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Kandidatutbildningen med inriktning 
Berättande animerad film vänder sig till dig 
som vill utforska olika yrkesroller i branschen 
för att sedan håll och upplägg.
5. BERÄTTANDE ANIMERAD FILM
6. CIRKUS
7. DANS
8. DANSPEDAGOGIK
9. DANS – ÄMNESLÄRARE

10. DESIGN FÖR FILM OCH TV
11. DOKUMENTÄRFILM
12. DRAMATIK/DRAMATURGI
13. FILMFOTO
14. FILMKLIPPNING
15. FILMLJUD
16. FILMMANUS
17. FILMPRODUKTION
18. FILMREGI
19. KOSTYMDESIGN OCH SCENOGRAFI
20. LJUDDESIGN
21. LJUSDESIGN
22. MASK- OCH PERUKDESIGN
23. MIMSKÅDESPELERI
24. OPERASÅNG
25. PRODUKTIONSTEKNISK  

SAMORDNING FÖR SCENKONST
26. RADIO
27. SCENKONSTPRODUCENT
28. SKÅDESPELERI
29. TEATERREGI
30. TV

UTBILDNINGAR I  
DENNA KATALOG

För utbildningsstarter och 
ansökningsdatum se 

UNIARTS.SE

Denna katalog presenterar endast de 
längre utbildningar på grundnivå som 

inte kräver tidigare högskolestudier. 

För magister- och masterutbildningar 
samt fristående kurser se UNIARTS.SE

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR
NOVEMBER 2018
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Unik sammansättning av utbildningar 
På Stockholms konstnärliga högskola, med skolorna DOCH 
Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms 
dramatiska högskola, ges en unik sammansättning av 
utbildningar. Här har du som student stora möjligheter till 
möten med andra konstarter och samarbeten över konst-  
och yrkesgränserna.

Flexibelt yrkeskunnande
På Stockholms konstnärliga högskola får du spetskompetens 

inom din inriktning och utvecklar en egen konstnärlig eller 

pedagogisk identitet. Genom samarbetsövningar får du även 

bredd i dina kunskaper. Under din utbildning bygger du upp  

ett yrkeskunnande för en arbetsmarknad i ständig utveckling – 

vid examen ska du ha relevanta kunskaper, rätta förutsättningar 

och handfasta verktyg för ett konstnärligt yrkesliv i en 

föränderlig omvärld.

DET HÄR ÄR 
STOCKHOLMS 

KONSTNÄRLIGA 
HÖGSKOLA

CIRKUS, DANS, FILM, MEDIA, OPERA, TEATER
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Stockholms konstnärliga högskolas utbildningar ges i 

kreativa, utmanande och stimulerande miljöer som ställer 

krav på dig som sökande och student. Antagningen till 

högskolans utbildningar är uppdelade i flera steg och 

studieperioden är intensiv.

Låter det tufft? Motsatsen är otänkbar. Som student ska du 

vara säker på att din tid är väl investerad. Hos oss skapar 

du en solid grund för ditt konstnärliga yrkesliv.

En del av våra utbildningar startar varje år men många har 

antagning vartannat år. Ansökan till utbildningsprogram 

som startar under höstterminen är öppna för ansökningar 

den 15 november till den 15 januari. På UNIARTS.SE finns 

aktuella datum för utbildningsstart och ansökan. 

Så här söker du
Behörighet
För att studera på våra program behöver du ha grundläggande 

behörighet för högskolestudier. Skicka med en kopia på  

din gymnasieexamen eller motsvarande eftersom vi inte  

har tillgång till den nationella betygsdatabasen. Läs mer

om vad grundläggande behörighet innebär för just dig på 

ANTAGNING.SE.

Om du inte har grundläggande behörighet för högskole-

studier kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har

skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och 

därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om

reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan. 

Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på 

grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens 

lämnar du in tillsammans med din ansökan.

Två av våra kandidatutbildningar har engelska som under-

visningsspråk och för dessa kräver vi inte att du har 

kurserna Svenska 1, 2 och 3.

Några av våra utbildningar har krav på godkänt behörighets- 

prov som särskild behörighet. Information om detta hittar  

du på utbildningens sida.

 
Antagning
Vem som antas till utbildningen avgörs genom arbetsprov 

och praktiska prov, inte utifrån betyg eller meritpoäng.

Vilka prov du ska göra beror på vilken utbildning du söker. 

Antagningen är uppdelad i flera steg. Efter varje steg får

du veta om du gått vidare till nästa. En särskild 

antagningsgrupp ansvarar för antagningen till varje 

utbildning.

Ansökan är webbaserad, så du söker via en länk på varje 

utbildnings sida på UNIARTS.SE. Där får du all information

du behöver för att kunna söka. Observera att du inte kan 

söka via ANTAGNING.SE.

 

Studiemedel 
Som student på Stockholms konstnärliga högskola kan du 

söka studiemedel från CSN.

 

Avgifter
Studierna är avgiftsfria för dig som är medborgare i Sverige, 

något annat land inom EU/EES eller Schweiz. För övriga

länder gäller särskilda regler för avgifter.

SÖK TILL 
STOCKHOLMS 
KONSTNÄRLIGA 
HÖGSKOLA 

Utbildningar som startar 2019 har en markering. Sista 

ansökningsdag 15 januari 2019.
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Att arbeta med animerad film 
Konstnärlighet, teknik och samarbete är alla nödvändiga delar 

för att göra animerad film. I vår utbildning får du utveckla din 

egen konstnärlighet, jobba i olika tekniker och delta i projekt. 

Högskolans många inriktningar inom film, media, teater och 

skådespeleri ger oss stora möjligheter att utforska animationens 

olika yrkesroller i samarbeten och produktionsövningar med 

studenter från alla dessa inriktningar. Vår närkontakt med 

branschen gör att du kommer möta professionella yrkesutövare 

både under din tid på skolan och när du gör din praktik. 

Utbildningen
Under utbildningen varvar vi teori och praktik. Här ingår 

föreläsningar, kurser, fria projekt och tematiska workshoppar 

där vi förhåller oss till givna ramar i de konstnärliga uttrycken. 

Du arbetar med gestaltning, idéutveckling, berättande och olika 

animationstekniker – digitala och analoga. Vi har gemensamma 

produktionsövningar med kandidatutbildningarna i film och tv 

och det finns en livlig kontakt med studenterna i skådespeleri 

och scenkonst. Du har hela tiden kontakt med film-, tv- och 

mediebranschen. Yrkesutövare bjuds in som gästlärare, före-

läsare och handledare. Genom din praktik kan du också prova 

på olika yrkesroller inom produktionen av animation. Målet är att 

du ska utveckla en yrkesidentitet och ett eget konstnärskap och 

att du ska hitta din väg in i branschen. 

År 1 arbetar vi med att utveckla idéer i animationsworkshoppar 

där vi även studerar animationshistoria, teori och filosofi. 

Vi utvecklar idéer till manus och arbetar praktiskt med 

animationsstudion och möjliga yrkesroller.

År 2 fokuserar vi på praktik och att lära känna branschen.  

Vi övar på att utveckla en egen karaktär och på att var och en  

ska hitta sin berättelse.

År 3 gör vi varsin film och hittar vår väg in i branschen.

Ur innehållet
Utbildningen innehåller bland annat:
n Dramaturgi 
n Filmhistoria 

n Filmklippning
n Dokumentärt berättande 
n Ljuddesign

Här ingår också kurser i mjukvaror och teori samt workshoppar 

i allt från lera, dockarmaturer, teckning, manus till regi, 

dramaturgi, ljus och ljud.

Behörighet
Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier.  

Läs mer på sidan 4.

Värdefulla förkunskaper
Det viktigaste är att du har berättarglädje, bildintresse, tålamod  

och samarbetsförmåga. Du behöver också en stark vilja att 

berätta i rörlig bild och ett brinnande intresse för animerad film. 

Praktisk erfarenhet från film-, spel- eller mediebranschen är 

bra att ha, men inget krav. Förberedande konstskola, serie-

tecknarkurs, skrivarkurs eller liknande är också meriterande. 

180 HÖGSKOLEPOÄNG 
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER
LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG 
KANDIDATEXAMEN
UTBILDNINGEN GES VID 
STOCKHOLMS DRAMATISKA 
HÖGSKOLA

BERÄTTANDE 
ANIMERAD FILM

Kandidatutbildningen med inriktning berättande 
animerad film vänder sig till dig som vill utforska 
olika yrkesroller i branschen för att sedan kunna 

arbeta som till exempel regissör, animatör, 
dockmakare eller tecknare av bildmanus.
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Kandidatprogrammet i cirkus är en utbild-
ning för dig som vill arbeta som artist inom 
samtida cirkus. Du kommer att arbeta med 
konstnärliga uttryck inom cirkuskonstens 
många olika former. Du får möjlighet att 
utveckla din egen disciplin och utforska  
ditt personliga konstnärliga språk.

Att arbeta inom samtida cirkus
Att arbeta inom samtida cirkus innebär många möjligheter. 

Samtida cirkus kan presenteras i många olika former och 

miljöer. Våra tidigare studenter arbetar som frilansare, i 

kompanier, skapar egna kompanier, deltar i festivaler och 

events, och har tänjt på gränserna för var och hur man kan 

presentera cirkus. Cirkusartister arbetar i olika genrer och 

många skapar samarbeten med andra konstformer. Det finns 

frihet att arbeta både nationellt och internationellt, och som 

solist eller i ensemble. Kandidatexamen i cirkus ger dig också 

möjlighet att fortsätta studera på högre nivå, till exempel på  

ett masterprogram.

Utbildningen
I Kandidatprogrammet i cirkus utvecklar du verktyg för din  

framtida konstnärliga praktik både för att kunna vara delaktig  

i kollektiva processer och för att kunna arbeta själv och skapa  

egna projekt. Programmet innehåller kurser i cirkusdisciplin-

träning, i konstnärliga processer och i hur man skapar 

förutsättningar för ett hållbart yrkesliv som cirkusartist. 

Som student får du arbeta med gestaltning, interpretation, 

improvisation och mötet med publiken. De olika aspekterna 

av det skapande sceniska arbetet fördjupas genom att du 

kontinuerligt får utforska, skapa, repetera och presentera 

konstnärliga projekt i olika format. En annan viktig del är 

säkerhet inom tränings- och riggteknik. I kandidatprogrammet 

i cirkus ingår kurser där du relaterar din egen verksamhet 

inom cirkus till ett historiskt, konstnärligt och samhälleligt 

sammanhang.

Ur innehållet:
Utbildningen omfattar tre huvudsakliga områden:
n Cirkusdisciplinträning, olika rörelsetekniker och 

scenframställningsformer. 
n Teori som innehåller möten med andra konstformer, 

cirkushistoria, hälsa och mental träning, riggning och 

säkerhet samt metoder för konstnärlig forskning.  

n Arbete med fokus på det kreativa och konstnärliga 

skapandet.

Du arbetar redan från början med att presentera ditt arbete 

och utvecklar regelbundet förmågan att möta olika sorters 

publik. Det görs i form av återkommande redovisningar och 

föreställningar inom kurserna under alla tre åren. Tredje 

året gör du ett konstnärligt forskningsinriktat självständigt 

examensarbete på hösten och under våren presenterar du  

och övriga studenter slutföreställningen ”Closing Acts”. 

Behörighet
Du behöver Grundläggande behörighet för högskolestudier med 

undantag för Svenska 1, 2 och 3 samt Engelska 6. Utbildningen 

ges på engelska, därför behövs inte kurserna i svenska. Läs mer  

om behörighet på sidan 4.

Värdefulla förkunskaper
För att bli antagen till kandidatprogrammet i cirkus behöver du 

ha förkunskaper i en cirkusdisciplin. Det är bra om du har ett 

intresse för det visuella och det dramaturgiska och att du tycker 

om att stå på scen. Du kanske har sysslat med dans, parcour, 

gymnastik eller andra rörelseformer. Du tycker om att skapa och 

att träna fysiskt. Du kan arbeta både självständigt och i grupp 

och är nyfiken på de möjligheter som finns inom cirkus.

