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Besvar én av følgende to oppgaver: 

 

ENTEN 

Oppgave 1: 

Punk kom til Norge på slutten av 70-tallet som musikksjanger og ungdomskultur. 

Norske band begynte å synge på norsk med en ny energi og en opprørsk holdning til 

det etablerte. Denne perioden i norsk populærmusikkhistorie presenteres både i 

NRK-serien Norsk rocks historie (episode 6 med tittel Gjør det sjøl) fra 2004 

(https://www.nrk.no/skole/musikkparken/norsk-rocks-historie-1.13573213) og i 

de to første episodene av serien Punx fra  2015 (https://tv.nrk.no/serie/punx). 

Ta utgangspunkt i dette materialet og drøft ett eller flere temaer som har vært 

behandlet i emnets forelesninger eller seminargrupper (for eksempel historiografi, 

autentisitet, nasjonal identitet, musikk og kjønn, musikk og media, globalisering, 

teknologi, musikk og fremføring).  

Formuler en problemstilling, redegjør for sentrale begreper og pensumstoff knyttet 

til det/de temaer du har valgt og bruk dette i diskusjon av problemstillingen. Hent 

gjerne også inn andre relevante eksempler i diskusjonen. 

 

 

https://www.nrk.no/skole/musikkparken/norsk-rocks-historie-1.13573213
https://tv.nrk.no/serie/punx


 

ELLER 

Oppgave 2: 

 
Waldemar Thranes «Fjeldeventyret» (med tekst av Henrik A. Bjerregaard) fra 1825 

regnes som et av de første nasjonalromantiske musikkverk i Norge. Under 

åpningsgallaen i Den Norske Opera i 2008 ble «Ågots fjeldsang» fra syngespillet 

fremført av den norske sopranen Solveig Kringlebotn med Gaute Vikdal på neverlur. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I7d0QTTVUFg  

 

Diskuter fremførelsen og/eller verket i lys av ett eller flere temaer som har vært 

behandlet i emnets forelesninger eller seminargrupper (for eksempel musikk og 

fremføring, nasjonal identitet, nasjonalisme, historiografi, autentisitet, musikk og 

analyse, musikk og form). 

Formuler en problemstilling, redegjør for sentrale begreper og pensumstoff knyttet 

til det/de temaer du har valgt og bruk dette i diskusjon av problemstillingen. Hent 

gjerne også inn andre relevante eksempler i diskusjonen. 

 

 

 

 

Lykke til! 

https://www.youtube.com/watch?v=I7d0QTTVUFg

