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STUDIEPLAN - del 2 for STREAMING OG 
KONSERTPRODUKSJON 

Mål for studieprogrammet  

Et studie i Streaming- og Konsertproduksjon er et praktisk utøvende studie, der 

studenten arbeider med å få innsikt i sentrale ledd av arbeidsprosessene som 

ligger til grunn for streaming av live-konserter. Studiet vil fokusere på 

prosjektering og praktisk gjennomføring og etterarbeid av en streaming-og 

konsertproduksjon, der faglig analytisk refleksjon og studentens utøvende arbeid 

skal resultere i en reell konsertproduksjon i slutten av semesteret.  
 

 Studenten får undervisning og oppfølging i programvare og software .  

 Studenten skal tilegne seg kunnskap og praktiske ferdigheter innen ulike 

deler av teknisk lyd, lys og bildearbeid – digitalt og analogt 

 Det vil arbeides med å prosjektere en hel konsertproduksjon – fra ideplan 

til resultat   

 Studiet har som målsetting å utvikle allsidig forståelse av 

konsertproduksjon i en digital form, og forstå hvordan den digitale 

utviklingen har endret konsumentvaner for konsert- og musikkopplevelser 

for publikum og artister 

 Studenten skal i tillegg tilegne seg kunnskaper om og ferdigheter i bruk av 

profesjonelt lydteknisk utstyr både for opptak og redigering. 

 I studiet vil også innbefatte arbeid med den norske og internasjonale 

konsert- og musikkbransjen, der studentene møter fagrepresentanter fra 

musikkproduksjonsfeltet som Notodden Blues Festival og Juke Joint Studio.  
 



Læringsutbytte 

1. Kunnskap:  

Studenten: 

Har grunnleggende kunnskap om streaming-produksjon og skal være stand til å 

forstå hvordan man skal formidle en konsert live digitalt, heunder: 

 

 Skal kunne gjøre rede for estetiske- og faglige valg av lyd, lys og bilde ved 

en streaming-konsertproduksjon 

 Har kunnskap om digital formidling, og om begreper, metodebruk og 

analyse innenfor trender for mediering- og streaming av musikk, lyd, lys og 

bilde 

 Har kunnskap om bruk og forvaltning av låt- og komponistrettigheter og 

eierskap av innspilt musikk og bilde 

 Har kunnskap til å identifisere hvilke prosesser som ligger til grunn for 

endringer for konsertpublikum- og artister  

 Har kunnskap om kamerateknikk 

 Har kunnskap om musikk- og streaming-teknologi, i form av promo-

aktiviteter, programomtaler og digitale presentasjonsplattformer.  

 Har kjennskap til ulik og relevant programvare og software innen av 

streaming- produksjon av lyd og bilde.  

 Har grunnleggende fortåelse for sammenhengen mellom live- og 

opptakslyd i en studioproduksjon  

 Har god kunnskap om mikrofonplassering, live og i studio 
 

 

 

 



2. Ferdigheter  

Studenten: 

 Har utøvende kompetanse både individuelt og i team 

 Skal kunne arbeide utøvende og selvstendig innen produksjon av lyd, lys 

og film/bilde 

 Skal ha praktiske ferdigheter i studio- og innspillingsmetodikk  

 Skal kunne kjenne til signalbehandlingsterminologi innen lyd, lys og bilde 

 Skal kunne bruke bruke relevant musikk- og kulturteori for å sammenligne 

og diskutere problemstillinger om streaming av konserter og 

musikkproduksjon i ulike sammenhenger 
 

  

3. Generell kompetanse  

Studenten: 

 Skal kunne bidra konstruktivt inn i et produksjonsfellesskap  

 Skal ha utviklet kritisk og analytisk kompetanse til å forstå endringer i 

musikk- og konsertfeltet 

 Skal ha utviklet kompetanse om pre- og postproduksjon av lyd og bilde 

 

 

Oppbygging  og gjennomføring  

Emnet går over høstsemesteret: 

 STRKON15      Bok og Blueshuset 

 

Læringsaktiviteter  

Undervisningen består av: 

Forelesninger og seminarundervisning, med obligatorisk frammøte. 
 

Vurderingsformer 

Eksamen er en praktisk muntlig eksamen. Det gis bestått/ikkje bestått. Alle 

oppgaver og fremmøte må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. 
 



Studentutveksling og internasjonalisering  

Nei 

Autorisasjon/sertifisering 

Nei 

 

Relevans for videre studier  

 

* Annet 

*Godkjent studieplan  

Endringsbeskrivelse 

 
 

  



STUDIEPLAN - del 3 for DIGITAL 
KONSERTPRODUKSJONTekst til vitnemål 

Ikkje aktuelt 
 

Tekst til Diploma Supplement (DS) 

Ikkje aktuelt 
 

Tekst til markedsføring av studiet (studietilbudstekst) 
 

 


