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FEhY

From:

To:

Kare kolleger

Jeg er ked af, at jeg mätte forlade vores debat i gär. Jeg har ikke influenza, men rammes
med ujaevne mellemrum af symptomer, som bedst kan beskrives som en blanding af
bihulebetendelse/spendings(hoved/nakke)pine/migr€ne. Jeg burde nok v@re blevet
hjemme pä sofaen, men det er jo svert när ens hjerteborn (bibliotek OG musikhistorie!) er
pä dagsordenen. Smerterne (og uoplagtheden) bliver i reglen verre op ad dagen, sä nu

skynder jeg mig at fä givet en melding, inden jeg mäske igen mä bide i puderne.

Jeg synes, at langt de fleste idöer, som blev luftet igär (og ved mange tidligere lejligheder)
er gode og konstruktive. Den eneste hage er, at talsmendende for disse id6er altid er af

O:11 den opfattelse, at iverksettelse af disse idöer nodvendigvis mä ske pä bekostning af döt,

V/ l( leO opfatter som overbliksskabende (og for min skyld gerne: lidt traditionel)v musikhistorieundervisning.
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"lf it works, don't fix it" siger man fra tid til anden, og jeg mener, at mange elementer i

vores nuvarende mäde at bedrive BA-uv. pä faktisk'virker'. At flere af mine kolleger
indirekte udtaler sig om den undervisning, som jeg igennem nogle är har stäet for, undrer
mig, eftersom de af gode grunde jo ikke ved, hvad jeg foretager mig ex catedra. At de
endog udtaler sig om, at d6t, som blandt andre jeg foretager mig undervisningsmessigt,
nodvendigvis IKKE kan indeholde (nogle af; de elementer, som efterlyses (synkronicitet,
bredere kulturelt fokus, vegtning af andet end kanonisk kompositionsmusik, inddragelse
af teori og satsteknik, inddragelse af 20. ärh. medier, osv.), kunne jeg jo velge at opfatte
som direkte fornaermende, men det er ikke serlig befordrende for den videre diskussion
og planlegning.

At stille mig i vejen for id6er, som indbefatter forskellige typer af samarbejde,
samtenkning af discipliner, friske og inspirerende uv-tilbud, er ikke min hensigt, men jeg

vil SAMTIDIG bibeholde et tydeligt og vegtigt element af overbliksskabende
musikhistorieundervisning, som ikke nodvendigvis (l) indbefatter samarbejde,
samtenkning af discipliner, osv.

Arsagerne hertil er flere:
1. jeg kan selv se en stor verdi i et overbliksskabende, gerne kronologisk anlagt forlab.
2. de studerende efterlyser et sädant; at dsmme ud fra de sidste mange ärs evalueringer
(og personlige tilkendegivelser) er de stud. glade for det pälangsgäende, kronologiske,
'traditionelle'forlsb, hvor de presenteres for döt, som vi med en lidt problematisk
betegnelse mäske ban kalde'kanonisk' musikhistorie; ofte ytrer de sig i stil med: "vores
uddannelse indeholder jo masser af andre 'tver-'/fokus-agtige undervisningselementer og

vores eget stästed/udgangspkt. er meget ofte 20. ärh./populerkulturelU-musikalsk, sä
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hvor er det dejligt at fä'gennemgäet' [et ord, som de ofte bruger, men som jo nu om dage
narmest er fy og skamme] hovedstationernei-personerne/-trekkene pä en overskuelig
facon".
3. at dsmme ud fra de sidste mange ärs evalueringer er der INGEN af de flere hundreder af
studerende, som har fulgt undervisningen, som har foresläet den erstattet eller afkortet;
tvartimod: den fedest optrukne melding i samtlige evalueringer har veret den, at
forlobet burde tildeles nogle flere timer.

Jeg vil derfor foreslä, at den nye BA-ordning kommer til at indeholde et tydeligt og vegtigt

J4 ] musikhistorisk element til aflssning/viderefsrelse (og naturlig fornyelse) af de nuverendev periodestudier 1-3, og med et timeantal, som samlet set mindst svarer til disse.

Selv om diskussionen jo ikke primert handler om os som underviserer, sä kan jeg lige sä
godt melde, at jeg meget gerne vil vere med til at planlegge - evt. vere tovholder pä - et
sädant forlab, fx over '1.-2. semester med 3 ugentlige timer, med integrering af de
info-sogningsmaessige og skriftlige elementer (skrive-ovelser, en st@rre skriftlig opgave
efter 2. semester, ...?), osv.

Nu ved jeg jo ikke, hvor beslutningerne vedr. indhold og procedure landede i gär, men jeg
häber, vi fär lejlighed til at pusle disse vigtige ting pä plads pä en fornuftig mäde - ogsä i en
influenza- og i ovrigt sygdomsplaget tid.

bedste hilsener
Thomas


