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INDLEDNING 
 

LOVGIVNING 
Studieordningen er udarbejdet i medfør af Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scene-
kunstskole, nr. 1475 af 01/10/2020. De generelle rammer for uddannelsen er beskrevet i rammestu-

dieordningen for Den Danske Scenekunstskoles uddannelser. 
 

TILHØRSFORHOLD 
Uddannelsen hører under censorkorpset for Den Danske Scenekunstskole og studienævnet for musi-

cal. Den studerende optages på uddannelsen i Fredericia. 
 

BETEGNELSE 
Uddannelsen giver ret til titlen bachelor i musical. Den engelsksprogede titel er Bachelor of Fine 
Arts (BFA) in Musical Theatre. 

 

CAMPUS 
Den studerende optages på Den Danske Scenekunstskole i Fredericia. 
 

SPROG 
Uddannelsen udbydes på dansk, men undervisning på engelsk, norsk og svensk forekommer.  
 

OVERGANGSORDNING OG IKRAFTTRÆDELSE 
Denne anden udgave af studieordningen trådte i kraft i august 2019. Første udgave trådte i kraft i 
august 2016. Studerende på årgang BA20 og BA21 overgik automatisk til anden udgave af studieord-

ningen. Behovet for evt. overgangsordninger aftales med den enkelte studerende.  
 

GODKENDELSE 
Første udgave: Skolerådet afgav udtalelse, og rektor godkendte studieordningen den 6. juni 2016. 

Studieordningen blev revideret på baggrund af ændringer i bekendtgørelsen den 10. august 2017 og 
den 10. oktober 2018. Anden udgave: Skolerådet afgav udtalelse til rektor om studieordningen den 

8. maj 2019. Studieordningen blev godkendt af rektor den 15. maj 2019 og igen med redaktionelle 
ændringer den 1. september 2019. Studieordningen blev revideret i april 2021, hvor en række gene-

relle regler om uddannelsen blev flyttet til en fælles rammestudieordning for alle bachelor- og kan-
didatuddannelser på Den Danske Scenekunstskole. 
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OM UDDANNELSEN 
 

FORMÅL 
De kunstneriske bacheloruddannelser ved Den Danske Scenekunstskole uddanner dimittender, der 
har et dybtgående kendskab til deres eget fagområde, og som samtidig mestrer en tværfaglig og 

entreprenant tænkning. Uddannelserne retter sig mod et udvidet arbejdsmarked for udøvende og 
skabende scenekunstnere og omfatter viden, færdigheder og kompetencer inden for hele scene-
kunstområdet. Uddannelserne er kendetegnede ved et tæt samspil mellem praksis, teori og reflek-

sion, og det faglige indhold er baseret på et kunstnerisk videngrundlag. Uddannelserne giver de 
studerende redskaber til at skabe et bæredygtigt kunstnerisk arbejdsliv inden for et scenekunstne-

risk fagområde og åbner samtidig for beskæftigelsesmuligheder, der rækker ud over scenekunsten.  
 

Den kunstneriske bacheloruddannelse i musical har til formål at uddanne og kvalificere selvstændige 
musicalperformere til professionelt virke inden for musical ved at give dem  kunstneriske, teoretiske 

og praktiske færdigheder på højeste niveau.  Med udgangspunkt i den studerendes personlige talent 
og motivation for faglig fordybelse giver uddannelsen et fundament af fagrelevant viden, hånd-

værksmæssig kunnen og kunstnerisk integritet, som gør den studerende i stand til at udfolde sig på 
musicalscenen og til at udfordre og udvikle genren. Uddannelsen er rettet mod individuel udvikling 

af personlighed, færdigheder og forståelse af scenekunstens krav om forskellige ensemblefor-
mer. Uddannelsen har endvidere til formål at give den studerende metoder til brug i arbejdet med 

indstudering, instrumentpleje og -vedligeholdelse samt det kunstneriske udtryk. Den studerende 
møder publikum løbende gennem uddannelsen og lærer både at udvikle egne kunstneriske projekter 

og at indgå i kunstneriske fællesskaber. Uddannelsen kvalificerer særligt til beskæftigelse på den 
danske og internationale musicalscene. 
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KVALIFIKATIONSBESKRIVELSE 
Efter gennemført uddannelse skal den studerende: 
 

Viden og forståelse:  
a) Kunne demonstrere kunstnerisk baseret viden om praksis og metoder inden for musical samt 

videnskabelig baseret viden inden for relevante dele af de dramatiske, koreografiske og 
sanglige fagområder. 

b) Kunne forstå og reflektere over kunstnerisk praksis og metoder og bruge sin viden i relevan-
te scenekunstneriske sammenhænge. 

c) Have viden om og erfaring med forskellige typer af samarbejde i tværfaglige kunstneriske 
projekter. 

