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Opptaksprøve musikk, dans og drama  - Musikk 
 

• Alle primærsøkere blir invitert til frivillig opptaksprøve. 
 

• 7 eller 15 poeng kan deles ut til inntil 50% av antallet plasser etter følgende 
kriterier: 
 
- 7 poeng - Eleven viser talent og er kommet godt i gang med sin utvikling 

både når det gjelder musikalsk uttrykk og instrumentbeherskelse. Eleven 
møter godt forberedt og viser engasjement under opptaksprøven. 
 

- 15 poeng - Eleven viser stort og utviklet talent og er på et svært høyt nivå 
når det gjelder musikalsk uttrykk og instrumentbeherskelse. Eleven møter 
godt forberedt og viser engasjement under opptaksprøven. 

 

• Musikkteoretisk nivå vektlegges. Det kan tas hensyn til ønsket 
instrumentfordeling i klassen samt individuell musikalsk bredde ved tildeling av 
poeng.  

 
Teoretisk prøve: 

 

- Gjennomføres før den praktiske prøven og vil ha en varighet på ca 15 
minutter. 

- Søker vil bli testet i enkel teori (nøkler, notenavn, noteverdier, taktarter 
m.m.) og gehørferdigheter (enkel rytme- og/eller notediktat). 

 
Praktisk prøve: 
 

- Søker fremfører en selvvalgt sang/komposisjon på hovedinstrument. 
Kandidaten kan om ønskelig medbringe 1 person som akkompagnatør. Bruk 
av playback fra lydfil (telefon/PC eller lignende) er OK. Det er ikke tillatt 
med ”live” band.  

- Instrumentalister synger en enkel sang a capella (uten musikk). Sangen vil 
være enkel og kjent og bli utdelt på opptaksprøven. 

- Søker kan i tillegg bli prøvd i enkle tekniske/praktiske ferdigheter på 
instrumentet, f.eks. enkelt bladspill (noter eller enkel besifring). 

- Det er i tillegg anledning til å framføre et kort stykke (ca 1 min) på et annet 
instrument som søkeren behersker godt. 

- Søker presenterer seg selv med kort historikk, musikalske erfaringer, 
motivasjonsgrunner og ev. annen relevant informasjon.  

- Det er ikke tillatt med publikum i form av familie, venner og lignende under 
opptaksprøven. 
  

• Resultat vil meddeles skriftlig til hver enkelt elev innen 14 dager etter 
gjennomføring av opptaksprøven. 


