fast vitenskapelig personale – Teatervitenskap:

Helgheim, Kjell, professor

Hov, Live, professor, permisjon uten lønn 2002

Nygaard, Jon, professor, faglig leder for teatervitenskap

Midlertidig vitenskapelig/faglig personale - Teatervitenskap:

Gran, Anne-Britt, førsteamanuensis, vikar tilsatt 1.01.2002 til 30.06.2002

Leirvåg, Siren, universitetslektor, tilsatt 1.01.2002 til 31.12.2002

Taiti, Eva Falck, universitetslektor, tilsatt 1.01.2002 til 31.12.2002
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Stipendiater:

Attinger, Gisela, _ post.doc. AMV, tilsatt 1.8.00 til 31.07.06

Danielsen, Anne, post.doc. AMV, stipendiat tilsatt 17.06.01 til 10.03.05

Foldøy, Dagfinn, NFR-stipendiat AMV, tilsatt fra 1.2.01 til 31.01.04

Furnes, Odd Torleiv, univ.stipendiat AMV, tilsatt 1.1.00 til 20.03.03

Knudsen, Jan Sverre, NFR-stipendiat AMV, tilsatt 1.8.98 til 15.05.03

Skaadel, Håvard, NFR-stipendiat AMV, tilsatt 1.08.00 til 31.08.03

Stige, Brynjulf, univ.stipendiat AMV, tilsatt 1.08.97, forlenget til 31.08.02

Administrativt personale:

Flåtten, Gunnar, seniorkonsulent

Karimiha, Jamshid, førstekonsulent

Kristensen, Turid, studiekonsulent, 70% stilling i 2002

Roland, Marianne, fagkonsulent studiesaker ATV, 1/2 stilling

Schmedling, Harald, kontorsjef

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

Andre engasjementer:

Sivilarbeidere:

Espen Eriksen fra 30.01.02

Kristian Reppesgård (NFS) fra 22.08.01

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 2002

Instituttstyret:

Instituttbestyrer/faglige ledere:

Instituttbestyrer Rolf Inge Godøy

Visebestyrer Tellef Kvifte (vara: Hans-Hinrich Thedens)

Jon Nygaard (vara: Kjell Helgheim)

Øvrige vitenskapelige ansatte:

Stan Hawkins

Arvid O. Vollsnes

(Varaer:

1. Erling Guldbrandsen

2. Sigvald Tveit

3. Jon-Roar Bjørkvold)

Rekrutteringspersonale:

Håvard Skaadel (vara: Anne Danielsen)

Administrativt personale:

Marianne Roland (vara: Jamshid Karimiha)

Studenter:

Musikk: Erlend Lygren (vara: Hans Olav Baden)

Teater: Ann-Renate Synnes Aass (vara: Camilla Brattland)

Undervisningskomiteene:

AMV = 1 vit. ansatt for hvert fagtrinn (4); studiekonsulent; 1 studentrepresentant.

ATV = Faggruppen
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VEDLEGG 3: LISTE OVER ANSATTE SOM ER MEDLEMMER AV EKSTERNE RÅD, STYRER OG

UTVALG 2002

Universitetet i Oslo:

Gunnar Flåtten: Varamedlem i UiOs sentrale velferdsutvalg.

Det historisk-filosofiske fakultet:

Erling Guldbrandsen: Styringsgruppen for Estetisk seminar

Rolf Inge Godøy: Fakultetsstyret

Jon Nygaard: Fakultetsstyret (vara)

Anne Eline Riisnæs: Fakultetets formidlingsutvalg

Norges forskningsråd:

Ståle Wikshåland: Leder for publiseringsutvalget “Kultur og samfunn” ; Leder i fagkomiteen

“Kunsthistorie, arkitektur, kunstfag og musikkvitenskap” ; Formann i NFRs fagkomite for humaniora.

Nasjonalt:

Anne Danielsen: Sekretær for Norsk Musikkforskerlag

Erling Guldbrandsen: Norsk Musikkforskerlag

Stan Hawkins: Rådet for Ultimafestivalen; Styret for Norsk Jazzarkiv (vara); Redaksjonskomité Studia

Musicologica Norvegica

Kjell Helgheim: Styret for Teatermuseet i Oslo (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: Styret for Norsk Visearkiv; Styret for Norsk Folkemusikklags/redaktør for

årsskriftet

Arvid O. Vollsnes: Medlem av Musikkfaglig utvalg for UD

Internasjonalt:

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; IMTs representant I COST-prosjektet GAS (Gestural Audio System)

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

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



Institutt for musikk og teater – Årsplan 15

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; 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); 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 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: Medlem av styringsgruppen for nordisk prosjekt Århundreskiftets estetikk ”;

Medlem av Nordisk Samarbeidsnemnd for Publisering – Humaniora (NOS-H); Medl. av

styringsgruppen for forskerutdanningsnettverket “Skagerak”
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VEDLEGG 4: DE ANSATTES FORSKNINGSPROSJEKTER:

Avsnittene er kopiert fra de ansattes sider på IMTs www-sider.

