
R-TROMMER 

Omfang 
Spilleprøven er todelt, og gjennomføres som auditions. Består du del 1 så går du videre til del 2 og 
utdypende testing.  
Del 1 varer i 15-20 minutter og del 2 inntil 20 minutter.  
 
Innhold 
Stoffet som fremføres på hovedinstrument består av låter fra UiAs låtliste og selvvalgt stoff utenom 
lista.  
Stoffet fra låtlista fremføres med instituttets band.  
De som går videre til del 2 gjennomfører et kort intervju (tidligere erfaring/motivasjon/planer). Her 
testes også ferdigheter i pianospill. Du spiller et enkelt pianostykke prima vista, med fokus på 
besifring.  
 
Noter/annet 
Vi trenger ikke vite hvilke låter du vil spille før du kommer til opptaksprøve. Du skal derfor ikke sende 
inn noter til oss på forhånd.  
Du spiller selvvalgt låt solo eller med medbrakt forhåndsinnspilt komp på CD eller mp3-fil, sjekk med 
universitetet hvis du er usikker på format. Bruker du mp3-fil tar du med egen spiller. Den kobles til 
stereoanlegg via minijack på mp3 spilleren. Du tar ikke med noen noter.  
 
Akkompagnement – utstyr  
Alle søkerne bruker instituttets husband som live akkompagnement, og får ikke anledning til 
gjennomspill før prøvene. Du kan ikke ta med eget band/musikere. Instituttets standard utstyr 
benyttes.  
 
Låtliste: 

• Straight, No Chaser, C. Parker (Jazz)  
• No One Knows, QOTSA (rock) 
• Stratus, Billy Cobham (fusion) 

o PS. Låten skal spilles fra 3.05 min og kun en solo (keys eller gitar) og avsluttes med 
tema pluss eventuell trommesolo (trommesolo er valgfritt) 

• Sexy MF, Prince (R&B) 
• Seven Days, Sting (pop) 
• Do Do Do, De Da Da, Police (pop/rock) 

 
 
Del 1: En låt fra lista, spilt med band. Du velger låt selv. 
Del 2: Selvvalgt låt spilt solo, eller med din playalong-CD. Samt prima vista på skarptromme.  
 
I begge delprøver kan du regne med å bli prøvd i stilartkunnskaper, prima vista og improvisasjon – 
over materiale som deles ut.  

o%09https:/open.spotify.com/track/7l5In0rLyHmqJhKlzZPtYo?si=Sacnj6yuRj-Feb5wwRxurw
o%09https:/open.spotify.com/track/6y20BV5L33R8YXM0YuI38N?si=KeEdWYflSnWdTHh2KOGQ2Q
o%09https:/open.spotify.com/track/1BYVhbLZ6PAsv36Gc8iPuK?si=39lJBjkyRCWnf5FQlTXKSg
o%09https:/open.spotify.com/track/3DqvBu9MpNNz4UToUXDJ4u?si=zOpBoZkbQ5eMMOiJRvJREA
o%09https:/open.spotify.com/track/4bD2LHiNWvhTdpctk2U24t?si=7EXAS06CSeqrbK89J1EBrg
o%09https:/open.spotify.com/track/0cDa0cvogF66Dl7gh8yJQI?si=zEPkWN-eRiWScpzgUSnJDw

























