  

Færdigheder:  
a) Kunne anvende kunstneriske metoder, redskaber og udtryksformer samt øvrige færdigheder, 

der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet. 
b) Udvikle de dramatiske, koreografiske og sanglige teknikker, der er grundlaget for at kunne 

beherske de mangeartede udtryksformer inden for musical. 
c) Kunne vurdere kunstneriske udfordringer, praktiske og teoretiske problemstillinger, samt 

begrunde og vælge relevante udtryk og løsningsmodeller.  
d) Kunne vurdere og reflektere over kunstneriske udfordringer og derfra vælge kunstneriske og 

originale løsninger, som udspringer fra den enkeltes unikke personlighed og styrke.   
e) Virke med et eget, selvstændigt, kunstnerisk udtryk.  

f) Kunne formidle kunstneriske udtryk og scenekunstneriske problemstillinger til såvel fagfæl-
ler som ikke-specialister.  

  
Kompetencer:  

a) Kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i diverse arbejdssammen-
hænge.  

b) Selvstændigt og professionelt kunne indgå i såvel specifikt fagligt som tværfagligt arbejde.  
c) Fungere og udtrykke sig som deltager i større og mindre musikalske ensemblesammenhæn-

ge.   
d) Kunne udvikle selvstændige arbejdsformer.  

e) Kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljø-
er.  
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STRUKTUR 
 
Første år: Fundament 

 
 

Første semester 
 

Modul 1: Fagligt fundament 
Sang, dans, drama I 15 (ECTS point) 

 
Modul 2: Teknik, kontekst og projekt 
Bifag, støttefag og projekt I 10 (ECTS point) 

Selvstændige projekter I 5 (ECTS point) 
 

Andet semester 
 

Modul 3: Fagligt fundament 
Sang, dans, drama II 15 (ECTS point) 

 
Modul 4: Teknik, kontekst og projekt 
Bifag og støttefag II 10 (ECTS point) 

Projekt II og afgangsforestilling (teknik) 5 (ECTS point) 
 

 
Andet år: Refleksion 

 
 

Tredje semester 
 

Modul 5: Faglig udvikling 
Sang, dans, drama III 15 (ECTS point) 

 
Modul 6: Teknik, kontekst og projekt 

Bifag og støttefag III 10 (ECTS point) 
Entreprenørskab 5 (ECTS point) 

 

Fjerde semester 
 

Modul 7: Faglig udvikling 
Sang, dans, drama IV 15 (ECTS point) 

 
Modul 8: Teknik, kontekst og projekt 

Bifag og støttefag IV, studietur 5 (ECTS point) 
Projekt III og afgangsforestilling (ensemble) 5 (ECTS point) 

Selvstændigt projekter II 5 (ECTS point) 
 

 
Tredje år: Fordybelse 

 
 

Femte semester 
 

Modul 9: Valgmodul 
Praktik/udveksling/projekt 15 (ECTS point) 

 
Modul 10: Projektmodul 
Bachelorprojekt 15 (ECTS point) 

 

Sjette semester 
 

Modul 11: Faglig fordybelse 
Sang, dans, drama IV 10 (ECTS point) 

Bifag og støttefag V 5 (ECTS point) 
 
Modul 12: Projektmodul 

Afgang: Forestilling (solo) og hovedfag 15 (ECTS point) 
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UDDANNELSENS MODULER OG FAGELEMENTER 
 

FØRSTE ÅR: FUNDAMENT 
 

MODUL 1: FAGLIGT FUNDAMENT 
Første semester, 15 ECTS-point 

 

Modulet består af tre hovedfag, som tilsammen giver den nystartede studerende mulighed for sce-
nekunstnerisk virke inden for musical. Formålet med modulet er at opbygge den studerendes fær-

digheder og grundlæggende faglige forståelse af hovedfagene. 
 

SANG, DANS, DRAMA I 
15 ECTS-point 

Kode: BA19MU1A 
 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 
 

Sang 

 Udvise grundlæggende forståelse for og anvende sangtekniske grundprincipper. 

 Udvise begyndende fornemmelse for eget musikalsk og kunstnerisk udtryk. 
 

Dans 

 Demonstrere begyndende forståelse for udvalgte grundprincipper og tekniske færdigheder i 
dans. 

 Udvise begyndende bevidsthed om og forståelse af kropslighed og rumlighed. 

 Anvende basale tekniske færdigheder i en simpel koreografisk sammenhæng. 