CIRKUS 180 HÖGSKOLEPOÄNG
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER

LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG  
KANDIDATEXAMEN

UTBILDNINGEN GES VID 
DOCH, DANS OCH 

CIRKUSHÖGSKOLAN
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Kandidatprogrammet i dans vänder sig  
till dig som är intresserad av att utbilda 

dig genom dans och som vill arbeta som 
konstnär inom det professionella  

samtida dansfältet.

180 HÖGSKOLEPOÄNG 
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER
LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG 
KANDIDATEXAMEN
UTBILDNINGEN GES VID 
DOCH, DANS OCH 
CIRKUSHÖGSKOLAN

Att arbeta som danskonstnär
Att arbeta som danskonstnär handlar till stor del om att kunna 

fördjupa sig i fysiska, koreografiska och teoretiska praktiker. 

Det handlar också om att förhålla sig till ett eget konstnärskap, 

ofta i samarbete och kollektiva processer. Inte minst handlar 

det om att kunna arbeta med hur, vad och varför man vill 

kommunicera med publik. Utbildningen fokuserar på dessa 

praktiker, arbetssätt och processer. Det sammanflätade arbetet 

med praktik och teori i form av analys, diskussion och praktisk 

reflektion förbereder dig för arbetet som konstnär inom det 

professionella samtida dansfältet.

Utbildningen
Kandidatprogrammet i dans vänder sig till dig som är 

intresserad av att utbilda dig genom dans och som vill arbeta 

som konstnär inom det professionella samtida dansfältet. 

Under utbildningen arbetar du kontinuerligt med olika praktiker, 

estetiker och uttryckssätt. Syftet är att skaffa dig kunskap om 

olika förhållningssätt till rörelse, arbetsmetoder, iscensättning 

och produktion. Genom att möta lärare från det professionella 

scenkonstområdet, nationellt och internationellt, kan du skapa 

dig ett brett nätverk och utveckla kunskaper och metoder 

för att kunna arbeta inom olika inriktningar i samtida dans 

och koreografi. Du förväntas kunna arbeta självständigt och 

ansvarstagande och genom kritisk reflektion utveckla din 

förmåga att delta i samtalet om dans som konstform, såväl 

den samtida som dess tradition och historiska utveckling. 

Utbildningen består i huvudsak av tre perspektiv som innehåller 

teori och praktik: 
n Dansaren och fysiska färdigheter
n Dansaren och det performativa
n Dansaren och konsten/koreografi/skapande. 

Målet är att du efter tre år har kommit närmare det sätt du vill 

verka på som danskonstnär.

Ur innehållet:
Varje dag under utbildningen arbetar du med några av praktikerna 

och teorierna nedan:
n Improvisation
n Samtidsbalett
n Modern dans
n Samtida dans
n Yoga
n Somatiska praktiker
n Koreografiska praktiker och teorier
n Repertoar och interpretation
n Konstnärligt skrivande och textstudier
n Organisation och projektarbete
n Coaching
n Eget arbete

Behörighet
Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier, 

med undantag av Svenska 1, 2 och 3 och Engelska 6. 

Utbildningen ges på engelska, därför behövs inte kurserna  

i svenska.

Värdefulla förkunskaper
För att kunna bli antagen till kandidatprogrammet i dans 

behöver du ha förkunskaper i dans. De flesta av våra studenter 

har dansat på fritiden eller gått någon form av förberedande 

dansutbildning som estetiskt gymnasieprogram eller folkhög-

skola innan de börjar hos oss.

DANS
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Kandidatprogrammet i danspedagogik  
är en treårig utbildning för dig som vill 
undervisa i dans.

Att arbeta som danspedagog
Att arbeta som danspedagog handlar om att inspirera och leda 

människor. Det innebär att vara kreativ, nyfiken och skapa goda 

förutsättningar för olika människors lärande och kreativitet i 

dans. Det innebär också att kunna diskutera och reflektera kring 

dans i samhället. För att trivas som danspedagog är det viktigt 

att tycka att det är spännande att undervisa och förmedla dans. 

Danspedagogens yrke är i ständig utveckling och efter 

utbildningen har du goda möjligheter att vara en initiativrik och 

självständig entreprenör som arbetar med dans och skapande 

på olika sätt. Många av våra tidigare studenter har bildat 

konstnärliga kollektiv och kompanier som arbetar med dans 

både på scen och med undervisning i olika sammanhang.

2019 kan du söka dansgenrerna balett, folkdans och jazzdans.

Utbildningen
Vi utbildar självständiga danspedagoger med stark förankring 

i både konst och vetenskap. Fokus i utbildningen är därmed 

blandningen mellan dans som konstform och pedagogik. Under 

utbildningen vävs praktiska och teoretiska kurser samman 

till en helhet. Du fördjupar dig inom koreografi, den valda 

dansgenre som du söker med och i andra dansgenrer som 

du väljer själv. Det innebär att du utvecklar dina danstekniska 

och koreografiska färdigheter, arbetar med kroppsliga och 

estetiska uttryck och fördjupar din konstnärliga förmåga. Då 

danspedagogik bygger på ämnet pedagogik utgör pedagogik, 

didaktik och dansteori en stor del av utbildningen. Det betyder 

att du under dina studier både får träna dig i att undervisa i dans 

och att skriva och diskutera om bland annat dans, koreografi 

och pedagogik. Målet är att du ska få de grundläggande 

kunskaper som behövs för att kunna undervisa i dans för olika 

målgrupper. Men du ska också utveckla en självständighet för 

att kunna göra dina egna val och ha möjlighet att påverka hur 

dans förmedlas och för vem. Du har möjlighet att arbeta med 

olika dansgenrer men du söker med den genre som du helst  

vill fördjupa dig i.

 

Termin 1–2 studerar du ämnet dans genom den valda dans-
inriktningen och andra dansgenrer. Du studerar pedagogik 
och utvecklar kunskap om dansämnets historia, dansdidaktik, 
koreografi och dansteori. 
Termin 3–4 läser du kurser i entreprenörskap, specialpeda-

gogik och dansdidaktik i form av dans för barn och unga. 

Danstekniska färdigheter och koreografiska och konstnärliga 

metoder fördjupas och du skapar en föreställning tillsammans  

i grupp och åker med den på en turné.

Termin 5–6 fördjupar du dina kunskaper i dans liksom i en-

treprenörskap. Du läser dansdidaktik med valbar inriktning 

och utvecklar din kunskap om dansteori. Stort fokus läggs på 

vetenskaplig metod för att du ska genomföra ett självständigt 

arbete i danspedagogik.

Ur innehållet:
n Dans, improvisation, musik, pilates, KleinteknikTM 
n Pedagogik, didaktik, specialpedagogik och dans för barn 

och unga
n Dansteori och dansanalys
n Undervisningspraktik
n Koreografi, konstnärliga metoder och turné
n Entreprenörskap
n Vetenskaplig metod och självständigt arbete

Behörighet
Du behöver ha grundläggande behörighet för högskolestudier, 

inklusive Engelska 6/B, samt särskild behörighet i form av 

godkänt behörighetsprov i dans.

Värdefulla förkunskaper
För att kunna bli antagen till kandidatprogrammet i danspeda-

gogik behöver du ha förkunskaper i den dansinriktning du  

söker. Våra studenter har oftast tränat dans inom frivillig-

verksamhet, gått estetiskt gymnasium eller folkhögskola innan 

de börjar hos oss.

180 HÖGSKOLEPOÄNG
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER

LEDER TILL EN FILOSOFIE  
KANDIDATEXAMEN

UTBILDNINGEN GES VID 
DOCH, DANS OCH 

CIRKUSHÖGSKOLAN

DANSPEDAGOGIK
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Ämneslärarprogrammet riktar sig till dig 
som stimuleras av att arbeta med unga 

människor och vill undervisa i dans som 
konstnärligt ämne i gymnasieskolan.

300 HÖGSKOLEPOÄNG 
10 TERMINERS HELTIDSSTUDIER
LEDER TILL EN  
ÄMNESLÄRAREXAMEN
UTBILDNINGEN GES VID 
DOCH, DANS OCH 
CIRKUSHÖGSKOLAN

Att arbeta som gymnasielärare
Att vara ämneslärare i dans handlar i första hand om att vara 

lärare. För att trivas som lärare är det viktigt att tycka att det 

är spännande att undervisa och arbeta med unga människor. 

I arbetet som lärare får du förmånen att följa och bidra till unga 

människors utveckling, skapa förutsättningar för deras lärande 

och möjlighet att växa som individer.

Utbildningen
Vi utbildar självständiga ämneslärare med stark förankring i 

både konst och vetenskap. Under utbildningen blandas kurser 

i dans och koreografi med kurser som förbereder dig för rollen 

som gymnasielärare. Du väljer ett andra undervisningsämne 

som gör att du får en bredare kompetens och läser detta hos 

oss eller hos vår samarbetspartner Stockholms universitet. 

Du får en god grund för ett framtida yrkesliv inom skola och 

närliggande fält. En stor del av utbildningen består av kurser 

inom utbildningsvetenskaplig kärna, till exempel pedagogik och 

didaktik, och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/praktik. Under 

dina studier får du både träna dig i att undervisa i dans och i att 

skriva och diskutera om bland annat dans, koreografi, pedagogik, 

skola och samhälle. Du fördjupar dig inom koreografi, en vald 

dansgenre och andra dansgenrer som du väljer själv. Det innebär 

att du utvecklar dina danstekniska och koreografiska färdigheter, 

arbetar med kroppsliga och estetiska uttryck och fördjupar din 

konstnärliga förmåga. Målet är att du ska få de grundläggande 

kunskaper som krävs för att kunna undervisa i och bidra till 

elevers kunskapsutveckling i dans och i ett annat ämne på 

gymnasiet. Du ska också ha den självständighet som krävs för 

att kunna påverka och bidra till en utveckling av skolan. Du har 

möjlighet att arbeta med olika dansgenrer men du söker med den 

genre som du helst vill fördjupa dig i.

Termin 1–2 studerar du ämnet dans genom den valda 

dansinriktningen och valda dansgenrer. Du studerar pedagogik 

och dans som vetenskapliga ämnen och utvecklar kunskap om 

dansämnets historia, dansdidaktik, koreografi och dansteori.

Termin 3–4 läser du kurser på Stockholms universitet som  

 

Teorier om lärande, Utbildningshistoria och Läroplansteori.

På DOCH utvecklar du kunskap i specialpedagogik och ämnet 

dans genom vald dansinriktning, dansdidaktik samt genom 

koreografiska och konstnärliga metoder som fördjupas. Du 

skapar en föreställning i grupp och åker med den på en turné.

Termin 5–7 väljer du att läsa antingen dans med fördjupning 

koreografi med kurser som till exempel Dansteori, Samtida 

koreografiska praktiker och Konstnärlig produktion, eller ett 

annat skolämne som du läser vid Stockholms universitet.

Termin 8–10 fördjupas kunskaperna i ämnet dans genom till 

exempel kurserna Dansämnets kroppsliga praktiker och Dans, 

media och mediering. Stort fokus läggs på vetenskaplig metod 

och självständigt arbete. En lång period av VFU genomförs 

också där du får insikt i din framtida roll som ämneslärare.

Ur innehållet:
n Dans 120 hp – dans, dansdidaktik, improvisation, koreografi 

och konstnärliga metoder
n Annat ämne 90 hp – dans med fördjupning koreografi eller 

annat skolämne
n Praktik 30 hp
n Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp – pedagogik, 

specialpedagogik, teorier om lärande, utbildningshistoria 

med mera

Behörighet
Du behöver ha grundläggande behörighet för högskolestudier, 

inklusive Engelska 6/B, och särskild behörighet i form av 

godkänt behörighetsprov. Vid antagning till det andra ämnet 

kontrolleras att du uppfyller särskild behörighet för det ämne  

du vill läsa.

Värdefulla förkunskaper
För att kunna bli antagen till ämneslärarprogrammet i dans 

behöver du ha förkunskaper i den dansinriktning du söker.

Våra studenter har oftast tränat dans inom frivilligverksamhet, gått 

estetiskt gymnasium eller folkhögskola innan de börjar hos oss.

DANS
ÄMNESLÄRARE
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Kandidatutbildningen med inriktning design 
för film och tv vänder sig till dig som vill 
arbeta som produktionsdesigner.

