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Nynorsk/Bokmål

Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 5 timar.

Hjelpemiddel

Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre
verktøy som kan brukast til kommunikasjon.

Bruk av kjelder

Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal du alltid føre dei opp
på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei.
Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker
og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå
Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og
nedlastingsdato.

Vedlegg
Vedlegg som skal
leverast inn
Informasjon om
vurderinga

Det blir lagt vekt på evna til å beskrive, reflektere og drøfte
innanfor oppgåveteksten. Det blir vidare lagt vekt på
 evna å trekkje linjer
 evna å sjå samanhengar
 heilskapstenking

Andre
opplysningar
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Oppgåve
Gjer greie for dei TO koreografane du valde på førebuingsdagen, og plasser dei i eit
kunst- og kulturhistorisk perspektiv.
Beskriv og reflekter over stilen, teknikken som er brukt, og innhaldet av koreografien
deira i videoeksempla. Trekk fram likskapar og ulikskapar mellom dei to utvalde
koreografane.
Drøft korleis arbeida til koreografane som er viste i videoane, er eksempel på
«bruddets estetikk» sett i forhold til tradisjon og fornying.
Trekk inn eigne opplevingar og erfaringar med dansekunst der det er relevant.
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Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 5 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy
som kan brukes til kommunikasjon.

Bruk av kilder

Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på
en slik måte at leseren kan finne fram til dem.
Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og
annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett,
skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Informasjon om
vurderingen

Eksamen

Det legges vekt på evnen til å beskrive, reflektere og drøfte
innenfor oppgaveteksten. Det legges videre vekt på
 evnen å trekke linjer
 evnen å se sammenhenger
 helhetstenkning
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Oppgave
Gjør rede for de TO koreografene du valgte på forberedelsesdagen, og plasser dem i
et kunst- og kulturhistorisk perspektiv.
Beskriv og reflekter over stilen, anvendt teknikk og innholdet av deres koreografi i
videoeksemplene. Trekk fram likheter og ulikheter mellom de to utvalgte
koreografene.
Drøft hvordan koreografenes arbeider som er vist i videoene, er eksempler på
«bruddets estetikk» sett i forhold til tradisjon og fornyelse.
Trekk inn egne opplevelser og erfaringer med dansekunst hvor det er relevant.
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