 Udvise begyndende fornemmelse for eget bevægelsesmæssigt og kunstnerisk udtryk. 
 
Drama 

 Udvise en grundlæggende forståelse for drama som fag.  

 Udvise begyndende forståelse for holdånd og sam-præstation. 

 Udvise begyndende forståelse for at anvende relevante dramatiske udtryksmidler.  

 Udvise begyndende fornemmelse for eget dramatisk og kunstnerisk udtryk. 
 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem individuel undervisning og holdundervisning 

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af de ansvarlige for hovedfagene i dialog med den 
uddannelsesansvarlige ved fagelementets afslutning og baseres på den studerendes faglige udvikling 
og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, 

eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fravær i et af fagelementets forløb, skal der læg-
ges en plan for opfølgningen i det kommende semester.  
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MODUL 2: TEKNIK, KONTEKST OG PROJEKT 
Første semester, 15 ECTS-point 

 
Modulet består af en række støtte- og bifag, som tilsammen bidrager til den nystartede studerendes 

scenekunstneriske virke inden for musical. Formålet med modulet er at give den studerende tekni-
ske og kontekstuelle færdigheder i relation til hovedfagene. 

 
Modulet forbereder desuden den studerende til det kommende BA-projekt og sigter mod at udvikle 

den studerendes evne til gennemførelse af kunstneriske undersøgelser. Modulet har fokus på idéud-
vikling, projektbeskrivelse og kritisk refleksion over resultatet.  

 

BIFAG, STØTTEFAG OG PROJEKT I 
10 ECTS-point 

Kode: BA19MU1B 
 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Anvende begyndende fundamentale musikalsk-tekniske færdigheder som supporterer hoved-
fagene. 

 Anvende begyndende fundamentale tekniske, teoretiske og kontekstuelle færdigheder, som 

supporterer hovedfagene. 

 Demonstrere begyndende processuel forståelse af studieindhold og tværfaglig forståelse 

samt integration af hovedfagene. 

 Udvise grundlæggende forståelse for samarbejde. 

 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem holdundervisning og individuel undervisning. 

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige i dialog med den uddannelsesan-
svarlige ved fagelementets afslutning og baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. 

Hvis den studerendes faglige udvikling er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den 
studerende har haft mere end 20 % fravær i et af fagelementets forløb, skal der lægges en plan for 

opfølgningen i det kommende semester.  
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SELVSTÆNDIGE PROJEKTER I 
5 ECTS-point 

Kode: BA19MU2A 
 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Beskrive og undersøge et kunstnerisk felt inden for et defineret fagområde. 

 Sammenfatte sin undersøgelse i et mindre værk. 

 Kritisk reflektere over sin egen arbejdsproces. 
 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem oplæg, øvelser og projektarbejde. Forløbet indeholder en intern vis-

ning/fremlæggelse.  
 

Projektbeskrivelsen skal indeholde: 

 En beskrivelse af projektets kunstneriske og faglige indhold, som inkluderer idébeskrivelse, 

tidsplan og arbejdsmetode. 

 En beskrivelse af projektets kunstneriske ambition og nødvendighed. 

 En beskrivelse af projektets forhold til sine modtagere. 

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige i dialog med den uddannelsesan-
svarlige ved fagelementets afslutning og baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. 

Hvis den studerendes faglige udvikling er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den 
studerende ikke har bidraget aktivt til skabelsen af projektet og deltaget i alle obligatoriske reflek-

sions- og evalueringsmøder, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester. 
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MODUL 3: FAGLIGT FUNDAMENT 
Andet semester, 15 ECTS-point 

 
Modulet består af tre hovedfag, som tilsammen giver den studerende mulighed for scenekunstnerisk 

virke inden for musical. Formålet med modulet er at opbygge den studerendes færdigheder og 
grundlæggende faglige forståelse af hovedfagene.  

 

SANG, DANS, DRAMA II 
15 ECTS-point 

Kode: BA19MU3A 
 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 
Sang 

 Udvise grundlæggende forståelse for og hørbar udvikling af sangtekniske grundprincipper.  

 Udvise begyndende fornemmelse for eget musikalske og kunstneriske udtryk. 
 

Dans 

 Demonstrere grundlæggende forståelse for udvalgte grundprincipper og tekniske færdighe-

der i dans. 

 Udvise grundlæggende bevidsthed om og forståelse af kropslighed og rumlighed. 

 Anvende grundlæggende tekniske færdigheder i en simpel koreografisk  sammenhæng. 

 Udvise begyndende fornemmelse for eget bevægelsesmæssig og kunstnerisk udtryk. 