Att arbeta med design för film och tv
Produktionsdesignern skapar stämning, atmosfär och ramen 

för en film eller tv-produktion genom uttrycksfull användning av 

utrymme, objekt, ljus, former och färger. Allt är möjligt. Genom 

användning av scenografi, rekvisita, grafik och i vissa fall även 

kostymer, smink och specialeffekter ger produktionsdesignern 

en produktion ett samordnat visuellt uttryck. Att arbeta med 

design för film och tv handlar till stor del om teamarbete och  

till viss del om arbetsledning.

Utbildningen
Utbildningen handlar om personligt berättande, hantverk och  

teamarbete. Med berättelsen som grund ska du kunna förverkliga  

din vision till en värld som kan förmedlas till åskådaren. Under  

utbildningen får du söka dig fram till ett eget visuellt uttryck 

genom handledning, övningar och produktioner. Samskapande 

är en viktig del i undervisningen. Syftet är att tillsammans med  

regissören och fotografen, samt den övriga konstnärliga och  

tekniska personalen, ge dig färdigheter att ta ansvar för planering  

och genomförande av den visuella utformningen och funktionella  

helheten av olika produktioner. Vid sidan av den professionella  

kompetensen uppmuntras du att intressera dig för experimentell  

och utforskande scenografi även när det gäller visuella fram-

ställ-ningar inom andra typer av medier samt att utveckla nya 

arbetssätt. Utbildningen utgår från konstnärlig, experimentell 

och forskningsinriktad verksamhet samt professionell praxis  

inom branschen. En betydande del av studierna ges tillsam-

mans med studenter inom andra film- och tv-inriktningar.  

Via kurser och alltmer krävande övningsarbeten lär du dig att 

be-härska helheten av konstnärlighet, produktion och teknik 

inom ditt yrkesområde. I samband med produktionsövningarna 

får du insikter i den professionella praxisen och utvecklar din 

förmåga att arbeta i grupp. Bland de viktigaste färdigheterna 

som under-visningen ger finns färdigheten för ett övergripande 

visuellt och dramaturgiskt angreppsätt med hänsyn till innehållet 

i film- och tv-framställningar. Vidare utvecklas den rumsliga, 

visuella och konceptuella gestaltningsförmågan, den sceniska 

visualiseringsförmågan samt de kommunikativa färdigheterna 

och samarbetsförmågan. Dessutom lär du dig att behärska 

såväl den tekniska processen i praktiken som att tänka 

kritiskt och analytiskt och bli insatt i tradition och trender inom 

den egna branschen. I utbildningen ingår att behärska hela 

processen av visuell helhetsplanering, från förhandsplanering 

och visualisering till genomförande. Under utbildningen blir du 

insatt i scenografi-planeringens olika arbetsskeden samt de 

konstnärliga aspekterna och produktionsfaktorerna i samspelet 

inom film- och tv-produktioner.

Ur innehållet
Utbildningen innehåller bland annat följande moment:
n Dramaturgi 
n Visuellt berättande 
n Ljussättning 
n Kamerateknik 
n Teckna, skapa modeller 
n Konstruktion och hållbarhetslära 
n Specialeffekter/ VFX 
n 3D-tekniker 
n Kostymdesign 
n Mask- och perukdesign 
n Teaterscenografi 
n Arkitektur 
n Digitala media 
n Filmhistoria 

Behörighet
Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier.  

Läs mer på sidan 4.

Värdefulla förkunskaper
Det viktigaste är att du har ett bildintresse och en vilja att 

berätta filmiskt. Du kanske har sysslat med fotografi eller måleri. 

Någon form av förutbildning inom film är meriterande och du vill 

utveckla visuellt, rumsligt och dramaturgiskt tänkande och har 

förmågan att arbeta både självständigt och i grupp. 

180 HÖGSKOLEPOÄNG
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER

LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG  
KANDIDATEXAMEN

UTBILDNINGEN GES VID 
STOCKHOLMS DRAMATISKA 

HÖGSKOLA

DESIGN FÖR  
FILM OCH TV
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Kandidatutbildningen med inriktning 
dokumentärfilm vänder sig till dig som  

vill arbeta som dokumentärfilmare. 

Att arbeta med dokumentärfilm
Traditionellt är dokumentärfilm en genre som har sin utgångs-

punkt i verkligheten, verkliga människor och verkliga historier.  

Så är det fortfarande, men dokumentärfilm har också utvecklats  

till att bli en regelrätt konstform som har sin styrka i filmarens 

alldeles personliga blick och därmed också förhåller sig fritt  

och brett till sitt stoff. Kreativ dokumentär kallas det. 

Dokumentärregissörer tar sig rätten att arbeta med ”hypoteser” 

om verkligheten, att ha en emotionell hållning till sitt material, 

berika den kreativt med egna visioner och använda sig av 

filmens alla berättarelement såsom klippning, musik och foto. 

Dokumentära berättelser spänner idag brett, alltifrån kritiska 

uppgörelser med den politiska ordningen, journalistiska under- 

sökningar, tillbakablickar i det förflutna till essäistiska betraktel-

ser eller existentiella, djupdykningar i yttre och i inre universum. 

I vissa fall arbetar dokumentärfilmaren som en regelrätt 

regissör med inspelningsteam, studio, produktionsdesign, 

scenografi med mera – liknande spelfilmens. I andra fall kan 

dokumentärmakaren arbeta med animation eller använda sig 

av teatraliska element. Många ser fortfarande dokumentären 

som den genre där man lättast kan frigöra sig från den tunga 

och dyra produktionsapparaten, arbeta med små team eller 

rentav ensam med en kamera samt inneha flera roller såsom 

producent, regissör, ljudtekniker och senare även ansvarig för 

postproduktion, lansering och distribution. I grunden handlar 

det om att ha något man verkligen vill berätta, att vara nyfiken, 

envis och hysa ett behov av att kommunicera med en publik. 

Utbildningen
Undervisningen delas in i olika praktiska delområden som regi, 

foto, ljud, klipp och produktion. Du får förfina ditt personliga 

uttryck och fördjupa dina kunskaper såväl enskilt som i team. 

Målet är att du ska få verktyg för att hitta nya och egna sätt att 

utveckla det dokumentära filmberättandet. Vi vill utbilda orädda 

och självständiga dokumentärfilmare med stark konstnärlig 

integritet, men med kunskap om bransch och omvärld samt 

förmåga att skapa en yrkesidentitet. 

 

 

Utbildningens kärna är praktisk. Kurserna innehåller alltid en 

teoretisk del i form av föreläsningar, seminarier samt redovisning 

med analys och utvärdering. Men huvudsakligen kommer 

du att arbeta praktiskt i övningar och produktioner. Under 

vissa övningar arbetar du ensam, under andra i team med 

studenter från andra kandidatutbildningar inom film såsom 

filmljud, filmklippning, filmfoto och filmproduktion. Under 

utbildningens gång lägger vi också vikt vid egen reflektion av 

arbetsprocessen, ofta i skriftlig form.

Ur innehållet:
Utbildningen innehåller bland annat följande kurser: 
n Processintervju
n Cinéma direct
n Filmfoto, filmklippning och filmljud
n Individuell kunskapsfördjupning
n Examensfilm

Vissa kurser har vi, som nämnts, tillsammans med skolans 

andra filmkandidatutbildningar och vi har även haft samarbete 

med filmskolor i andra länder såsom i Palestina och Brasilien.

Behörighet
Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier.  

Läs mer på sidan 4.

Värdefulla förkunskaper
Det är viktigt att du har viljan att berätta och att du kan 

formulera dig mycket väl både muntligt och i text. En bra bas att 

stå på är också goda språkkunskaper – gärna i flera olika språk 

– och ett stort intresse för människor och samhälle. Kunskaper  

i filmproduktion och i digitala medier är meriterande. 

180 HÖGSKOLEPOÄNG 
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER
LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG 
KANDIDATEXAMEN
UTBILDNINGEN GES VID 
STOCKHOLMS DRAMATISKA 
HÖGSKOLA

DOKUMENTÄR-
FILM
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Kandidatutbildningen i dramatik/dramaturgi 
är en utbildning för dig som vill bli dramatiker  
och dramaturg och jobba med dramatiska 
texter. 

Att arbeta som dramatiker/dramaturg
En dramatiker skriver teaterpjäser medan en dramaturg arbetar  

med repertoarläggning och textens gång genom teaterproces-

sen. En dramaturg kan göra bearbetningar av befintliga pjäser 

och dramatiseringar av icke dramatiska verk. Dramaturgen är 

textens representant på teatern och fungerar som dramaturgisk 

samtalspartner åt regissörer och åt andra dramatiker under 

deras skrivande. För att trivas som dramatiker/dramaturg bör  

du lockas av det kollektiva arbetet i att skapa en föreställning. 

Du bör också vara medveten om att dina egna texter kommer 

att behandlas och tolkas av andra på ett sätt du kanske 

inte hade väntat dig, vilket kan innebära både positiva och 

obehagliga överraskningar.

Utbildningen
Kandidatutbildningen i Dramatik/Dramaturgi syftar till att ge dig  

som student möjlighet att utveckla en självständig konstnärlig 

praktik inom ett brett scenkonstfält som till exempel teater,  

dans, performance och opera. Fokus i utbildningen ligger på 

det egna skrivandet, från korta, styrda övningar i att bygga 

situationer och karaktärer till längre och friare uppgifter.  

Efter de första övningarna i grupp går utbildningen över i ett 

mer individuellt skrivande under handledning. Som blivande 

dramaturg får du en grundlig orientering i dramaturgens 

samtliga uppgifter på teatern. Du får också prova på att 

bearbeta och dramatisera. Eftersom pjäsuppdrag kräver 

anpassning till teaterns repertoarplanering tränas dramatik-

studenterna i att förhålla sig till begränsade ramar. 

Utbildningen ger en klar bild av hur det konstnärliga sam-

manhanget fungerar och vilka krav det ställer. Målet är att du 

ska utveckla både en yrkesfunktion och ett eget konstnär-

skap. Du får möjlighet att utveckla ditt eget skrivande till 

en nivå där du kan arbeta professionellt med dramatik och 

dramaturgi. Utbildningen fäster stor vikt vid publik- och 

omvärldsperspektiv och det egna arbetets relevans i relation 

till samtid och publik. Scenkonst är en kollektiv konstart 

och arbete i team tillsammans med studenter från de andra 

kandidatutbildningarna är en central arbetsform i utbildningen.  

 

I de arbetsplatsförlagda delarna av utbildningen får du arbeta 

med andra yrkesverksamma inom scenkonstens olika områden 

och ges då möjlighet att pröva och utveckla din praktik i mötet 

med mer yrkeserfarna.

Utbildningen innehåller bland annat
n  Eget skrivande. Kärnan i utbildningen är det handledda 

skrivandet, allt från de första terminernas övningar till  

större pjäser och dramatiseringar längre fram.
n Teamövningar. Produktionsövningar tillsammans med 

studenter från de andra inriktningarna på scenkonst.
n Radioteater.
n  Repertoarkunskap.
n Praktik. En längre praktik på teatrar med tonvikt på 

dramaturgi ingår i utbildningen.

Behörighet
Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier.  

Läs mer på sidan 4.

Värdefulla förkunskaper
Någon form av praktik på det kulturella fältet är meriterande, 

gärna inom teater/scenkonst. Det är bra om du har kunskap 

om pjäser och pjäsförfattare och kan läsa fler språk än de 

skandinaviska och engelska.

180 HÖGSKOLEPOÄNG
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER

LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG  
KANDIDATEXAMEN

UTBILDNINGEN GES VID 
STOCKHOLMS DRAMATISKA 

HÖGSKOLA

DRAMATIK/ 
DRAMATURGI
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Kandidatutbildningen med inriktning filmfoto 
är för dig som vill skaffa dig grundläggande 
kunskaper i filmskapande med huvudfokus 

på visuellt berättande.

Att arbeta som filmfotograf
Grunden för en filmfotograf är personligt berättande, hantverk 

och teamarbete. Med berättelsen som grund ska du kunna 

förverkliga din vision till en konkret bild som ska förmedlas  

till åskådaren.

