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Kursplan 

Introduktion till cirkusproduktion, 7,5 hp 
Introduction to Circus Production, 7.5 credits 
 

Kurskod: CI111G Huvudområde: Cirkus 
Institution: Institutionen för cirkus  Successiv fördjupning: G1F 
Betygsskala: U-G  
Utbildning:  
Fristående kurs   
  
Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare  Fastställd av: Utskottet för kursplaner på grundnivå  
Ämnesgrupp: CI1 Fastställandedatum: 2021-08-25 
Utbildningsområde: Revideringsdatum: -  
Teater 100 % Giltig från: VT 2022 

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet:  

för studier på grundnivå   

Särskild behörighet:  

- 60 hp i cirkus eller scenkonst eller motsvarande  

Urval 
Om det finns flera behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urvalet sker utifrån de 
sökandes meriter. I bedömningen tas särskild hänsyn till erfarenhet/verksamhet med fokus på 
och anknytning till kursinnehållet.  

Undervisningsspråk 
Svenska som huvudspråk, därtill kan andra skandinaviska språk och engelska förekomma.  

Kursinnehåll  
Genom föreläsningar och praktiska moment utvecklar studenten verktyg kring planering, 
finansiering, budgetering, marknadsföring, försäljning, teknikriders och kontrakt i förhållande 
till cirkusproduktion. 

Kursen innehåller också praktiska aspekter såsom planering, koordinering och implementering 
av teknik, t.ex.ljud och ljus, samt transport och logistik kopplat till cirkusföreställning och 
cirkusturné.  

 

Undervisningsformer 

Seminarium, föreläsning, studiebesök, praktiska övningar, grupparbete, eget projektarbete under 
handledning.  

Lärandemål  
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Studenten ska efter avslutad kurs: 

1) kunna utveckla verktyg för att planera och genomföra en cirkusföreställning från 
konstnärlig idé till färdig produktion, 
2) kunna utveckla verktyg för att skapa budget, tidplan och turné,     
3) kunna skapa en marknadsföringsplan och marknadsföringsmaterial samt genomföra en 
säljpitch, 
4) kunna planera en repetitionsperiod med förståelse för den konstnärliga processen, 
inklusive eventuellt residens och premiär, 
5) visa en förståelse för den tekniska och konstnärliga processen gällande tillverkning av 
t.ex. rigg, scenografi, ljud och ljus, rekvisita, kostym och den tillhörande logistiken.  

Examination  
 
(1001) Skriftlig inlämning samt muntlig presentation, 7,5 hp, avseende lärandemål 1-5, Betyg 
Underkänd (U) eller Godkänd(G). 

(1001) Written submission and oral presentation 7.5 credits, regarding Learning outcomes 1-
5, Grades Fail (U) or Pass (G). 

Om en student har beslut från Stockholms konstnärliga högskola om särskilt pedagogiskt stöd 
på grund av funktionsnedsättning, får examinator besluta om alternativa examinationsformer för 
studenten. 

Kurskrav  
- 

Läromedel 
Sander, PeO (2020). Ledarskapsmodeller för konstnärligt arbete i produktion. Stockholm: Stockholms 
konstnärliga högskola. 

Referensläromedel: 

Konstnärliga och vetenskapliga artiklar kan tillkomma. 

Kursvärdering 
Kursen utvärderas i enlighet med Riktlinjer för kursvärderingar. 

Ersätter tidigare kurs 

- 

Överlappar annan kurs 
- 

Övrigt 
- 


