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For å bli kalt inn til opptaksprøve må du fylle inn og laste opp dette egenvurderings-
skjemaet via min side.

Dette egenvurderingsskjemaet består av totalt 4 sider. Alle sidene må være fyllt ut. 
Pass på at tekst du skriver inn i feltene er leselig når dokumentet skrives ut.

Bachelor i
dansekunst 

Egenvurdering for opptak til:

– spesialisering i jazzdans eller samtidsdans 

Vedlegg til  opptaksprøven



2

For og etternavn:

Navn på skole:

Navn på skole:

Linje:

Linje:

Pedagoger:

Pedagoger:

Antall semestre totalt:

Antall semestre totalt:

Fra – til:

Fra – til:

Antall undervisningstimer pr uke:

Antall undervisningstimer pr uke:

Fødselsdato:

Ønsket spesialisering: Jazzdans: Samtidsdans:

Kjønn:

Utdanning (fra og med videregående skole):
Navn på skole og studieretning:        Fra - til

Danseerfaring
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Navn på skole:

Linje:

Pedagoger:

Antall semestre totalt: Fra – til:

Antall undervisningstimer pr uke:

Skriv noen setninger om din danseerfaring og dine hovedinteresser i dans:

Hvorfor søker du dette studiet?
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Andre kommentarer:

Video, frist mandag 15. mars.

Oslo, søndag 21. mars og mandag 22. mars

Bergen, torsdag 18. mars

Trondheim, lørdag 13. mars

Valg av sted og tid for audition
Audition i Trondheim gjennomføres på Trondheim Katedralskole på dagtid. 
Audition i Bergen gjennomføres på Langhaugen videregående skole på ettermiddag/
kveld. Audition i Oslo gjennomføres i våre lokaler i Borggata 7, på dagtid begge dager. 
etaljert program for de ulike auditions vil bli sendt til søkere i slutten av februar. 
Ved videoaudition skal det vises ferdigheter i klassisk ballett, samtidsdans og jazz-
dans, i tillegg til soloarbeid.  Mer detaljer om innhold vil legges ut på nettsidene for 
søkere som velger dette.
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