Utbildningen
Utbildningen handlar till en del om att du ska söka efter ditt 

eget visuella uttryck. En annan del handlar om att du ska 

kunna behärska hantverket och tekniken samt öva dig i 

teamarbete och arbetsledning. Inriktningen filmfoto ingår i 

filmteamutbildningen där grupper av studenter skapar film 

tillsammans. Varje inriktning har egna kursmoment som är 

inriktningsspecifika. För filmfotograferna innebär detta till 

exempel kurser i ljussättning, komposition, sceneriläggning, 

arbetsledning och att förvalta ett manus till visuellt berättande. 

Här ingår även planering av säkerhetsaspekter i ett hållbart 

yrkesliv. Kurser ges också i grading, digitala effekter, post- 

produktion och dokumentärfilm. Grundläggande kurser 

varvas med teamövningar där kunskaperna omsätts till 

praktisk erfarenhet. Undervisningen består av övningar 

och produktioner. Du får individuell handledning och hand-

ledning i team. Du kommer att samarbeta mycket med 

andra. Du kommer också att behöva ta eget ansvar för din 

kunskapsutveckling och personliga konstnärliga utveckling. 

Ur innehållet
Utbildningen innehåller bland annat följande moment:
n Filmskapande
n Idé- och gestaltningsövningar 
n Verktygskurser 
n Arbetsledning och hantverk
n Studioworkshop
n Genreövning med andra filminriktningar
n Verktygsövningar och kortfilmsövning
n Dramaserieövning
n Dokumentärfilmsövning
n Dokumentär essäfilm

n Examensfilm
n Trampolinkurs

Behörighet
Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier.  

Läs mer på sidan 4.

Värdefulla förkunskaper
Utöver den behörighet som krävs för utbildningen är det 

värdefullt om du har andra förkunskaper, till exempel inom 

visuellt uttryck som fotografi, filmskapande eller andra 

konstnärliga uttryck. Det är viktigt att du som söker vill arbeta i 

team och har en vilja att skapa tillsammans med andra. Dessa 

kunskaper prövas i urvalsprocessen: konstnärlig potentiell 

förmåga, kreativ samarbetsförmåga, förmåga till berättande  

och visuell gestaltning.

180 HÖGSKOLEPOÄNG 
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER
LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG 
KANDIDATEXAMEN
UTBILDNINGEN GES VID 
STOCKHOLMS DRAMATISKA 
HÖGSKOLA

FILMFOTO
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Kandidatutbildningen med inriktning 
filmklippning är för dig som vill skaffa dig 
grundläggande kunskaper i filmskapande 
med huvudfokus på klippning. 

Att arbeta som filmklippare
En filmklippare sätter samman filmen från ett urval av det 

inspelade filmmaterialet. Det är i klippningen den slutliga 

filmberättelsen formas. Det viktigaste inom yrket är känsligheten 

inför materialet, förmågan att hålla ihop filmens berättelse 

genom alla val samt god samarbetsförmåga med filmens 

regissör och producent som filmklipparen arbetar nära. 

Arbetsplatsen kan till exempel vara ett produktionsbolag 

inom tv och film. Som filmklippare behöver du ha känsla för 

tajming och estetik, men i första hand handlar filmklippning 

om berättande; om att beskriva miljöer, människor och deras 

känslor. Du ska både kunna leva dig in i det som berättas och 

kritiskt bedöma det inspelade materialet. Filmklipparens yrke 

är djupt konstnärligt och i hög grad skapande. Konstnärlig 

sensibilitet och analytisk skärpa är avgörande egenskaper, 

liksom musikalitet, känsla för rytm och ljud- och bildflöde.

Utbildningen
Inriktningen filmklippning ingår i filmteamutbildningen där 

grupper av studenter skapar film tillsammans. Varje inriktning 

har också egna kursmoment som är inriktningsspecifika. 

Du får träna på att hantera digitala klipprogram, sätta dig in i 

filmklippningens grundmekanik, dramaturgi och manusanalys 

och ges möjlighet att hitta din egen klippmetodik. Du får även 

orientering i film- och mediehistoria. Under utbildningen får 

du inblick i såväl manus- som inspelningsarbete och lär dig 

att se filmskapande från manus till färdig film som en process, 

där sista manusversionen klipps fram i klipprummet. Det som 

tränas i inriktningens kurser används sedan i de kollaborativa 

filmövningarna. Du får erfarenhet av att klippa olika typer av film, 

till exempel spelfilm, dokumentärfilm och konstfilm - för olika 

plattformar och i korta och långa format. Du får många tillfällen 

till möten över traditionella yrkesgränser, såsom gemensamma 

kurser med institutionerna för scenkonst och skådespeleri. 

Utbildningen leder till att du får grundläggande kunskaper för att 

kunna arbeta som filmklippare. Tanken med utbildningen är att 

grundläggande kurser i till exempel manusanalys, dramaturgi, 

musik-, ljud-, bild- och rörelseförståelse varvas med  

teamövningar där kunskaperna omsätts till praktisk erfarenhet. 

Du kommer att samarbeta mycket med andra och du kommer 

också att behöva ta eget ansvar för din kunskapsutveckling och 

personliga konstnärliga utveckling. 

Ur innehållet
Utbildningen innehåller bland annat följande moment:
n Gemensamma grundläggande kurser i filmskapande
n Idé- och gestaltningsövningar i grupp
n Verktygskurser och övningar i filmklippning
n Inriktningkurser med fokus på hantverk
n Gemensam genreövning med andra filminriktningar
n Verktygsövningar och kammarspelsövning
n Dramaserieövning
n Gemensam temaövning med skådespeleristudenterna
n Dokumentär essäfilm
n Produktionsövning examensfilm
n Trampolinkurs

Behörighet
Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier.  

Läs mer på sidan 4.

Värdefulla förkunskaper
Utöver den behörighet som krävs för utbildningen är det 

viktigaste att du har lust och vilja att berätta. Det är sedan 

värdefullt att du kan sätta dig in i andra människors erfarenheter 

och känslor, att du har känsla för rytm och tajming, att du har en  

god förmåga att få överblick, strukturera och i tanken förhålla 

dig till både detaljer och helhet. Som filmklippare är det också 

viktigt att du kan vara både lyhörd och initiativtagande i 

samarbeten.

180 HÖGSKOLEPOÄNG
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER

LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG  
KANDIDATEXAMEN

UTBILDNINGEN GES VID 
STOCKHOLMS DRAMATISKA 

HÖGSKOLA

FILMKLIPPNING
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Kandidatutbildningen med inriktning filmljud 
vänder sig till dig som vill arbeta som 

ljudtekniker för film eller spel. Utbildningen 
ger dig en praktisk och teoretisk grund för 

att arbeta som ljudtekniker och ljuddesigner 
inom dessa fält.

Att arbeta med filmljud
Bra film- och spelljud är svårt att upptäcka. När det fungerar 

upplever åskådaren ofta att det är bilderna, berättelsen eller 

skådespeleriet som är bra. Filmljudteknikerns arbete kan 

delas upp i två delar. Den ena delen är som en del i filmteamet, 

med uppgift att spela in ljudet i scenerna – ett både tekniskt 

avancerat och kreativt arbete som kräver samarbetsförmåga. 

När filmen är klippt tar den andra delen vid. Det är arbetet 

med att ljudlägga filmen. Det är den mest kreativa delen, 

där ljudlandskapet formas som en del av filmberättelsen. 

Spelljudteknikern har en liknande teknisk och kreativ uppgift, 

men det ställs andra krav på hur ljuden spelas in och i hur 

samarbetet med det övriga produktionsteamet går till. De 

kunskaper i dramaturgi som ingår i utbildningen är mycket 

efterfrågade inom dataspelsbranschen.

Utbildningen
Utbildningen är huvudsakligen praktisk. Den teori som ingår 

syftar direkt till en praktisk tillämpning. Korta teoretiska kurser 

mynnar ut i praktiska övningar där teorin kan tillämpas. Du lär 

dig hur samarbetet i stora och små film- och produktionsteam 

går till, genom praktiska övningar i form av kortfilmsinspelningar 

tillsammans med studenter på de andra filminriktningarna. Du 

får lära dig både dokumentärfilms- och spelfilmsarbete, liksom 

grunderna för ljudarbete i spelvärlden. Filmljudutbildningen är 

en yrkesförberedande högskoleutbildning som är självständig 

med en stor del eget arbete under handledning. Fokus ligger på 

teknik, teamarbete och teori kring dramaturgi och gestaltning. 

Du ska lära dig att förverkliga dina och andras idéer genom 

att behärska tekniken, samarbeta och göra din röst hörd. Du 

får också lära dig att tolka manus och förstå gestaltning och 

dramaturgiska koncept. Detta för att kunna kommunicera i 

dramaturgiska termer med de andra i teamet. 

Ur innehållet
Utbildningen innehåller bland annat följande moment:
n Filmljuddramaturgi
n Ljudläggning och mix

n Ljudteknikerns yrkesroll
n Ljudteknikerns verktyg

Behörighet
Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier.  

Läs mer på sidan 4.

Värdefulla förkunskaper
Utöver den behörighet som krävs för utbildningen är det 

värdefullt om du har andra förkunskaper, även om du har gått 

på mediagymnasium. Det kan vara någon form av ljudarbete 

inom musik, film eller teater. En folkhögskoleutbildning kan 

också vara meriterande. I antagningsproven testar vi din 

förmåga att berätta med ljud och att berätta om ljud. Vi lägger 

inte vikt vid dina tekniska förkunskaper.

180 HÖGSKOLEPOÄNG 
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER
LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG 
KANDIDATEXAMEN
UTBILDNINGEN GES VID 
STOCKHOLMS DRAMATISKA 
HÖGSKOLA

FILMLJUD



16

Kandidatutbildningen med inriktning 
filmmanus vänder sig till dig som vill arbeta 
som filmmanusförfattare och för dig som 
vill skaffa dig grundläggande kunskaper 
i filmskapande med huvudfokus på 
manusskrivande.

Att arbeta som filmmanusförfattare
En filmmanusförfattare skriver ibland på egen hand, men 

arbetet sker ofta i samarbete med filmens regissör och 

producent. Filmanusförfattaren skriver för film och tv. Hen 

gestaltar idéer och har därför kunskaper om filmiskt berättande. 

Manusförfattaren har ett stort ansvar när berättelsen tar form, 

men måste också ha modet att i ett visst läge släppa och låta 

övriga teamet ge filmen dess slutgiltiga form. Slutresultatet går 

aldrig att kontrollera.

Utbildningen
Inriktningen filmmanus ingår i filmteamutbildningen där 

grupper av studenter skapar film tillsammans. Varje inriktning 

har också egna kursmoment som är inriktningsspecifika. För 

filmmanusstudenterna innebär detta till exempel att utveckla 

idéer och göra olika former av skrivövningar. Det som tränas  

i inriktningens kurser används sedan i de gemensamma film-

övningarna. Du skriver dina egna berättelser och andras.  

De kan ha politisk, social, historisk eller mytisk grund. Manus- 

studenternas manus ligger till grund för många av de övriga 

studenternas övningar. Utbildningen leder till att du får grund-

läggande kunskaper för att kunna arbeta som manusförfattare 

för film och tv. Att arbeta som manusförfattare kan innebära  

allt ifrån att själv utveckla och skriva manus till att ta frilans-

uppdrag som författare i redan befintliga projekt. Tanken 

med utbildningen är att grundläggande kurser i till exempel 

dramaturgi och adaption varvas med teamövningar där 

kunskaperna omsätts till praktisk erfarenhet. Som student  

på utbildningen kommer du att samarbeta mycket med 

andra. Du kommer också att behöva ta eget ansvar för din 

kunskapsutveckling. 

Ur innehållet
En manusförfattare har fyra uppdrag:
n Att formulera idén, ensam eller tillsammans med regissör, 

producent eller andra.
n Att behärska form, struktur och frihet inom det filmiska 

berättandet.

n Att skriva manuset själv och se till att den överenskomna 

berättelsen överlever skrivprocessen.
n Att skriva färdigt och vid en given tidpunkt lämna över 

ansvaret för manuset till andra.

Under utbildningen får du redskap till att utföra dessa fyra 

uppdrag i workshoppar, skriv- och filmövningar, praktiska och 

teoretiska seminarier samt i möten med andra filmförfattare och 

filmskapare. Efter utbildningen ska du bland annat kunna förstå 

och diskutera filmmanusprocessen, kritiskt reflektera över ditt 

eget och andras konstnärliga förhållningssätt till filmmanuset 

och självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna och 

andras idéer.

