
Sommarkurs i orkesterdirigering MUHN77 (8 hp - Avancerad nivå) 
Information rörande antagning, kursupplägg och lektionsplanering 
 
Antagning 
Sökande registrerar sig till kursen på www.antagning.se samt skickar in material med prov på den 
sökandes kapacitet som dirigent innehållande DVD-inspelning (framifrån) och CV till Lunds universitet, 
Odeum, Box 117, 221 00 Lund. Materialet skall vara Odeum tillhanda senast 30 april.  
 
Behörighet 
För antagning till sommarkursen krävs genomgången grundutbildning vid musikhögskola eller 
motsvarande kunskaper, samt erfarenhet av orkesterdirigering på en högre nivå. 
 
Datum och lokaler 
Kursen ges tredje veckan i juni i Lund vid Odeum (Palaestra et Odeum) samt Lunds Stadshall. 
 
Innehåll 
Kursen innehåller  
 

- auskultation 
- partiturstudium  
- individuella lektioner  
- grupplektioner med piano  
- föreläsningar  
- dirigering/repetition med Nordiska ungdomsorkestern och professionell ensemble 

 
 
Exempel på upplägget för en undervisningsdag kan vara: 
 
10.00-12.00 Dirigering: Repetition med Nordiska Ungdomsorkestern (NUO) 
13.00-15.00 Grupplektion med piano 
15.30-17.00 Partituranalys: Metod  
18.00-20.00 Utvärdering med video 
20.00-21.00 Föreläsning 
 
Kontakt  
Patrik Andersson, tel. 046-222 72 29, 0702-74 64 62 Patrik.Andersson@odeum.lu.se   
 
Kursansvarig 
Director musices Patrik Andersson  
 
Kursbeskrivning  
Kursen riktar sig till studenter vid musikhögskola med fördjupning i orkesterdirigering, och till 
yrkesverksamma dirigenter på en högre nivå som vill fördjupa sina kunskaper i orkesterdirigering.  
 
Lärare 
Patrik Andersson, huvudlärare  
Mika Eichenholz 
 
Exempel på repertoar  
Benjamin Britten  Simple Symphony (sats 3 och 4)  
Antonin Dvorak  Serenad op. 22 (sats 1) 
Jean Sibelius   Symfoni nr. 2 (1-2 satser) 
Ottorini Respighi  Pini di Roma (1-2 satser) 
 
Samverkan  
Kursen ges i samverkan mellan Odeum (kursgenomförande), Musikhögskolan i Malmö (registrering 
och examination), Sveriges Orkesterförbund och Nordiska ungdomsorkestern. 
 

http://www.antagning.se/
mailto:Patrik.Andersson@odeum.lu.se


Studenter 
Antal studenter begränsas till 3-4. Passiva studenter erbjuds närvara vid de gemensamma 
föreläsningarna och repetitioner med orkester. 
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