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Bachelor i dans 
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Søknadsskjema

Last ned og fyll ut søknadsskjema fra nettsi-
den vår kristiania.no. Ferdig utfylt egenvurde-
ring må lastes opp via Min Side senest innen 
15. februar 2020. Dersom du ikke laster opp 
egenvurdering vil du ikke kunne bli invitert til 
opptaksprøve.

Om opptaksprøven

Opptaksprøven består av praktiske danseklas-
ser i klassisk ballett, samtidsdans, jazzdans og 
i improvisasjon med skapende arbeid. I tillegg 
viser søkeren en 90 sekunder solo, som enten 
er laget selv eller som er en innlært koreo-
grafi. Opptaksprøven avsluttes med et inter-
vju, som blant annet omhandler motivasjon 
for å søke, informasjon om dansebakgrunn og 
utdanning, og samtale om fordypningsvalg. 
Søkere søker seg inn på fordypning i enten 
jazzdans eller samtidsdans. Vi tar inn opptil 
35 studenter totalt. 

Hovedopptaket i Oslo går over to dager, 29. 
mars fra 10.00-17.00 og 30.mars fra 9.00-
17.00. 

Fullstendig timeplan finner du på neste side.

Vi har i tillegg eksterne opptak i Trondheim 
21. mars kl. 11.00-18.00, Tromsø 22. mars kl 
11.00-16.00 og Bergen 1. april kl 15.00-20.00.

Klesskode

Klassisk Ballett: Myke sko, lyse tights og bal-
lettdrakt. T-skjorte og svarte tights for gutter. 

Jazzdans: Jazzsko og ettersittende  
treningstøy.

Samtidsdans og improvisasjon: Barbent og 
ettersittende treningstøy. 

Opptaksprøven består av flere deler og en audition i 

Oslo 29.-30. mars. Søknadsfristen er 15. februar.



Institutt Norges dansehøyskole

Søndag 29. mars

Mandag 30. mars

10.00 - 11.00

11.00 - 11.45

11.50 - 12.35

12.35 - 13.15

13.15 - 14.00

14.10 - 14.55

15.10 - 15.55

16.00 - 16.45

08.00 - 09.00

09.00 - 09.45

09.50 - 10.35

10.45 - 11.45

11.45 - 12.45

13.30 - 16.30

Registrering og oppvarming

Klassisk ballett gruppe 1

Klassisk ballett gruppe 2

Lunsj

Samtidsdans gruppe 1 

Samtidsdans gruppe 2

Jazzdans gruppe 1

Jazzdans gruppe 2

Registrering og oppvarming

Improvisasjon og skapende arbeid gruppe 1

Improvisasjon og skapende arbeid gruppe 2

Visning av soloer fortløpende i studio 4, gruppe 1

Visning av soloer fortløpende i studio 4, gruppe 2

Intervjuer fortløpende

Program opptaksprøve Oslo
Med forbehold om endring i tidsskjemaet.