Behörighet
Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier.  

Läs mer på sidan 4.

Värdefulla förkunskaper
Det är bra om du har ägnat dig åt någon form av berättande 

inom media eller scenkonst. Dessutom ser vi gärna att du 

förstår människor, tycker om dem och inte ryggar för konflikt  

i ditt berättande. 

180 HÖGSKOLEPOÄNG 
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Kandidatutbildningen med inriktning 
filmproduktion vänder sig till dig som  

vill arbeta som filmproducent.

Att arbeta som filmproducent
Att vara filmproducent är ett varierande arbete som spänner 

över många kunskapsfält alltifrån projekt-, talang- och 

innehållsutveckling till budgetering, finansiering, förhandling, 

juridiska och upphovsrättsliga frågor samt arbetsledning. 

Arbetet innebär både kreativt, arbetsledande, praktiskt och 

ekonomiskt kunnande och ansvar. En filmproducent driver 

utvecklingen och produktionen av en film eller ett tv-drama 

från början till slut, från idé till mötet med dess publik. Som 

filmproducent har du det övergripande ansvaret för filmens 

genomförande, att den överenskomna kvaliteten och visionen 

för verket bibehålls och att den genomförs inom de givna 

kostnadsramarna. En producent har även en stor del i 

planerandet av produktionens distribution och marknadsföring.

Utbildningen
Utbildningen i filmproduktion lägger grunden för verksamhet som 

producent, linjeproducent och produktionsledare med inriktning 

mot berättande fiktion för film och tv. Du får grundläggande 

kunskaper i att utveckla och skapa förutsättningar för – samt 

planera, driva och genomföra – ett filmprojekt från idé till färdig 

film. Grundutbildningen i filmproduktion består av undervisning i 

projektutveckling, dramaturgi, produktionsledning, budgetering, 

inspelningsplanering, inspelning, juridik – framför allt avtals- och 

upphovsrätt –, postproduktion, finansiering, marknadsföring och 

distribution. Genom innehållsanalys, ekonomisk nedbrytning, 

inspelningsplanering, postproduktionsanalys och värdering av 

distributionsmöjligheter ska du kunna bedöma möjligheterna 

för ett manus att bli en produktion. Kunskaperna tillämpas 

praktiskt i produktionsövningar – från ett par dagars inspelning 

till novellfilmsproduktioner i full skala. Studenterna fungerar som 

produktionsledare och producenter i en handledd miljö. Team 

och samarbete är en viktig del av produktionsutbildningens 

pedagogiska metod och görs tillsammans med studenter på 

skolans övriga filminriktningar. Du kommer utveckla din förmåga 

att arbetsleda och kommunicera både kring en films praktiska 

planering och konstnärliga vision.

När du genomgått utbildningen ska du kunna läsa och bedöma 

kvaliteten på ett manus och dess genomförbarhet. Efter slutförd 

utbildning har du lärt dig producera kortfilm och novellfilm samt 

fiktionsprojekt i varierande format med, i första hand, inhemsk 

finansiering.

Ur innehållet
Utbildningen innehåller bland annat: 
n Projektutveckling
n Dramaturgi
n Produktionsledning
n Budgetering
n Inspelningsplanering
n Inspelning
n Juridik – framför allt avtals- och upphovsrätt
n Postproduktion
n Finansiering, marknadsföring och distribution

Behörighet
Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier.  

Läs mer på sidan 4.

Värdefulla förkunskaper
Det är en fördel om du har viss erfarenhet av film eller andra 

kulturformer samt en del erfarenhet av organisation och 

ekonomi.

180 HÖGSKOLEPOÄNG
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER
LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG  
KANDIDATEXAMEN
UTBILDNINGEN GES VID 
STOCKHOLMS DRAMATISKA 
HÖGSKOLA

FILMPRODUKTION
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Kandidatutbildningen med inriktning filmregi 
är för dig som vill skaffa dig grundläggande 
kunskaper i filmskapande med huvudfokus 
på regi.

Att arbeta som filmregissör
Att arbeta som filmregissör kan innebära allt ifrån att själv 

utveckla och driva egna filmprojekt till att ta frilansuppdrag som 

regissör i redan befintliga projekt. 

Utbildningen
Inriktningen filmregi ingår i filmteamutbildningen där grupper  

av studenter skapar film tillsammans. Varje inriktning har också  

egna kursmoment som är inriktningsspecifika. För filmregistuden- 

terna innebär detta till exempel att träna personinstruktion och 

manusanalys. Det som tränas i inriktningens kurser används 

sedan i de gemensamma filmövningarna. Utbildningen leder 

till att du får grundläggande kunskaper för att kunna arbeta 

som filmregissör. Grundläggande kursmoment i filmregi, till 

exempel personinstruktion, manusanalys och sceneriläggning 

varvas med teamövningar där regi-kunskaperna omsätts till 

praktisk erfarenhet. Som student på utbildningen kommer 

du att samarbeta mycket med andra. Du kommer också att 

behöva ta eget ansvar för din kunskapsutveckling. Första året 

består av gestaltningsövningar och dramaturgi tillsammans 

med övriga filminriktningar. Här ligger också de grundläggande 

verktygskurserna i filmregi, så som skådespelarträning och  

personinstruktion. Året avslutas med en teamövning efter 

förutbestämd dramaturgisk genre. Andra året görs en filmövning  

med fokus på arbetet med skådespelare samt en dramaserie-

övning. I slutet på andra året jobbar vi också med ett gemensamt  

temaprojekt där vi samarbetar med studenter på skådespeleri 

och scenkonst. Tredje året består av verktygskurser i filmisk 

gestaltning, personinstruktion och projektutveckling. Här görs 

också det självständiga examensprojektet. 

Ur innehållet
Under utbildningen arbetar vi med regissörens verktyg, 

exempelvis:
n Personregi
n Dramaturgi
n Misé-en-scene
n Filmisk gestaltning

Behörighet
Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier.  

Läs mer på sidan 4.

Värdefulla förkunskaper
Utöver den behörighet som krävs för utbildningen är det 

värdefullt om du har andra förkunskaper. Du har till exempel 

gått någon form av förberedande film- eller konstutbildning, 

eller skapat film, musik, teater eller andra kollaborativa 

konstformer tillsammans med andra. Teoretiska studier i 

närliggande ämnen liksom arbete med människor, resor och 

alla slags livserfarenheter är också att betrakta som värdefulla 

förkunskaper. I urvalsprocessen kommer din förmåga att tänka 

och formulera dig kreativt kring berättande gestaltning och din 

förmåga att skapa kreativt tillsammans med andra, att prövas.

180 HÖGSKOLEPOÄNG 
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LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG 
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Kandidatutbildningen med inriktning 
kostymdesign och scenografi vänder  

sig till sökande som vill arbeta som 
kostymdesigner och/eller scenograf.

Att arbeta som kostymdesigner  
och/eller scenograf
Både som scenograf och kostymdesigner behöver du ha en 

egen konstnärlig drivkraft och kunna fungera självständigt i 

samarbetet med de övriga i ett konstnärligt team. Scenografen 

och kostymdesignern är viktiga delar av den kreativa process 

som skapar ett scenkonstverk. Du har mycket kontakt 

med övriga verksamma på teatern/i produktionen och är i 

arbetsledande funktion i ateljéer och verkstäder. Som scenograf 

och kostymdesigner ska du med skisser, modeller, ritningar 

och materialprover kunna utveckla dina idéer och kommunicera 

dem till andra medlemmar i ett produktionsteam. För att arbeta 

som scenograf och kostymdesigner behöver du ha förståelse 

för skådespelarens arbete och ha kunskaper i dramaturgi och 

metoder för analys av text och bild. Du behöver även vara 

väl insatt i kultur- och stilhistoria och nyfiken på och ha ett 

perspektiv på din samtid.   

Utbildningen
Kandidatutbildningen i kostymdesign och scenografi syftar till 

att ge dig som student möjlighet att utveckla en självständig 

konstnärlig praktik inom ett brett scenkonstfält som till 

exempel teater, dans, performance och opera. Utbildningen 

har två fördjupningsspår med yrkesspecifika kurser inom 

respektive inriktning. Under utbildningen får du pröva olika 

kreativa processer, verktyg och metoder för analys, tolkning 

och konstnärlig gestaltning. Genom samskapande undersöker 

du olika uttryck och frågeställningar relaterade till det egna 

konstnärskapet. Inom utbildningen varvas teori och praktik, 

föreläsningar och mer undersökande moment liksom 

samskapande dialog och produktion i full skala. Du kommer 

att arbeta med olika verktyg och skissövningar med fokus 

på idéarbete, scenografens och kostymdesignerns hantverk, 

gestaltningsprocesser, analys- och tolkningsmetoder, skiss- 

och modellarbete samt visuell estetisk kommunikation. Du får 

kunskaper i arbetsledning och skapande i relation till givna 

produktionsförutsättningar. I utbildningen ingår även publik- 

och omvärldsreflektion. Scenkonst är en kollektiv konstart och 

arbete i team tillsammans med studenter från de andra  

 

 

kandidatutbildningarna är en central del av utbildningen. I de 

arbetsplatsförlagda delarna av utbildningen får du arbeta med 

mer erfarna yrkesverksamma inom scenkonstens olika områden 

och ges möjlighet att utveckla din praktik i mötet med andra. 

Ur innehållet:
n Skiss. Du tränar din konstnärliga gestaltningsförmåga och 

genom olika skissmetoder kommunicera ett idéarbete.
n Analys och tolkning. Du prövar metoder för analys och 

tolkning.
n Samskapande. Studenter från olika utbildningar samverkar 

i mindre och större grupper, ibland i mer undersökande 

moment, ibland i fullskaliga teamövningar.
n Konstnärliga uttryck. Du tränar ditt hantverk och 

din konstnärliga gestaltningsförmåga i friare, inte 

scenkonstrelaterade, övningar.
n Verktyg. Du lär dig olika skiss- och kommunikationsmetoder. 
n Teori. Föreläsningar och teoriblock med fokus på teater, 

konsthistoria, samtid och omvärld. 
n Praktik. Du utvecklar din praktik i möte med 

yrkesverksamma, både på skolan och på en 

arbetsplatsförlagd praktik.

Behörighet
Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier.  

Läs mer på sidan 4.

Värdefulla förkunskaper
Grundläggande konstnärlig utbildning och/eller praktisk 

erfarenhet av teater är värdefulla förkunskaper, men de är  

inte ett krav.
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Kandidatutbildningen med inriktning 
ljuddesign vänder sig till dig som vill arbeta 
som ljuddesigner inom scenkonstområdet. 

Att arbeta som ljuddesigner
Som ljuddesigner kan du arbeta med teateruppsättningar, 

dansföreställningar, musikaler och andra sceniska verk. I ditt  

arbete tar du hänsyn till scenografin för att på bästa sätt placera  

högtalare och andra ljudkällor. Du samspelar med skådespelare,  

texten och de visuella uttrycken. Ibland arbetar du nära en 

kompositör eller med musiker och sångare. Du gestaltar med 

hjälp av ljudeffekter, ljudlandskap och musik det sceniska verket.  

Ljuddesign kan också bestå av en komplicerad högtalarrigg och 

mängder av ”myggor” för exempelvis en musikal. Då är själva 

ljudbilden eller den musikaliska mixen det centrala.

Utbildningen
Kandidatutbildningen i ljuddesign syftar till att ge dig möjlig- 

heter att utveckla en självständig konstnärlig praktik inom  

ett brett scenkonstfält, exempelvis teater, dans och 

performance. Inriktningen rymmer bland annat kurser i 

ljudteknik, dramaturgi, harmonilära, kompositionskurser i 

elektroakustisk musik och pjäsanalys. Du kommer att få göra 

ljuddesign till flera övningsproduktioner med studenter från 

de övriga kandidaturbildningarna. Utbildningen fäster stor vikt 

vid publik- och omvärldsperspektiv och det egna arbetets 

relevans i relation till samtid och publik. Genom samtal, hand-

ledning och presentation, först i mindre grupper och sedan 

i större, övas du i att bli en orädd och självständig konstnär. 