 Arbejde hen imod at skabe egne koreografiske værker. 

 
Drama 

 Udvise forståelse for at anvende relevante dramatiske grundprincipper. 

 Formidle en karakter ud fra en dramatisk tekst og være bevidst om konsekvenserne af de 
valg, der træffes. 

 Udvise begyndende fornemmelse for eget dramatisk og kunstnerisk udtryk. 
 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Sangundervisningen er individuel, dans og drama gennemføres som holdundervis ning. 

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages på baggrund af en eksamen, der er beskrevet i studie-

kataloget. Fagelementet bedømmes med ekstern censur. 
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MODUL 4: TEKNIK, KONTEKST OG PROJEKT 
Andet semester, 15 ECTS-point 

 

Formålet med modulet er at give den studerende tekniske og kontekstuelle færdigheder i relation 
til hovedfagene. 

 
Formålet med modulet er desuden at forberede den studerende på at kunne indgå i tværfaglige 

projektsammenhænge med fokus på samarbejde. 
 

BIFAG OG STØTTEFAG II 
10 ECTS-point 
Kode: BA19MU4A 

 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Anvende begyndende fundamentale musikalsk-tekniske færdigheder, som supporterer ho-
vedfagene. 

 Anvende begyndende fundamentale tekniske, teoretiske og kontekstuelle færdigheder og 
viden, som supporterer hovedfagene. 

 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem holdundervisning og individuel undervisning. 
 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige i dialog med den uddannelsesan-
svarlige ved fagelementets afslutning og baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. 

Hvis den studerendes faglige udvikling er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den 
studerende har haft mere end 20 % fravær i et af fagelementets forløb, skal der lægges en plan for 

opfølgningen i det kommende semester. 
 

PROJEKT II OG AFGANGSFORESTILLING (TEKNIK) 
5 ECTS-point 

Kode: BA19MU4B 
 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Demonstrere tværfaglig forståelse for integrationen af hovedfagene. 

 Udvise grundlæggende forståelse for samarbejde. 

 Udvise situeret grundlæggende sceneteknisk forståelse. 

 Arbejde hen imod at definere eget kunstnerisk udtryk. 
 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem projektarbejde, individuel undervisning og visninger for et offentligt eller in-
ternt publikum. 

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige i dialog med den uddannelsesan-

svarlige ved fagelementets afslutning og baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. 
Hvis den studerendes faglige udvikling er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den 

studerende ikke har bidraget aktivt til skabelsen af projektet og deltaget i alle obligatoriske afleve-
rings- og evalueringsmøder, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester. 
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ANDET ÅR: REFLEKSION 
 

MODUL 5: FAGLIG UDVIKLING 
Tredje semester, 15 ECTS-point 

 
Modulet består af tre hovedfag, som tilsammen giver den studerende mulighed for scenekunstnerisk 

virke inden for musical. På modulet stiles der mod bevidstgørelse og refleksion i de tre hovedfag 
samt begyndende scenisk og praktisk implementering.  

 

SANG, DANS, DRAMA III 
15 ECTS-point 
Kode: BA19MU5A 

 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 
Sang 

 Vedligeholde de opnåede sangtekniske færdigheder. 

 Forstå og anvende supplerende teknikker og metoder, som bidrager til udviklingen af og be-

vidstheden om eget personligt, musikalsk og kunstnerisk udtryk. 
 

Dans 

 Demonstrere grundlæggende forståelse for udvalgte grundprincipper og tekniske færdighe-
der i dans. 

 Udvise udvidet bevidsthed om og forståelse af kropslighed og rumlighed. 

 Udvise sikkerhed i anvendelsen af tekniske færdigheder i en koreografisk sammenhæng.  

 Udvise grundlæggende fornemmelse for eget bevægelsesmæssigt og kunstnerisk udtryk. 

 Skabe egne koreografiske værker. 
 

Drama 

 Anvende relevante dramatiske grundprincipper i samspil med andre. 

 Udvise forståelse for dramatiske skift og dynamiske variationer i arbejdet med tekst.  

 Udvise fornemmelse for eget dramatisk, kropsligt og kunstnerisk udtryk. 
 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Sangundervisningen er individuel, dans og drama gennemføres som holdundervisning.  

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af de fagansvarlige i dialog med den uddannelsesan-
svarlige ved fagelementets afslutning og baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. 

