
Sensorveiledning for Satslære 3A, rytmisk 

MUS2710 – 10 studiepoeng 

 

Allment 
Informasjon om emnets innhold, læringsmål, undervisnings- og eksamensform m.m. 

finner du i emnebeskrivelsen: 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/imv/MUS2710/index.html 

 

Karakterskala: A – F 

https://www.uio.no/studier/eksamen/karakterskala/index.html 

 
Oppgave 

Arranger/komponer minst 100 takter for fullt storband eller en annen fritt valgt 
besetning med mer enn 8 stemmer i tillegg til kompgruppen (bass, trommer, piano, 
gitar). Velg én av  
de tre låtene som er vedlagt. Oppgaveløsningen skal inneholde teknikker i fra pensum 
som har blitt gjennomgått. 
 
Arrangementet skal inneholde:  

 Intro  
 Melodi-presentasjon med underlag  
 Melodibearbeidelse - variant av melodien - rytmisert, arrangert med fritt valgt(e)  

 teknikk(er) fra pensum. 
 Det er anledning til å legge inn en solodel, men da skal det arrangeres ut  

 underlag/backgrounds til solisten.  
 Outro  

 
Besvarelsen skal inneholde Sibelius-/Finale-/Logic-fil av arrangementet, lydfil (mp3 
eller lignende) og transponert partitur i pdf-format og stemmeutskrift. Dette skal leveres 
samlet i en zip-fil med kandidatnr som filnavn. 
 
 
Både partituret og stemmene skal være transponert. Forslag til besetning er:  
 

 2 Altsaksofoner 
 2 Tenorsaksofoner  
 1 Barytonsaksofon  
 4 Trompeter  
 4 Tromboner  
 Piano  
 Gitar  
 Bass  
 Trommer   

https://www.uio.no/studier/emner/hf/imv/MUS2710/index.html
https://www.uio.no/studier/eksamen/karakterskala/index.html


 
 
Andre varianter av besetning kan være 4&4, 5&5, 7&5, 8&5, korps, storband med 
strykere og  
lignende.  Det er anledning til å bruke bi-instrumenter i saksofongruppen.  
 
 
I vurderingen vil det bli lagt vekt på følgende: 
 
• God og fornuftig bruk av de arrangeringsteknikkene vi har gjennomgått  
• Gode harmoniske løsninger  
• Instrumentasjon/klangbehandling  
• Kreative og gode innfallsvinkler til arrangeringen  
• Form  
• Notasjon  
• Spillbarhet 
 
«Håndverk er viktig, da blir det riktig!»  

 

 
Sensorveiledning: 

Med denne oppgaven gis kanditat stor frihet med tanke på sjangervalg og 

oppgaveløsning. Det som sensoren skal vektlegge er gode harmoniske løsninger og 

fornuftig bruk av arrangeringsteknikker. Kreativitet og briljans skal belønnes, men dette 

kommer om notasjon, spillbarhet og arrangement først og fremst er på plass. 

Arrangementet skal klinge godt, og fungere i sin helhet fra start til slutt. Det er viktig at 

de forskjellige instrumentene brukes idiomatisk og godt. Det er bra med variasjon i 

instrumentasjon og orkestrering gjennom oppgaven. 

 

Karakteren E 

 God og fornuftig bruk av de arrangeringsteknikkene vi har gjennomgått; 
Spreadvoicings, Blokkharmonisering, Kvartklanger, Clusterakkorder, upper 
triads, linewriting.  – Kandidaten må kunne bruke noen av teknikkene som er 
gjennomgått på en korrekt måte på valgt ensemble. 

 Gode harmoniske løsninger – Kandidaten skal kunne levere et arrangement 
som er harmonisk korrekt i grunnstrukturen – d.v.s. akkompagnementet i 
forhold til melodi. Flere av blåserene må være med i støttende akkorder for å 
vise et minimum av pensumskunnskap. 

 Instrumentasjon/klangbehandling – Kandidaten skal skrive spillbart for 
instrumentene instrumentene det skrives for. 

 Form – Arrangementet må ha en form i henhold til oppgaven. 
 Notasjon – Notene skal være leselige og spillbare. 

 



Karakteren D-C 

 God og fornuftig bruk av de arrangeringsteknikkene vi har gjennomgått; 
Spreadvoicings, Blokkharmonisering, Kvartklanger, Clusterakkorder, upper 
triads, linewriting.   – Kandidaten må kunne bruke flere av teknikkene som er 
gjennomgått på en korrekt måte på valgt ensemble. 

 Gode harmoniske løsninger – Kandidaten skal kunne levere et arrangement 
som er harmonisk korrekt og godt skrevet.  

 Instrumentasjon/klangbehandling – Kandidaten skal skrive spillbart for 
instrumentene og arrangementet skal tilstrebe en god balansering mellom 
instrumentene. Det er viktig med idiomatisk og god bruk av ensemblet. 

 Form – Arrangementet må ha en form i henhold til oppgaven.  
 Notasjon – Notene skal være leselige, spillbare og inneholde 

musiseringsinformasjon. 

 

Karakteren B-A 

 God og fornuftig bruk av de arrangeringsteknikkene vi har gjennomgått; 
Spreadvoicings, Blokkharmonisering, Kvartklanger, Clusterakkorder, upper 
triads, linewriting.   - Kandidaten skal vise at de behersker de fleste av 
teknikkene som har vært gjennomgått. Teknikkene bør brukes på en trygg og 
god måte og løfte kandidatens kreative idéer på en god måte på valgt ensemble.  

 Gode harmoniske løsninger – Kandidaten skal kunne levere et arrangement 
som er harmonisk korrekt og godt skrevet. Oppgavebesvarelsen bør inneholde 
større eller mindre reharmoniseringer som underbygger arret. 

 Instrumentasjon/klangbehandling – Kandidaten skal skrive spillbart for 
instrumentene og arrangementet skal tilstrebe en god balansering mellom 
instrumentene. Oppgaven må gjerne varieres med bruk av muter og doblinger i 
lys av harmonikk, tetthet og dynamikk.  Det er viktig med idiomatisk og god 
bruk av ensemblet. 

 Form – Arrangementet må ha en form i henhold til oppgaven. Det er bra med 
harmoniske grep i lys av storformen. Det er viktig å variere arrangementet med 
forskjellige bruk av instrumentgruppene og blanding av de forskjellige 
instrumentene. 

 Notasjon – Notene skal være leselige, spillbare og inneholde 
musiseringsinformasjon som stemmer idiomatisk med sjangervalg. Denne 
informasjonen skal stå i henhold til balanseringen av ensemblet, stil, uttrykk og 
dynamikk i arrangementet.  

 