Ditt eget område stärks också genom möten med andra 

studenter. I de arbetsplatsförlagda delarna av utbildningen får 

du arbeta med andra yrkesverksamma inom scenkonstens 

olika områden och då ha möjlighet att pröva och utveckla din 

praktik i mötet med mer yrkeserfarna. Målet är att du ska kunna 

skapa en ljuddesign, både tekniskt och konstnärligt, för en 

scenkonstproduktion. Genom utbildningen blir du även rustad 

för att mixa ljudet till olika sorters scenkonstföreställningar, vilket 

ger en naturlig kontakt med skådespelare, dansare, musiker 

och andra. Vi betonar samarbetsförmåga under utbildningen.

 

Utbildningen innehåller bland annat
n Ljudteknik
n Ljuddesign
n Teamövningar där du ingår som ljuddesigner
n Friare konstnärliga teamövningar
n Orienteringskurser inom musik
n Dramaturgi
n Pjäsanalys
n Harmonilära med kompositionsuppgifter anpassade  

till din förmåga
n Ljudkonst och elektroakustisk musik

Behörighet
Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier.  

Läs mer på sidan 4.

Värdefulla förkunskaper
Det är en fördel om du tidigare har arbetat med teater eller 

annan scenkonst. Viss erfarenhet av ljudteknik och ljuddesign 

och/eller en musikalisk bakgrund är också bra.
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Kandidatutbildningen med inriktning 
ljusdesign vänder sig till dig som vill arbeta 
som ljusdesigner inom scenkonstområdet.

Att arbeta som ljusdesigner
Som ljusdesigner arbetar du med allt från teater och dans till 

musik och andra sceniska uttryck. Arbetet är en spännande 

kombination av konstnärligt arbete och teknik som kräver själv- 

ständighet, samarbetsförmåga och stor förståelse för hur det 

konstnärliga materialet ska gestaltas. I den kollektiva konstart 

som scenkonsten är ingår du i det konstnärliga teamet och 

skapar ljus utifrån er gemensamma tanke om hur materialet  

ska gestaltas på scenen. Idéarbetet sker oftast i samarbete 

med övriga funktioner i det konstnärliga teamet som till exempel  

scenograf, regissör och kostymdesigner. Under produktions-

processen omsätter ljusdesignern ofta sina idéer med hjälp  

av exempelvis skisser eller bilder, för att sedan dokumentera  

allt i form av tekniska ritningar och annan teknisk information.

Utbildningen
Kandidatutbildningen i ljusdesign ger dig möjligheter att ut- 

veckla en självständig konstnärlig praktik inom ett brett scen-

konstfält, exempelvis teater, dans, performance och opera. 

Utbildningen är både teknisk och konstnärlig och består av  

tre likvärdiga delar:
n Teknik
n Gestaltningsarbete 
n Samarbetsträning

En central del i utbildningen är samarbete med de andra 

kandidatutbildningarna i scenkonst. Det sker dels i under-

sökande arbeten med vissa inriktningar som till exempel 

maskörer, dramatiker och regissörer, och dels då du ljussätter 

övningsproduktioner där hela institutionen för scenkonst är med.  

Vid några tillfällen arbetar du tillsammans med studenter från  

andra utbildningar, både inom högskolan och från andra konst-

närliga högskolor. I de arbetsplatsförlagda delarna av utbildningen 

arbetar du med yrkesverksamma och får möjlighet att pröva 

och utveckla din praktik i möten med yrkeserfarna. Detta sker 

i samarbeten med andra scenkonstinstitutioner, teatrar med 

flera. Det kan innebära att vissa delar av utbildningen förläggs 

utanför Stockholm. Vi strävar efter att ge en bred utbildning  

 

som täcker in hela scenkonstområdet. Utbildningen fäster stor 

vikt vid publik- och omvärldsperspektiv och det egna arbetets 

relevans i relation till samtid och publik.

Ur innehållet: 
n Ljusteknik
n Ljusdesign 
n Färglära och grundläggande optik
n Dramaturgi, analys
n Ritteknik, visualisering
n Säkerhet
n Praktik

Behörighet
Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier.  

Läs mer på sidan 4.

Värdefulla förkunskaper
Det är en fördel om du tidigare har arbetat inom 

scenkonstområdet. Erfarenhet från arbete med ljusteknik och 

ljusdesign är också bra.
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Kandidatutbildningen med inriktning mask- 
och perukdesign vänder sig till dig som vill 
arbeta med mask- och perukdesign inom 
scenkonstområdets hela fält. 

Att arbeta som mask- och perukdesigner
Masköryrket har utvecklats och är inte längre ett renodlat 

hantverksyrke. Det krävs ett självständigt idéarbete, reflektion  

kring konstnärliga val och formgivning och en vilja att bidra 

till den visuella dramaturgin. Som mask- och perukdesigner 

arbetar du och resten av produktionsteamet fram ett gemen-

samt koncept. I de flesta fall arbetar mask- och perukdesigners 

som frilansare inom film, teater och tv men du kan också vara 

anställd på en stor teater. I arbetsuppgifterna ingår oftast 

föreställningsarbete på kvällstid. Andra arbetsuppgifter förutom 

idéarbetet kan till exempel vara frisering och tillverkning av 

peruker och lösa masker. När du arbetar som mask- och 

perukdesigner behöver du ha en egen konstnärlig drivkraft.

Utbildningen
Kandidatutbildningen i mask- och perukdesign ger dig möjlig-

heter att utveckla en självständig konstnärlig praktik inom till 

exempel teater, dans, performance och opera. Under ut-

bildningen möter du olika metoder för analys och konstnärlig 

gestaltning och får pröva dem i både teori och praktik. 

Genom samskapande processer undersöks olika konstnärliga 

utryck, metoder och frågeställningar relaterade till det egna 

konstnärskapet. Som student får du därmed möjlighet att 

påbörja utvecklingen av en personlig yrkesutövning på en hög  

konstnärlig nivå. Under utbildningen varvas praktiska och 

teoretiska kurser. Du kommer arbeta utforskande i övningar 

med fokus på idéarbete och gestaltningsprocesser, analys-  

och tolkningsmetoder samt skiss- och presentationsmaterial. 

En del av utbildningen består av hantverksinriktade kurser 

som Lösmask, Perukmakeri och Maskering. Undersökande 

moment och föreläsningar varvas med samskapande dialog 

och produktion i full skala. Under utbildningen kommer du få 

kunskap om att arbeta med en konstnärlig process i relation 

till givna produktionsförutsättningar och budget. Utbildningen 

fäster stor vikt vid publik- och omvärldsperspektiv och det egna 

arbetets relevans i relation till samtid och publik.

 

Scenkonst är en kollektiv konstart och arbete i team tillsammans  

med studenter från de andra kandidatutbildningarna är en central  

arbetsform i utbildningen. I de arbetsplatsförlagda delarna av 

utbildningen får du arbeta med yrkesverksamma inom scen-

konstens olika områden och kunna pröva och utveckla din 

praktik i mötet med mer yrkeserfarna.

Ur innehållet:
n Idéarbete, teori (teaterhistoria, pjäsanalys, 

omvärldsperspektiv, reflektion)
n Perukmakeri
n Frisering, klippning
n Lösmask, lösa delar
n Maskering

Behörighet
Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier.  

Läs mer på sidan 4.

Värdefulla förkunskaper
Många av våra studenter har gått en förberedande konstskola. 

Andra värdefulla förkunskaper är till exempel:
n Praktisk erfarenhet från en teater eller inom filmproduktion, 

till exempel i amatörsammanhang.
n Studier i teater-, film- eller litteraturhistoria.
n Känsla för färg och form.
n Intresse för scenkonst i olika former.

180 HÖGSKOLEPOÄNG
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER

LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG  
KANDIDATEXAMEN

UTBILDNINGEN GES VID 
STOCKHOLMS DRAMATISKA 

HÖGSKOLA

MASK- OCH  
PERUKDESIGN
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Kandidatutbildningen med inriktning 
mimskådespeleri vänder sig till dig 

som vill arbeta med fysisk gestaltning 
på professionell nivå som till exempel 

mimskådespelare, koreograf eller regissör.

Att arbeta som mimskådespelare
Som utexaminerad mimskådespelare blir du en rörelsemässigt 

välutbildad och mångsidig scenkonstnär som kan arbeta 

inom scenkonstområden med till exempel mim, dans, cirkus, 

textbaserad teater och performance. Du har stora möjligheter 

att arbeta i nyskapande sammanhang med kollegor från flera 

olika konstområden. Du blir särskilt bra på allt som handlar 

om fysisk gestaltning, vare sig du agerar själv eller arbetar 

som koreograf eller regissör. Under din utbildning lär du dig att 

berätta historier och gestalta känslor i samspel med en publik. 

Rörelsen och den fysiska gestaltningen lägger grunden för 

vilken yrkesväg du än väljer inom den moderna scenkonsten.

Utbildningen
Huvudämnet på kandidatutbildningen i mimskådespeleri heter 

Mimgestaltning. Här tränas du i ett eget kreativt arbete med 

skapandet av scener och föreställningar. Genom daglig träning 

av kroppen lär du dig att visualisera och förkroppsliga tankar 

och känslor. Teknikträning varvas med improvisation och eget 

skapande. Text och röst kan användas som komplement, men 

är sällan huvudsaken. Du undervisas också i ämnen såsom 

dans, röst, akrobatik och scenframställning.

Ur innehållet:
n Ditt första år kan betraktas som ett grundläggande basår 

med fokus på inlärning och träning i mimgestaltning och 

andra ämnen.
n Under ditt andra år fördjupar du dina kunskaper.
n Det tredje året är mer produktionsinriktat och du utvecklar 

och befäster dina kunskaper ytterligare.

Som färdigutbildad mimskådespelare är du en skådespelare 

och teatermakare med en djup och särskild kunskap om 

kroppens sceniska möjligheter och om skapandet av rörelse-

baserad scenkonst. Du har också börjat utveckla ett eget 

konstnärskap. Under din utbildning har vi även ett aktivt och 

pågående samarbete med studenter från andra utbildningar på 

olika sätt. Vi har till exempel produktionsövningar med kostym-  

och teaterregistudenter samt en större produktionsövning med 

hela skolan. Mimgestaltningen kompletteras med bland annat 

följande

• Dans och Corporeal Mime (Decroux-teknik)

• Akrobatik

• Scenframställning

• Röst, textinterpretation och sång

• Dramaturgi och föreställningsskapande

• Teatervetenskap och yrkesmöten

• Clownteknik

Behörighet
Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier.  

Läs mer på sidan 4.

Värdefulla förkunskaper
Många av våra studenter har tidigare erfarenhet av olika 

discipliner som har med fysisk uttrycksförmåga att göra, som 

till exempel fysiskt skådespeleri eller dans och cirkustekniker. 

Andra studenter kan exempelvis ha någon form av förberedande  

relevant utbildning från estetiska gymnasieprogram, studie-

förbund eller folkhögskola. Det viktigaste är dock att du har en 

uttalad lust att gestalta med kroppen!  

180 HÖGSKOLEPOÄNG 
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER
LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG 
KANDIDATEXAMEN
UTBILDNINGEN GES VID 
STOCKHOLMS DRAMATISKA 
HÖGSKOLA

MIM-
SKÅDESPELERI
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Kandidatprogrammet i opera med inriktning 
sång är en utbildning för dig som vill bli 
operasångare.

Att arbeta som operasångare
Att vara operasångare innebär att du genom musiken, med 

din röst och kropp, gestaltar människors tankar, känslor och 

relationer i en stark och levande närvaro på scenen. Opera 

handlar ofta om stora dramatiska skeenden och känslor, men 

som operasångare ska du också kunna gestalta människans 

innersta hemligheter, koncentrerat och uttrycksfullt.

Utbildningen
Målet med kandidatprogrammet är att utbilda studenterna 

till självständiga, konstnärligt medvetna och reflekterande 

operasångare. Så här ser upplägget ut under de tre åren:

Termin 1 Mötet mellan text och musik – grundläggande 

musikdramatiska gestaltningsövningar, metod och praktik.

Termin 2 Den kollektiva arbetsprocessen – samarbetet på 

scenen och arbetet med dirigent och regissör. Studenterna 

redovisar sitt arbete för publik.

Termin 3 Språk, uttryck och publik – att sjunga på främmande 

språk och vidareutveckla förmågan till musikdramatisk 

kommunikation. Offentlig konsert med orkester eller piano.

