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For å bli tatt opp ved Skuespill må du gjennomføre og bestå en flerdelt opptaksprøve. 
Resultatet av opptaksprøven vil bestemme hvem som tilbys plass, hvem som 
står på venteliste, og hvem som ikke er kvalifisert for studiet. Du kan lese mer om 
opptaksprøven under kristiania.no/opptaksprover 

Som et grunnlag for samtalen ber vi deg om å fylle ut egenvurderingen nedenfor. 

Bachelor
i skuespill

Egenvurdering for opptak til:

Vedlegg til  opptaksprøven 2023



2

For og etternavn:

Ferdighet og erfaring

Svæ
rt 

høy

Gan
sk

e høy

Middels

Lit
en

Ingen

Scenisk erfaring, videregående skole, 
folkehøyskole eller forstudium

Scenisk erfaring, teatergruppe 
utenom skole

Erfaring med filmskuespill

Erfaring med tekstskaping for scene

Ferdigheter i sang

Eventuelle ferdigheter på andre 
musikkinstrumenter (skriv hvilket):

a)

b)

c)

Svæ
rt 

høy

Gan
sk

e høy

Middels

Lit
en

Ingen

Erfaring med idrett og annen 
fysisk aktivitet: (skriv hvilken):

a)

b)

c)

Svæ
rt 

høy

Gan
sk

e høy

Middels

Lit
en

Ingen
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Eventuelt andre språk du snakker 
(skriv hvilket):

a)

b)

c)

Svæ
rt 

høy

Gan
sk

e høy

Middels

Lit
en

Ingen

Skriv kort om hvorfor du søker skuespillerstudiet: 

Normal studieprogresjon eller innpass?
Dersom du har særskilte kvalifikasjoner fra andre studiesteder med høyere utdanning 
kan du bli vurdert til innpass inn i 2. eller i noen tilfeller også 3. året i bachelorpro-
grammet. Kryss av under om du søker normal studieprogresjon med start i 1. klasse 
eller om du vil bli vurdert for innpass med start i 2. eller 3. året.

Jeg søker normal studieprogresjon med start i 1. klasse.

Jeg søker innpass i 2. eller 3. året.
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