Hvis den studerendes faglige udvikling er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den 
studerende har haft mere end 20 % fravær i et af fagelementets forløb, skal der lægges en plan for 

opfølgningen i det kommende semester. 
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MODUL 6: TEKNIK, KONTEKST OG PROJEKT 
Tredje semester, 15 ECTS-point 

 
Modulet giver den studerende tekniske og kontekstuelle færdigheder i relation til hovedfagene og 
fokuserer desuden på forholdet mellem scenekunst og entreprenørskab.  

 
BIFAG, STØTTEFAG OG PROJEKT III 
10 ECTS-point 
Kode: BA9MU6A 

 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Anvende musikalsk-tekniske færdigheder som supporterer hovedfagene. 

 Anvende tekniske, teoretiske og kontekstuelle færdigheder og viden, som supporterer ho-

vedfagene. 

 Demonstrere processuel forståelse af studieindhold og tværfaglig forståelse samt integration 
af hovedfagene. 

 Udvise forståelse for samarbejde. 
 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem holdundervisning og individuel undervisning. 

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige i dialog med den uddannelsesan-

svarlige ved fagelementets afslutning og baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. 
Hvis den studerendes faglige udvikling er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den 

studerende har haft mere end 20 % fravær i et af fagelementets forløb, skal der lægges en plan for 
opfølgningen i det kommende semester. 

 

ENTREPRENØRSKAB 
5 ECTS-point 
Kode: BA19MU6B 

 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Analysere eget entreprenante, kunstneriske virke med sigte på at forstå og reflektere over, 
hvilket professionelt og bæredygtigt arbejdsliv, den studerende ønsker. 

 Forstå og forvalte viden om det arbejdsmarked og de beskæftigelsesperspektiver, som den 
studerende bliver en del af både i snæver og i bred forstand. 

 Anvende udvalgte, administrative værktøjer i forhold til at styrke sig som selvproducerende 
kunstner. 

 Tage ansvar for videreudviklingen af entreprenante kompetencer. 

 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem holdundervisning, oplæg og øvelser. 
 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige i dialog med den uddannelsesan-
svarlige ved fagelementets afslutning og baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. 

Hvis den studerendes faglige udvikling er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den 
studerende har haft mere end 20 % fravær i et af fagelementets forløb, vil den studerende få stillet 

en afløsningsopgave.  
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MODUL 7: FAGLIG UDVIKLING 
Fjerde semester, 15 ECTS-point 

 
Modulet består af tre hovedfag, som tilsammen giver den studerende mulighed for scenekunstnerisk 

virke inden for musical. På modulet stiles der mod bevidstgørelse og refleksion i de tre hovedfag 
samt forøgelse af den sceniske og praktiske implementering.  

 

SANG, DANS, DRAMA IV 
15 ECTS-point 

Kode: BA19MU7A 
 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 
Sang 

 Mestre de opnåede sangtekniske færdigheder. 

 Forstå og anvende supplerende teknikker og metoder, som bidrager til udviklingen af og be-
vidstheden om eget personligt, musikalsk og kunstnerisk udtryk. 

 Udvise begyndende forståelse for at fremføre sange i karakter. 

 Udvise begyndende forståelse for at anvende stilistiske færdigheder inden for musical.  

 
Dans 

 Beherske de opnåede grundprincipper og tekniske færdigheder i dans. 

 Udvise udvidet bevidsthed om og forståelse af kropslighed og rumlighed. 

 Udvise sikkerhed i anvendelsen af tekniske færdigheder i en avanceret koreografisk sam-

menhæng. 

 Udvise sikker fornemmelse for eget bevægelsesmæssigt og kunstnerisk udtryk. 

 Forstå og anvende supplerende teknikker og metoder, som bidrager til skabelsen af egne ko-
reografiske værker. 

 

Drama 

 Beherske relevante dramatiske grundprincipper og udvise situationsforståelse i samspil med 

andre inden for forskellige dramatiske stilarter og genrer. 

 Arbejde reflekteret med den sceniske og praktiske implementering af et dramatisk udtryk.  

 Udvikle og fastholde en troværdig karakter.  

 Træffe selvstændige valg i forhold til eget dramatisk og kunstnerisk udtryk. 
 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Sangundervisningen er individuel, dans og drama gennemføres som holdundervisning.  

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages på baggrund af en eksamen med intern censur, der er 

beskrevet i studiekataloget. 
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MODUL 8: TEKNIK, KONTEKST OG PROJEKT 
Fjerde semester, 15 ECTS-point 

 
Formålet med modulet er at give den studerende tekniske og kontekstuelle færdigheder i relation 

til hovedfagene. Den studerende forberedes samtidig på at kunne indgå i tværfaglige projektsam-
menhænge med fokus på samarbejde. 