Termin 4 Opera, samtid och historia – roller och klassisk 

operarepertoar prövas sceniskt och diskuteras ur ett 

samtidsperspektiv.

Termin 5 Plats, händelse, möte – hur rummet och olika sätt 

att möta publiken påverkar det musikdramatiska uttrycket. 

Studenterna gestaltar operascener i en scenisk konsert med 

dirigent och piano eller orkester.

Termin 6 Provsjungningsträning och ett praktiskt konstnärligt 

entreprenörsprojekt. Examensarbete och yrkesförberedelse 

– en stor operaproduktion med orkester och dirigent och 

ett reflekterande arbete där studenterna fördjupar sig som 

självständiga konstnärer.

Ur innehållet
I utbildningen arbetar vi bland annat med följande:
n Sång
n Musikalisk gestaltning
n Musikdramatisk/scenisk gestaltning

n Fysisk gestaltning
n Lyrisk diktion på bland annat italienska och tyska
n Gehör och musiklära
n Operahistoria, samtidsopera, provsjungningsträning,  

mental träning
n Reflektion i skrift och samtal, seminarier
n Publikmöten, konserter och föreställningar

Många kurser är processorienterade och förutsätter att alla 

studenter deltar i undervisningen.

Behörighet
Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier.  

Läs mer på sidan 4.

Värdefulla förkunskaper
För att bli operasångare bör du ha en stark musikdramatisk 

uttrycksvilja. För att kunna tillgodogöra dig utbildningen 

måste du som sökande ha goda musikteoretiska kunskaper, 

goda sångtekniska färdigheter samt goda kunskaper i 

språk, framförallt italienska och tyska. Våra studenter har 

som regel arbetat med musik i skolan och de har ofta gått 

en förberedande musikalisk eller musikdramatisk utbildning 

vid exempelvis en musikhögskola, folkhögskola eller ett 

studieförbund.

180 HÖGSKOLEPOÄNG
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER

LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG  
KANDIDATEXAMEN

UTBILDNINGEN GES VID 
OPERAHÖGSKOLAN

OPERASÅNG
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Att arbeta med produktionsteknisk  
samordning
De olika teatertekniska områdena har vuxit fram under flera 

hundra år och allteftersom de har blivit mer avancerade har de  

delats upp i olika specialområden. Det som tidigare skapades 

av en grupp tekniker och designers anställda inom en och 

samma organisation, skapas nu allt oftare av frilansande 

designers som möter ett begränsat antal tekniker och verkstads- 

personal i en slimmad arbetsorganisation. Det skapar behov 

av en ny funktion – en produktionsteknisk samordnare – som 

är konstnärligt sammanhållande länk mellan de konstnärliga 

visionerna och de verkstäder och tekniker som ska genomföra 

arbetet. Som produktionsteknisk samordnare behöver du ha en  

djupt förankrad kunskap kring den konstnärliga arbetsprocessen  

och samtidigt förstå viss scen-, ljus-, bild- och ljudteknik inklusive  

en rad dataprogram och styrsystem. Du måste också vara väl 

insatt i säkerhetsfrågor. Under produktionsperioden arbetar du 

mycket nära det konstnärliga teamet som kan bestå av regissör  

eller koreograf, scenograf, kostymdesigner, ljusdesigner, ljud- 

designer och maskör och du är länken mellan dem och verk-

städerna. Det tekniska teamet arbetar sedan vidare under 

föreställningsperioden och tillsammans med ensemblen 

upprätthålls det konstnärliga arbetet. 

Utbildningen
Tekniska färdigheter och kunskap om den konstnärliga arbets-

processen, som du är en viktig del av och aktivt bidrar till, är 

i fokus under utbildningen. Det du lär dig under utbildningen 

kommer du kunna använda inom hela scenkonstområdet och 

eventbranschen men teaterteknisk produktionssamordning är 

utgångspunkten. Utbildningen fäster stor vikt vid publik- och 

omvärldsperspektiv och det egna arbetets relevans i relation  

till samtid och publik. Scenkonst är en kollektiv konstart och  

arbete i team tillsammans med studenter från de andra kandidat- 

utbildningarna är en central arbetsform i utbildningen. 

Ur innehållet:
n Termin 1–2: Kurser kring planering, organisation, ekonomi, 

arbetsledning och säkerhet.
n Termin 3–4: Kurser som ger en stabil grundkunskap kring 

scen, ljud och ljus samt bild.
n Termin 5: Praktik på arbetsplats där du förankrar 

kunskaperna från skolan i yrkeslivet. 
n Termin 6: Projekt. 

I samband med övningsproduktioner får du praktisera 

din egen yrkesinriktning i mötet med studenter på andra 

kandidatinriktningar.

Behörighet
Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier.  

Läs mer på sidan 4.

Värdefulla förkunskaper
Det är viktigt att du har ett aktivt intresse av scenkonstområdet 

och vill lära dig mer om hur teknik, planering och organisation 

kan bidra till det konstnärliga slutresultatet. Beroende på om du  

vill göra en personlig fördjupning är det även bra med förkunskap  

från andra konstarter som till exempel dans, musik, film, bild,  

konst eller fotografi. Alla tidigare erfarenheter från scenkonst-

området är värdefulla.

180 HÖGSKOLEPOÄNG
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER
LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG  
KANDIDATEXAMEN
UTBILDNINGEN GES VID 
STOCKHOLMS DRAMATISKA 
HÖGSKOLA

Kandidatutbildningen produktionsteknisk 
samordning vänder sig till dig som vill arbeta med 
samordning inom scen-, ljus-, bild- och ljudteknik 

med inriktning mot planering, organisation, 
säkerhet, ekonomi och arbetsledning.

PRODUKTIONSTEKNISK  
SAMORDNING FÖR 

SCENKONST
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Kandidatutbildningen med inriktning 
radio vänder sig till dig som vill arbeta 
som berättande radiojournalist eller som 
radioberättare i vidare bemärkelse. 

Att arbeta med radio
En radiojournalist/producent arbetar i skiftande genrer, från 

dagsjournalistik till längre gestaltande program. Exempel på 

arbetsområden är kultur- och samhällsprogram, barn- och 

ungdomsprogram samt dokumentärer. Att arbeta med radio 

kan också vara att regissera eller producera radioteater eller 

att arbeta med ”nya plattformar” som podd- och webbaserade 

program. Det kan också vara att arbeta med ljudinstallationer, 

audiowalks med mera.

Utbildningen
Under utbildningen får du lära dig att producera inspelat 

material, i såväl det dokumentära som i det fiktiva berättandet. 

Återkommande genom hela utbildningen är att du söker dig 

fram till en egen ton och ett eget uttryck. Kopplingen mellan 

det journalistiskt beskrivande och ett mer konstnärligt intuitivt 

berättande är karaktäristisk för radioutbildningen. Vi börjar  

med att gå igenom radioberättandets grundstenar i kortare 

övningar, för att avsluta med mer genomarbetade program. 

Återkommande genom hela utbildningen är att söka sin 

personliga stil, sitt uttryck. Att lära sig lyssna till sig själv. Vem 

är jag som berättare? Var står jag i världen? Hur formulerar 

jag mig kring idéarbeten och idéprocesser? Hur driver jag min 

idé? Vi gör korta och längre övningar av olika karaktär, från 

research, reportage och radiodokumentärer till radioteater, 

barnprogram och konstnärliga formexperiment. Övningarna är 

både styrda och friare och analyseras alltid, så att din förmåga 

att reflektera över ditt eget och andras arbete byggs upp under 

utbildningens gång.

Behörighet
Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier.  

Läs mer på sidan 4.

Värdefulla förkunskaper
Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av radiomediet. 

Utbildningen vänder sig till dig som är en god lyssnare, har lust 

och förmåga att berätta i tal och skrift – samt har ett levande 

intresse för samtiden och för andra människor. 

180 HÖGSKOLEPOÄNG
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER

LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG  
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UTBILDNINGEN GES VID 
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RADIO
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180 HÖGSKOLEPOÄNG 
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER
LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG 
KANDIDATEXAMEN
UTBILDNINGEN GES VID 
STOCKHOLMS DRAMATISKA 
HÖGSKOLA

Kandidatutbildningen med inriktning 
scenkonstproducent vänder sig till dig som 
vill arbeta som producent inom scenkonst.

Att arbeta som scenkonstproducent
Producenten har det övergripande ansvaret för en produktion 

och är arbetsledare med personalansvar. Som producent 

utvecklar, leder, samarbetar och driver du produktioner 

och projekt utifrån de konstnärliga och ekonomiska 

förutsättningarna. Du är insatt i hur en produktion organiseras, 

planeras, finansieras och kommuniceras. Dessa uppgifter ställs 

i relation till den konstnärliga processen, alltid med ett tydligt 

publikperspektiv.

Utbildningen
Kandidatutbildningen med inriktning scenkonstproducent 

syftar till att ge dig en helhetssyn på scenkonst och kunskap-

er i hur du tar ansvar för en hel organisation och leder pro-

duktioner och projekt. Scenkonst kan vara teater, dans, 

opera, cirkus, musikteater, performance eller blandningar 

mellan dessa former. Som scenkonstproducent utbildas 

du till att utveckla och ta del i det konstnärliga ansvaret 

för en scenkonstverksamhet. Du får också kännedom om 

kulturpolitik och hur den styr och påverkar scenkonsten och 

kulturlivet i stort. Utbildningen fäster stor vikt vid publik- och 

omvärldsperspektiv och det egna arbetets relevans i relation  

till samtid och publik. Scenkonst är en kollektiv konstart och  

arbete i team tillsammans med studenter från de andra 

kandidatutbildningarna är en central arbetsform i utbildningen. 

Samarbetet sker i teoretisk undervisning samt i produktions- 

och projektövningar och är en förutsättning för förståelse och 

fördjupning av din yrkesroll. Att arbeta i team under utbildningen 

ger dig också möjligheter att prova ditt ledarskap och din yrkes-

funktion. Vi utbildar genom teoretisk undervisning, teamarbeten, 

resor, nätverkande, studiebesök och en längre praktikperiod 

förlagd till sista året på utbildningen. Utbildningen utgår från 

olika typer och former av scenkonst och det finns möjlighet till 

fördjupning inom ett specifikt område utifrån studentens eget 

behov. Som producent behöver du ha förståelse för sambandet 

mellan konst, ekonomi och resurser. I vår utbildning får du 

ett scenkonstspråk och verktyg för att kunna arbeta som 

producent med de processer som ingår i scenkonsten.  

 

Du får metoder för planering, organisation, finansiering, 

budgetering, kostnadsuppföljning samt intern och extern 

kommunikation. Vi lägger också stor vikt vid producentens 

ledarskap i produktionsarbetet. Du får lära dig att initiera, driva 

och utvärdera hela organisationer, produktioner och projekt.

Ur innehållet:
n Vision och mål för scenkonstorganisationer, produktioner 

och projekt
n Omvärldsanalys
n Ledarskap, medarbetarskap och teamarbete
n Konstteori, pjäsanalys, helhetsgestaltning och dramaturgi
n Organisation, kommunikation och planering
n Scenkonstens finansiering, resurser och ekonomi
n Marknadskommunikation och publikarbete för scenkonst
n Produktions- och projektutveckling
n Kulturpolitik
n Kunskap om scenkonstens övriga funktioner och yrken
n Möjlighet till att utveckla sitt eget konstnärskap

Behörighet
Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier. 
Läs mer på sidan 4.

Värdefulla förkunskaper
Det är en fördel om du har
n utfört producentfunktioner
n erfarenhet av teamarbete och ledarskap i  

en scenkonstproduktion
n förkunskaper i ekonomi och excel
n andra yrkes- och studieerfarenheter

SCENKONST- 
PRODUCENT
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Kandidatutbildningen med inriktning 
skådespeleri vänder sig till dig som vill 
arbeta som skådespelare. Här finner du 
information om utbildningens innehåll  
och upplägg.

