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Gjør begge de 2 oppgitte oppgavene: 

 

1. Harmonikk 
 

Skriv et lite stykke på 25-30 takter for en trio bestående av klaver og 2 valgfrie melodi-
instrumenter. 

Klaverstemmen skal skrives etter følgende retningslinjer. 

- 8 – 12 ulike akkorder i en progresjon 

- Akkordene skal hver for seg bestå av minimum 3 og maksimum 8 unike toner (foruten 

doblinger), og det skal tilstrebes variasjon i toneantallet i løpet av progresjonen. 

- Akkordprogresjonen skal i hovedsak baseres på ters- og sekundrelasjoner, og ha minst en 

fellestone med foregående akkord. 

- Variasjon i disponeringen skal tilstrebes for hver gang akkordrekken spilles, for eksempel 

ved bruk av brutte akkorder, omlegginger, ulikt leie etc. 

 

Melodistemmene skal tilpasses akkordene, og skal med det understøtte progresjonens ters- og 
sekundrelasjoner. 

Tilstreb å ha 

- God akkorddisponering for klaver 

- Idiomatisk skrevne stemmer for melodiinstrumentene 

- God formgiving av stykket 

 

Legg ved en kort analyse av akkordene og akkordprogresjonen som er brukt. 
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2. Tolvtone 
 

Skriv et lite stykke for 2 strykere eller 2 blåsere basert på følgende tolvtonerekke. 

 

 

 

Stykket skal basere seg på atonale prinsipper beskrevet hos R. Smith-Brindle «Serial Composition», 
samt i kursmaterialet. Gjør bruk av:  

- Komplementær polyfoni 

- Variasjon i konsonans/dissonansgrad samt rytmisk aktivitet 

- En egendefinert intensitetskurve 

- Alle musikalske parametere på en bevisst måte 

 

Gjør rede for rekkebruken i notene hvor det markeres startpunktet til rekken fra begynnelsen, og 
ved skifte av variant og/eller transposisjon. Bruk normerte tegn for dette.  

 

Oppgavene leveres i INSPERA som 1 ZIP fil med kandidatnummeret som filnavn.  

Pakken skal inneholde 2 x 2 separate dokumenter, korresponderende med oppgavens nummer 

(1,2) både som pdf- og sibelius-filer (4 dokumenter til sammen). Brukes et annet program enn 

Sibelius, leveres pdf- og lyd-filer. Husk å kun skrive kandidatnummer, ikke navn, også i 

dokumentene.  

 

 

LYKKE TIL! 