 
Modulet forbereder desuden den studerende til det kommende BA-projekt og sigter mod at videre-

udvikle den studerendes evne til gennemførelse af kunstneriske undersøgelser. Modulet har fokus på 
projektbeskrivelse, dokumentation og perspektivering. 

 

BIFAG OG STØTTEFAG IV, STUDIETUR 
5 ECTS-point 

Kode: BA19MU8A 
 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Udvise grundlæggende brancheforståelse og begyndende fortrolighed med at præsentere sig 
selv til audition. 

 Udvise forståelse af musical i et internationalt perspektiv. 

 Udvise forståelse af sig selv i et internationalt perspektiv. 

 Anvende redskaber til større refleksion over egne kunstneriske og tekniske kvaliteter.  

 Træffe proaktive valg i relation til det forberedende og vedligeholdende arbejde som sce-
nekunstner.  

 Anvende musikalsk-tekniske færdigheder som supporterer hovedfagene. 

 Anvende tekniske, teoretiske og kontekstuelle færdigheder og viden, som supporterer ho-
vedfagene. 

 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem holdundervisning, individuel undervisning, workshops, masterclasses, studietur 

og at overvære forestillinger. 
 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages dels på baggrund af en eksamen med intern censur, 

der er beskrevet i studiekataloget, og dels af den fagansvarlige i dialog med den uddannelsesansvar-

lige ved fagelementets afslutning, hvor bedømmelsen baseres på den studerendes faglige udvikling 

og deltagelse. Hvis den studerende ikke består eksamen, eller den studerendes faglige udvikling er 

utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fravær i 

et af fagelementets forløb, skal der lægges en plan for reeksamen. 
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PROJEKT III OG AFGANGSFORESTILLING (ENSEMBLE) 
5 ECTS-point 

Kode: B19MU8B 
 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Udvise forståelse for, hvad det vil sige at udtrykke en historie gennem sang. 

 Påbegynde udviklingen af en generel musikalsk genreforståelse. 

 Anvende dramatiske, koreografiske og sanglige færdigheder og udvise tværfaglig forståelse 
med integration af hovedfagene. 

 Udvise forståelse for samarbejde og grundlæggende forståelse for specifikt ensemblearbej-
de. 

 Videreudvikle eget kunstneriske udtryk. 
 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem projektarbejde, individuel undervisning, instruktion og visninger for et offentligt 
eller internt publikum. 

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige i dialog med den uddannelsesan-
svarlige ved fagelementets afslutning og baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. 

Hvis den studerendes faglige udvikling er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den 
studerende ikke har bidraget aktivt til skabelsen af projektet og deltaget i alle obligatoriske afleve-

rings- og evalueringsmøder, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester.  
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SELVSTÆNDIGE PROJEKTER II 
5 ECTS-point 

Kode: BA19MU8C 
 

I studieordningen er ”Selvstændige projekter II” placeret på fjerde semester, men i praks is finder 
projekterne sted i både tredje og fjerde semester.  

 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Beskrive og undersøge et kunstnerisk felt inden for et defineret fagområde. 

 Sammenfatte sin undersøgelse i et mindre værk. 

 Dokumentere og reflektere kritisk over egen arbejdsproces herunder forholdet mellem un-
dersøgelsens intention og resultat. 

 Perspektivere projektet til eksisterende viden om kunstnerisk praksis, metoder og teori.  

 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Projektarbejde individuelt/i grupper med vejledning. Forløbet indeholder en intern vis-
ning/fremlæggelse. 

 
Projektbeskrivelsen skal indeholde: 

 En beskrivelse af projektets kunstneriske og faglige indhold, som inkluderer idébeskrivelse, 
tidsplan og arbejdsmetode. 

 En beskrivelse af projektets kunstneriske ambition og nødvendighed. 

 En beskrivelse af projektets forhold til sine modtagere. 
 

Dokumentationen og den kritiske refleksion skal indeholde: 

 En dokumentation og beskrivelse af arbejdsprocessens forløb. 

 En redegørelse for de valgte udtryksformer og løsninger i relation til eksisterende viden om 

kunstnerisk praksis, metoder og teori inden for det valgte projektområde. 
 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af de fagansvarlige i dialog med den uddannelsesan-

svarlige ved fagelementets afslutning og baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. 
Hvis den studerendes faglige udvikling er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den 

studerende ikke har bidraget aktivt til skabelsen af projektet og deltaget i alle obligatoriske reflek-
sions- og evalueringsmøder, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester.  