Att arbeta som skådespelare
Som skådespelare är du också konstnär. Du har en förmåga 

att leva dig in i hur andra människor tänker, känner och handlar 

under specifika omständigheter, för att sedan medvetet gestalta 

olika skeenden, tankar och känslor med din egen röst och kropp 

som instrument. Detta är en intellektuell, fysisk och emotionell 

process. Gestaltning bygger på mötet mellan skådespelaren och 

uppgiften, men handlar också om att möta andra medverkande 

och sin publik. Målet med vår utbildning är att utbilda kritiska, 

konstnärligt medvetna och självständiga skådespelare för en 

framtida professionell yrkeskarriär inom bland annat teater, film, 

tv och radio, såväl nationellt som internationellt. Vi välkomnar alla 

sökande oavsett bakgrund och erfarenheter! Skådespelaryrket 

ska vara representativt för den värld som vi lever och verkar 

inom, och du som skådespelare ges möjlighet att nyansera 

scenkonstområdet och påverka samhällsutvecklingen i en 

positiv anda genom ditt framtida yrkesutövande. 

Utbildningen
Utbildningen syftar till att du ska erövra en fördjupad kunskap 

om dina uttrycksmedel för att som skådespelare kunna göra 

medvetna och självständiga val i en kollektiv process.

Att kunna samarbeta och skapa tillsammans med andra är 

ett viktigt lärandemål och det mesta av undervisningen sker 

därför i helklass. I utbildningen ingår också att samarbeta 

med studenter från andra scen- och filminriktningar. Under 

utbildningen utvecklar och tränar du din konstnärliga förmåga 

genom att pröva olika metoder och tekniker för scenisk 

gestaltning. I utbildningen ingår inte praktik utanför skolan.

Termin 1: Intryck: mötet med kroppen. Första året ägnas till 

största delen åt hantverk och teknik, att lära dig använda din 

kropp och din röst.

Termin 2: Uttryck: mötet med texten. Träningen av rösten och 

andningen fördjupas och du gör ett längre textarbete och har  

en första filmkurs.

Termin 3: Genrer och fördjupning. Du arbetar i olika genrer 

och har även en valbar kurs för att bredda och fördjupa dina 

kunskaper.

 

Termin 4: Publiken: omvärld, samtid. Genom att arbeta med 

de stora uttrycken och arbeta med clownteknik undersöker 

du mötet med publiken. Du gör även ett större arbete mot den 

unga publiken.

Termin 5: Mitt konstnärskap. Att vara skådespelare är ett aktivt 

val. Skådespelaren arbetar hela tiden med sig själv och lånar ut 

sin kropp och röst till sina gestaltningar. Här ges du tillfälle att 

utveckla ditt eget uttryck bland annat genom att arbeta fram 

föreställningar, både individuellt och i grupp.

Termin 6: Produktion. Du arbetar tillsammans med dina klass-

kamrater i en fullskalig scenkonstproduktion.

Vi arbetar till exempel med:
n Grundläggande skådespelarövningar, formbunden text, 

clownteknik, film- och radioskådespeleri
n Dans, rörelsegestaltning, rytmik, yoga
n Röst, språklig gestaltning, sånggestaltning
n Reflektion över praktisk kunskap och teatervetenskap
n Produktionsövningar, både individuellt och i grupp

Behörighet
Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier.

Läs mer på sidan 4.

Värdefulla förkunskaper
De flesta av våra studenter har spelat amatörteater eller gått 

någon form av förberedande teaterutbildning som estetiskt 

gymnasieprogram, på studieförbund eller folkhögskola innan de 

börjar hos oss men det är inget krav. Det är bra om du har ett 

levande intresse för kultur och samhällsfrågor och en vilja  

att berätta och gestalta.

180 HÖGSKOLEPOÄNG
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER

LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG  
KANDIDATEXAMEN

UTBILDNINGEN GES VID 
STOCKHOLMS DRAMATISKA 

HÖGSKOLA

SKÅDESPELERI
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Kandidatutbildningen med inriktning 
teaterregi vänder sig till dig som vill  

arbeta som teaterregissör.

Att arbeta som teaterregissör
En teaterregissör leder det konstnärliga arbetet med en 

scenkonstproduktion. Regissören kan utgå från textmaterial 

eller arbeta processinriktat, där det konstnärliga arbetet växer 

fram i samarbete med ett team och den tänkta publiken. 

Att föreslå material och berättelser, former för arbetet och 

publiktilltal är uppgifter som kan vara regissörens. Eftersom 

regissören är både arbetsledare och konstnär ställs höga  

krav på simultankapacitet. Som teaterregissör behöver du ha  

ett stort intresse för samarbete, konstnärlig dialog och teaterns 

alla olika gestaltningsformer och uttryck. 

Utbildningen
Kandidatutbildningen med inriktning teaterregi syftar till att ge 

dig möjlighet att utveckla en självständig konstnärlig praktik 

som regissör inom ett brett scenkonstfält. Utbildningen rymmer 

många olika perspektiv på yrket, såväl teoretiska och praktiska 

som samtida och dåtida. Eftersom teater är en kollektiv konstart 

är samarbete och process, regissörens funktion och roll samt  

skådespelar- och teamsamarbete viktigt i utbildningen. 

Organisation och ledarskap hör också till kärnan i utbildningen.

Utbildningen vilar inte på någon enskild eller specifik metod 

inom regikonsten. Utifrån ett kontinuerligt prövande av olika 

arbetssätt samt ett antal frågeställningar relaterade till ditt 

eget konstnärskap, påbörjar du utvecklingen av din personliga 

yrkesutövning på hög konstnärlig nivå. Utbildningen fäster sär-

skild vikt vid publik- och omvärldsperspektiv. I de allra flesta 

kurser ingår att undersöka det egna arbetets relevans i relation 

till samtid och publik. Under utbildningen varvas praktiska och 

teoretiska kurser, såväl i kortare mer skissartade sceniska 

övningar som längre, djupgående gestaltningsprocesser.  

Några kurser fokuserar på skådespelarens verktyg och  

arbete, dramaturgi och repertoarkunskap samt teaterteknik.  

I utbildningen ingår också att arbeta idébaserat och process-

inriktat med metoder och verktyg hämtade från det som brukar 

kallas devisingfältet (processarbete där pjästext inte är en 

förutsättning). Arbete i team tillsammans med studenter från  

de andra kandidatutbildningarna är en central arbetsform  

 

i utbildningen. Som registudent ska du bygga kunskap om alla 

yrken en regissör kan möta under ett produktionsarbete. Under 

utbildningen arbetar du också med yrkesverksamma inom scen- 

konstens olika områden för att få möjlighet att utveckla din 

konstnärliga praktik i mötet med mer yrkeserfarna. 

Ur innehållet: 
n Konstnärligt projektarbete från idé till föreställning
n Dramaturgiska och narrativa perspektiv på teater och 

scenkonst
n Arbetsledning och organisation
n Konstnärligt samarbete och processarbete
n Samtids- och omvärldsanalys

Du ska under utbildningen utvecklas så att du under år 3 kan 

arbeta fram en scenkonstföreställning som teaterregissör. 

Du får också:
n arbeta med professionella skådespelare
n inblick i hur produktionsform, teknik och säkerhet påverkar 

helheten
n förståelse för vilka krav som ställs på regissören som 

arbetsledare
n utveckla praktiska kunskaper i regi i syfte att kunna verka 

självständigt som teaterregissör

Behörighet
Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier.  

Läs mer på sidan 4.

Värdefulla förkunskaper
Det är av stort värde att ha praktisk erfarenhet av arbete med 

teater eller annan scenkonst. Det är också viktigt att ha en 

stark konstnärlig drivkraft, en vilja att berätta och gestalta för 

en publik. Du bör också vara redo att ta dig an en roll som 

arbetsledare, vara en god lyssnare och samtalare samt uppleva 

det som lustfyllt att samarbeta med andra. 

180 HÖGSKOLEPOÄNG 
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER
LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG 
KANDIDATEXAMEN
UTBILDNINGEN GES VID 
STOCKHOLMS DRAMATISKA 
HÖGSKOLA

TEATERREGI
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TV 180 HÖGSKOLEPOÄNG 
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER

LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG 
KANDIDATEXAMEN

UTBILDNINGEN GES VID 
STOCKHOLMS DRAMATISKA 

HÖGSKOLAKandidatutbildningen med inriktning tv 
vänder sig till dig som vill arbeta kreativt 
med att skapa innehåll för tv, webb och 
andra audiovisuella medier.

Att arbeta med tv
Tv är ett brett fält som spänner över många genrer och har många 

distributionsformer. Du ska behärska allt från att ta fram och 

presentera bärande idéer för innehåll och gestaltning, planera, 

genomföra och arbetsleda inspelning och efterbearbetning till 

att förstå hur du bäst når din publik. Efter utbildningen kan  

tänkbara arbetsplatser vara produktionsbolag eller tv-kanaler,  

många frilansar och arbetar i projektform. Du kan bland annat 

arbeta som programutvecklare, researcher, inslagsproducent, 

programledare, redaktör och redaktionell medarbetare.  

En del arbetar med produktionsplanering, inspelning och 

efterbearbetning och andra – efter en tids arbetslivserfarenhet  

– som tv-producent.

Utbildningen
Utbildningen vänder sig framförallt till dig som är intresserad av 

att jobba med idé- och konceptutveckling, visuellt berättande 

och praktisk produktion. Utbildningen väver samman praktiska 

övningar med teoretisk reflektion och balanserar mellan en 

fast branschförankring och ditt eget konstnärliga uttryck. Du 

utvecklar din förmåga att jobba i team genom att arbeta med 

programutveckling, inslagsproduktion och pilotproduktioner för 

olika programformat och programserier. Du prövar alla rollerna 

i tv-studio och kontrollrum där du lär dig ledas och leda andra i 

arbete. Du fördjupar dig i olika former av tv-berättande genom 

att arbeta med intervjuer, reportage och programserier, fakta 

och fiktion. I slutet av utbildningen väljer du en praktikplats 

där du finslipar dina kunskaper och får möjlighet att pröva 

dem i verkligheten. Sista terminen ägnar du åt en självständig 

produktion. 

Ur innehållet
Utbildningen innehåller bland annat följande moment:
n Tv-analys, synopsis och pitch
n Programutveckling och pilotinspelning i studio
n Branschseminarium
n Reportage
n Personintervju

n Utveckling av serieformat för fakta och fiktion
n Praktik
n Fritt tv-projekt

Behörighet
Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier.  

Läs mer på sidan 4.

Värdefulla förkunskaper
Det är bra om du kan hantera kamera, ljud och redigering.  

Det är också en fördel om du har någon journalistisk erfarenhet 

eller har provat på att utveckla eller producera annat innehåll för 

visuella medier.
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Stockholm University of the Arts consists of DOCH School  

of Dance and Circus, University College of Opera, and  

Stockholm Academy of Dramatic Arts. In this unique,  

creative and challenging environment high demands

are put on you as an applicant and as a student. With us,  

you create a solid foundation for your artistic career. 

PROGRAMMES ON THE BACHELOR’S LEVEL
Acting
Animated Film
Cinematography
Circus ( In English )
Costume Design and Scenography
Dance Pedagogy
Dance Performance ( In English )
Documentary Film
Film Directing
Film Editing
Film Production
Film Sound
Lighting Design
Make-up and Wig Design
Mime Acting
Playwriting/Dramaturgy for the Dramatic Arts
Production Design
Production Management for the Performing Arts
Opera – Vocal Performance
Radio
Screenwriting
Sound Design
Teacher Education Programme in Dance
Technical Coordination of Production in Performing Arts
Television
Theatre Directing

STOCKHOLM 
UNIVERSITY OF 
THE ARTS, UNIARTS
ENGLISH SUMMARY
 

For information about 

application and deadlines

UNIARTS.SE/ENGLISH
Telefon: +46 8 49 400 000



STOCKHOLMS 
KONSTNÄRLIGA 
HÖGSKOLA

UNIARTS.SE

Berättande animerad film
Cirkus
Dans
Danspedagogik
Dans – Ämneslärare
Design för film och tv
Dokumentärfilm
Dramatik/Dramaturgi
Filmfoto
Filmklippning
Filmljud
Filmmanus
Filmproduktion

Filmregi
Kostymdesign och Scenografi
Ljuddesign
Ljusdesign
Mask- och perukdesign
Mimskådespeleri
Operasång
Produktionsteknisk samordning för scenkonst
Radio
Scenkonstproducent
Skådespeleri
Teaterregi
Tv


