Vedlegg til opptaksprøven 2022

Egenvurdering for opptak til:

Bachelor i

musikkteater
Samtykkeerklæring:
Ved innsending av dette skjemaet samtykker jeg til at høyskolen behandler
person-opplysninger, i form av videoopptak og personalia, i forbindelse med
opptaksprosessen ved studiet du har søkt ved. Alle egenerklæringsskjemaer og
personopplysninger slettes ved opptaksprøvenes slutt / senest 15.september 2022.
Opptaksprøven for Bachelor i Musikkteater ved Høyskolen i Kristiania
For å bli tatt opp til bachelorprogrammet i musikkteater må du først gjennomføre og
bestå en opptaksprøve i flere deler:
1.
Registrering av søknad om studieplass (via søknadsskjema på kristiania.no).
2.	Laste opp denne Egenvurderingen til vår søknadsportal senest 2 uker før
ønsket dato for audition i februar/mars.
3.
Auditiondag i våre lokaler dersom du kvalifiserer til dette.
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Video av deg selv som synger
For å bli innkalt til audition må du lage og få godkjent en video av seg selv som synger
en av sangene fra vårt audition-materiale som er tilgjengelig på våre nettsider.
Spill inn innøvd sang på video og last den opp til YouTube, Vimeo eller liknende og
oppgi kun linken i skjemaet nedenfor (en kan gjerne sette videoen til “non-public” slik
at den ikke er søkbar eller tilgjengelig for andre uten linken.) Videoen vil bli vurdert av
vår fagjury og vurdert etter et minstekrav. De som når dette minstekravet på sin video
vil få innkalling til audition i våre lokaler i Oslo i februar/mars.
Tips til innspilling av videoen:
Bruk gjerne en av våre piano-filer som akkompagnement. Sørg for godt lys og velg et
kamerautsnitt som viser hovedsakelig halvfigur (hode, overkropp og armer). Om du
bruker mobil/laptop anbefaler vi at du dekker til skjermen så du ikke ser deg selv når
du synger. Det vil gjøre deg mindre selvbevisst og gi et mer levende uttrykk.
For og etternavn:
Link til video for
pre-kvalifisering:

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

Fra - til

Normal studieprogresjon eller innpass?
Dersom du har særskilte kvalifikasjoner i musikkteater fra andre studiesteder med
høyere utdanning kan du bli vurdert til innpass inn i 2. eller i noen tilfeller også 3. året
i bachelorprogrammet. 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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Erfaringer - sang, dans og sceneerfaring?
Her kan du liste opp hva du har vært med på av sang og dans og skuespill.
Årstall				Beskrivelse

Vurder deg selv.
På en skala fra 1-6, hvordan vil du vurdere deg selv der 6 er utmerket/mye erfaring og
1 er ingen erfaring.
1
2
3
4
5
6
Musikal
Teater, spel eller skuespilltrening
Synge i kor og ensemble
Sangtimer med sangpedagog
Notelære og musikkteori
Gehørtrening og hørelære
Dans generelt
Dans - jazz
Spille piano, gitar eller annet instrument
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Motivasjonsbrev - hvorfor søker du dette studiet?
Skriv fritt om hva som driver deg og om hvorfor du søker dette studiet:
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