 

  



 

 

 
 

 

18 / 23 

TREDJE ÅR: FORDYBELSE 
 

MODUL 9: VALGMODUL 
Femte/sjette semester, 15 ECTS-point 

 
Formålet med den valgfri periode er at give den studerende mulighed for at sætte sin viden, sine 

færdigheder og sine kompetencer i spil i enten en professionel produktion på et teater eller lignen-
de, et scenekunstnerisk projekt på skolen eller en international udveksling. 

 

PRAKTIK 
15 ECTS-point 
Kode: BA19MU9Aa 

 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Forstå og reflektere over kunstnerisk praksis og metode i en professionel produktion. 

 Vurdere praktiske problemstillinger og kunstneriske udfordringer samt begrunde og vælge 

relevante udtryk og løsningsmodeller. 

 Med kunstnerisk integritet formidle og diskutere faglige problemstillinger med fagfæller.  

 Selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.  

 Tage professionelt ansvar for egen læring og præstation. 
 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Afhænger af praktikforløbet. 

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den uddannelsesansvarlige ved fagelementets af-

slutning og baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige 
udvikling er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende ikke har levet op til 

praktikstedets krav om deltagelse, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende seme-
ster. 
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Eller 
 

INTERNATIONAL UDVEKSLING 
15 ECTS-point 

Kode: BA19MU9Ab 
 

Læringsmål 
Læringsmålene afhænger af den konkrete udvekslingsaftale, men den studerende skal kunne indgå i 
en kunstnerisk produktion med et offentligt publikum og tage et professionelt ansvar for egen læ-

ring og præstation. 
 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Afhænger af den konkrete udvekslingsaftale, men indebærer som minimum visninger for et offent-

ligt publikum. 
 

Bedømmelsesform 
Afhænger af den konkrete udvekslingsaftale. 
 

Eller 
 

PROJEKT IV 
15 ECTS-point  

Kode: BA19MU9Ac  
 

Læringsmål  
Ved fagelementets afslutning kan den studerende:  

 Forstå og reflektere over kunstnerisk praksis og metode inden for rammerne af et scene-

kunstnerisk projekt.  

 Vurdere praktiske problemstillinger og kunstneriske udfordringer samt begrunde og vælge 

relevante udtryk og løsningsmodeller.  

 Med kunstnerisk integritet formidle og diskutere faglige problemstillinger med fagfæller.  

 Selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.  

 Tage professionelt ansvar for egen læring og præstation.  
 

Undervisnings- og arbejdsformer  
Der veksles mellem projektarbejde, individuel undervisning, instruktion og visninger for et offentligt 

publikum.  
 

Bedømmelsesform  
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den uddannelsesansvarlige ved fagelementets af-
slutning og baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige 

udvikling er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende ikke har bidraget 
aktivt til skabelsen af projektet og deltaget i alle obligatoriske afleverings - og evalueringsmøder, 

skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester. 
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MODUL 10: PROJEKTMODUL 
Femte/sjette semester, 15 ECTS-point 

 
Modulet har fokus på den studerendes arbejde med et kunstnerisk bachelorprojekt og sammenfatter 

den studerendes tilegnede kompetencer fra de selvstændige projekter I og II. Det overordnede for-
mål er at styrke den studerendes evne til at udvikle, reflektere over og dokumentere en selvstændig 

kunstnerisk undersøgelse. 
 

BACHELORPROJEKT 
15 ECTS-point 
Kode: BA19MU10A 

 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Beskrive et undersøgelsesfelt inden for fagområdet og på den baggrund formulere en pro-

jektbeskrivelse.   

 Med professionel tilgang indgå i de faglige og/eller tværfaglige samarbejder, som er rele-
vante for projektet. 

 Omsætte sin undersøgelse i et selvvalgt scenekunstnerisk format. 

 Demonstrere et højt niveau af kunstneriske færdigheder i en visning inden for det valgte 

projektområde.  

 Dokumentere og reflektere kritisk over egen arbejdsproces herunder forholdet mellem un-
dersøgelsens intention og resultat. 

 Relatere de valgte udtryksformer og løsninger til eksisterende viden om kunstnerisk praksis, 
metoder og teori inden for det valgte projektområde. 

 Formidle væsentlige erkendelser til fagfæller og andre modtagere. 
 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Projektarbejde med vejledning. Visning/fremlæggelse for relevante modtagere. Individuelt arbejde 
med dokumentation og refleksion.  

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige i dialog med den uddannelsesan-
svarlige ved fagelementets afslutning og baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. 