JON-ROAR BJØRKVOLD

Jeg arbeider for tiden med tre prosjekter:

Jeg samler for tiden materiale til en ny bok om filmmusikk.

Jeg samler for tiden materiale til en bok om norsk musikkkultur.

Jeg planlegger en bok om musikk storfag, der jeg siden 1983 på eget institutt har prøvd å omsette

tanker om musisk læring i et undervisningsopplegg med egne studenter. Denne boka skal skrives

sammen med mennesker som har vært med og undervist på storfaget det siste året, og blir sånn sett

en bok under min redaksjon. En viktig del av underlagsmaterialet er studentenes egne

prosjektrapporter gjennom alle disse årene. Her ligger det både mye faghistorie, og dessuten en

tenkning som angår både en universitets- og høgskolesektor som for tiden gjennomgår store

forandringer og for debatten rundt læring og undervisning generelt.

ROLF INGE GODØY

Det langsiktige målet med min forskning er å gi et bedre grunnlag for en fenomenologisk musikkteori,

dvs. en musikkteori som omhandler våre subjektive bilder av musikalsk lyd. De seneste års forskning

er oppsummert i boken Shapes and spaces, og en viktig del av dette er forskning på musikalske

teksturer.

I de kommende årene vil jeg jobbe mye med mitt Motormimesis-prosjekt, samt i samarbeid med

utenlandske kolleger også arbeide med integrering av nyere musikk-kognitiv forskning i systematisk

musikkvitenskap (http://www.ipem.rug.ac.be/nfwo/meeting13.html).

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

STAN HAWKINS

- Chapter commission for 'Analysing Popular Music' (Cambridge University Press, 2002)

- Chapter commission for 'Drowned Worlds project' (Routledge: London, 2003)

- Editor for forthcoming book with John Richardson, 'Pleasures in the Musical text' (Oxford University

Press, 2003/2004)

- Editor for forthcoming book with Sheila Whiteley and Andrew Bennett, Volume IASPM (2003)

- New book, 'Technologies and Desires in Musical production' (publisher being negotiated, envisaged

date 2005)
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- Editor-in-chief of the journal Popular Musicology Online

- Norwegian representative for IASPM (International Association for the Study of Popular Music)

KJELL HELGHEIM

Ny utgivelse av Tsjekhovs 4 store skuespill, nyoversettelse med kommentarer.

TELLEF KVIFTE

- 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.

- 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.

HANS-HINRICH THEDENS

- engelskspråklig antologi om "folkemusikkbegrepet i Norge"

- redaksjon av "Norsk Folkemusikklags skrifter"

- formidling av materiale fra min doktoravhandling

- materialsamling om "motivasjonen til å engasjere seg i Norsk Folkemusikk" blant unge musikere i

Oslo og "scandi"-entusiaster i USA

SIGVALD TVEIT

- Sangen og musikken i konservative protestantiske miljø.

ARVID O. VOLLSNES

- Norsk musikkhistorie i første halvdel av 1900-tallet, med musikkritikken.

- Systematisering, lagring og presentasjon av ulikt musikkvitenskapelig materiale.
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VEDLEGG 5: STIPENDIATENES FORSKNINGSPROSJEKTER:

Avsnittene er kopiert fra de stipendiatenes sider på IMTs www-sider.

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

Kunstverket i den digitale reproduksjonens tidsalder - om teknologi, tradisjon og estetikk i computer-

basert rytmisk musikk.

Kunsten å hellige middelet - om nye forbindelser mellom kunst og næringsliv.

DAGFINN FOLDØY

Musikalsk futurisme i Russland: et tverrfaglig perspektiv på Nikolaj Roslavets, komponist og

"klangorganisator".

ODD TORLEIV FURNES

"Measuring style - an empirical depiction of perception." Prosjektet tar for seg musikalsk stil og ser på

forholdet mellom dens kvalitative og kvantitative aspekter.

JAN SVERRE KNUDSEN

Stipendiat tilknyttet NFR-prosjektet KUSK (Kultur og Språkkontakt). Identitetsutvikling blant unge

innvandrere gjennom musikalsk samhandling. I dette doktorgradsprosjektet studeres musikkens rolle

for identitetsutvikling og identitetsforhandling hos unge og voksne innvandrere, med hovedvekt på

aktivitetene som er knyttet til det chilenske kulturhuset i Oslo. Studien vil fokusere på forholdet mellom

på den ene side hvordan for musikalske preferanser forklares, og på den annen side musikalsk

interaksjon i ulike grupper. Graden av samsvar og konflikt mellom disse to vil drøftes og relateres til de

ambisjonene som er uttrykt i offisielle retningslinjer og mål for kulturpolitikk.
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HÅVARD SKAADEL

Doktorgradsprosjekt om Henry Du Monts (1610-84) små latinske motetter: Behagsestetikk eller affekt-

estetikk i italianiserende Stile moderno i Frankrike i annen halvdel av 1600-tallet.

BRYNJULF STIGE

Arbeider med prosjektet "Kommunikativ etablering av meining i musikk". Prosjektet er ei kvalitativ

undersøking av korleis psykiatriske klientar i musikkterapi brukar musikk og skapar meining i og

gjennom musikk.


