
DEL 1 PRØVESPILL LÅTSKRIVER&ARTIST UIA:  

FORHÅNDSINNSENDING AV MATERIALE:  

Du sender inn følgende vedlegg innen 15 januar til ole.t.grimsli@uia.no :   

1. Live opptak av egenskrevet låt. Kvalitet: Et godt liveopptak lyd eller lyd/bilde. Ikke redigert.  

2. Demo/studioinnspilling av egenskrevet låt. Studio/hjemmestudio-kvalitet.  

3. Egen versjon av en låt du ikke har skrevet selv. Studio eller live. (Oppgi informasjon om 

original) 

4. Skriftlig vedlegg med informasjon om søkeren. Word/PDF. Max 1 A4 side. Bakgrunn, erfaring 

og motivasjon for å søke studiet.  

Mailen merkes med fullt navn og søkernummer.  

NB: om materiale ligger på nett, kan du sette inn lenker i et dokument og nummerere i henhold til 

listen over.  

Hvis filene er for store for e-post så benytt www.wetransfer.com Husk å merke sendingen med fullt 

navn og søkernummer.  

Husk å beskriv din egen rolle i vedleggene, og krediter medvirkende, 

(Eks: 1. Egen låt “tittel”. Tekst: Kari Normann, Melodi; Kari Normann og Ola Normann, Arrangement: 

Kari Normann og Trine Normann.  Innspilt live i Studio studio dd.mm.yyyy. etc)  

KOMMISJONEN VURDERER INNSENDT MATERIALE, OG INNKALLER PÅ GRUNNLAG AV DETTE TIL 

PRØVESPILL I UKE 10.  

 

DEL 2 PRØVESPILL LÅTSKRIVER&ARTIST på UIA: 

PRØVESPILL PÅ UIA MED MUSIKERE FRA UIA/RYTMISK:  

1. Innstudering med musikere fra UiA 

2. PRØVESPILL 

3. INTERVJU. Erfaring og motivasjon, (med mulighet for akkustisk cover/egen låt) 

Materiale:  

• 2 selvskrevne låter (annet materiale enn forhånds-innsendt) som skal framføres med husets 

musikere. Innstuderingen med musikerne er en del av prøvespillet. Tilgjengelige musikere: 

Trommeslager, Pianist, Bassist og gitarist.  

• 1 coverlåt (annen enn forhåndsinnsendt) i egen versjon/arrangement.  

NB: Ta med noter og tekst til kommisjon/band. Skriv oversiktlige og enkle akkordskjemaer/noter. Husk 

at musikere skal bladlese. Se eksempel på noter HER 

Vær forberedt på å vise frem annet låtskrivermateriale du har gjort, enten på noter eller opptak. Ta 

med tilgjengelig materiale som representerer deg nå som utøver/låtskriver. (Gjerne på minnepenn) 

 

mailto:ole.t.grimsli@uia.no
http://www.wetransfer.com/
https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-kunstfag/musikkopptak/opptaksproever-rytmisk-bachelor