Hvis den studerendes faglige udvikling er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den 
studerende ikke har bidraget aktivt til skabelsen af projektet og deltaget i alle obligatoriske reflek-

sions- og evalueringsmøder, skal der lægges en plan for reeksamination inden semesterets afslut-
ning. Fagelementet bedømmes med ekstern censur. 
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MODUL 11: FAGLIG FORDYBELSE 
Femte/sjette semester, 15 ECTS-point 

 
Modulet består af tre hovedfag, som tilsammen giver den studerende mulighed for scenekunstnerisk 

virke inden for musical. På modulet stiles der mod faglig fordybelse i de tre hovedfag samt forøgelse 
af den sceniske og praktiske implementering. Modulet fokuserer desuden på tekniske, teoretiske og 

kontekstuelle færdigheder og viden, som supporterer hovedfagene. 
 

SANG, DANS,DRAMA V 
10 ECTS-point 
Kode: B19MU11A 

 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 
 

Sang 

 Mestre de opnåede sangtekniske færdigheder. 

 Forstå og anvende supplerende teknikker og metoder. 

 Udvise eget personligt, musikalsk og kunstnerisk udtryk. 

 Fremføre sange i karakter med integritet og troværdighed. 

 Anvende stilistiske færdigheder inden for musical. 
 
Dans 

 Beherske de opnåede grundprincipper og de tekniske færdigheder i dans. 

 Udvise udvidet og nuanceret bevidsthed om og forståelse af kropslighed og rumlighed. 

 Beherske tekniske færdigheder i en avanceret koreografisk sammenhæng. 

 Udvise sikker fornemmelse for eget bevægelsesmæssigt og kunstnerisk udtryk. 

 Forstå og anvende supplerende teknikker og metoder som bidrager til skabelsen af egne ko-

reografiske værker. 
 

Drama 

 Beherske relevante dramatiske metoder og udvise situationsforståelse i samspil med andre 

inden for forskellige dramatiske stilarter og genrer. 

 Arbejde reflekteret og professionelt med den sceniske og praktiske implementering af et 
dramatisk udtryk. 

 Udvikle en troværdig karakter og disponere et karakterforløb. 

 Udvise eget dramatisk og kunstnerisk udtryk. 

 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem holdundervisning, individuel undervisning og projektarbejde. 

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelse med karakter foretages på baggrund af en eksamen med ekstern censur, der er beskre-
vet i studiekataloget. Selve eksamen gennemføres som en del af Modul 12. 
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BIFAG OG STØTTEFAG V 
5 ECTS-point 

Kode: B19MU11B 
 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Udvise grundlæggende brancheforståelse og fortrolighed med at præsentere sig selv til au-

dition. 

 Reflektere over og vurdere egne kunstneriske og tekniske kvaliteter.  

 Beherske tekniske, teoretiske og kontekstuelle færdigheder og viden, som supporterer ho-
vedfagene. 

 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem holdundervisning og individuel undervisning. 

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af de fagansvarlige i dialog med den uddannelsesan-
svarlige ved semesterets afslutning og baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. 

Hvis den studerendes faglige udvikling er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den 
studerende har haft mere end 20 % fravær i et af fagelementets forløb, skal der lægges en plan for 
omprøve. 
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MODUL 12: PROJEKTMODUL 
Sjette semester, 15 ECTS-point 

 
Gennem arbejde med én eller flere karakterer i en forestilling udvikles den studerendes evne til 

dels at omsætte tillært viden og færdigheder dels at disponere sin indsats i en større sammenhæng. 
Modulet afslutter desuden den studerendes faglige fordybelse i de tre hovedfag. 

 

AFGANG: FORESTILLING (SOLO) OG HOVEDFAG 
15 ECTS-point 

Kode: B19MU12A 
 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Demonstrere opfyldelse af de afsluttende læringsmål for sang, dans og drama. 

 Arbejde professionelt med integration af de tre hovedfag i et samlet personligt og kunstne-
risk udtryk i mødet med publikum. 

 Udvikle en karakter og disponere et karakterforløb. 

 Udvise produktionsforståelse. 

 Tage professionelt ansvar for egen præstation og produktionen som helhed.  
 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Projektarbejde, instruktion og visninger for et offentligt publikum. 
 

Bedømmelsesform 
Hovedfagene bedømmes med karakter på baggrund af en eksamen med ekstern censur, der er be-

skrevet i studiekataloget. Afgangsforestillingen bedømmes bestået/ikke bestået ved semesterets 
afslutning. Bedømmelsen baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den stu-

derendes faglige udvikling er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende 
ikke har bidraget aktivt til skabelsen af projektet og deltaget i alle obligatoriske afleverings - og 

evalueringsmøder, skal der lægges en plan for omprøve.  
 
 

 


