KG

ANSÖKAN 2018
Inlämning 31maj-1 juni

Konstnärlig grundläggande utbildning (KG)

Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon inkl. riktnummer

Namn, adress, tel. till kontaktperson om du är bortrest.

Mobil

OBS! Det är viktigt att vi kan nå dig på något av de angivna
telefonnumren.

e-postadress

Om du vill ha arbetsproverna skickade som postförskottspaket mot avgift - kryssa i rutan.
Var noga med adressen! Ej avhämtade paket ligger en månad på posten, sedan slängs de.
Din allmänna utbildningsbakgrund, tidigare konstnärlig utbildning samt ev. yrkeserfarenhet.

Syftet med studierna och dina framtidsplaner.

Skriv på särskilt papper om du behöver mer plats.

Ort:
Namnteckning:

Datum:

UPPLYSNINGAR
ansökan 2018
Konstnärlig grundläggande utbildning (KG)
Ettårig heltidsutbildning med studiemedel (två terminer).
54 elevplatser, terminsavgift 12 500 kronor.
Inlämning
 Ansökan med arbetsprover lämnas till KV Konstskola 31 maj till 1 juni. Vi har öppet 9-12 och 13-16. Skickar
du arbetsprover ska de vara skolan tillhanda senast den 31 maj. Uppgifterna på ansökningsblanketten måste
fyllas i för att ansökan ska vara giltig.
 Ansökningsavgiften, 250 kr, ska vara betald på bankgiro 726-2520 innan inlämning. Skriv ditt namn och
”Ansökan KG” i meddelanderutan. Arbetsprover för vilka ansökningsavgift inte erlagts tas inte upp till
bedömning. Alla sökande får skriftligt besked innan midsommar.
 Utlämning av arbetsprover sker 11-12 juni eller 13-14 augusti, 9.00–12.00 och 13.00–16.00
Arbetsprover återsändes på begäran per post mot postförskott (fraktkostnad + expeditionskostnad 50 kr).
Behörighet
 Behörig att söka är den som har genomgått gymnasieskolan eller motsvarande. Ansökan ska kompletteras
med kopia på avgångsbetyg från gymnasiet eller höstterminens betyg om du tar studenten i vår.
 För den som inte har gått gymnasieskola kan undantag göras om vi utifrån inlämnade arbetsprover bedömer
att den sökande har möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen.
 Då undervisningen sker på svenska har vi Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1, eller motsvarande som
särskilt förkunskapskrav.
Arbetsprover
• Max 8 stycken kartongark, minimum 2 mm tjocka, varav fyra fyllda med teckningar och fyra med
färgarbeten. Av praktiska skäl ska kartongerna inte vara större än 70X100 cm. Fäst bilderna ordentligt med
lim eller tejp. Arbetsproverna ska vara i original, fäst gärna flera på samma ark.
Uppspända bilder tas emot och varje bild motsvarar då ett kartongark.
Utöver detta kan du lämna fotografier av skulptur, textil, keramik och andra skrymmande arbeten.
Fotografierna får då gärna vara monterade på kartongark.
• Visa gärna studier d.v.s. bilder baserade på egna iakttagelser av omvärlden. Porträtt, interiörer, landskap och
bilder av människor och miljöer.
• Filmer, foto, utskrifter, hemsidor, mailbilagor, usb-sticka eller liknande kan lämnas som komplement till
ansökan.
Urvalsgrund för utbildningarna
 Urvalsgrunden vid antagningsarbetet baserar sig på inlämnade arbetsprover.
 Urvalsarbetet görs av två lärare och rektor.
 Urvalskriterierna för utbildningen är färguppfattning, formuppfattning, teknik och material, konstnärligt
uttryck och utvecklingspotential. Utifrån detta bedömer vi den sökandes utvecklingsmöjligheter och om
dessa kan främjas av utbildningens innehåll och pedagogik.
SKOLAN ANSVARAR INTE FÖR INLÄMNADE ARBETSPROVER.
Thomas Zornat rektor
Anita Hagsér administratör
KV Konstskola
www.kvkonstskola.com

thomas.zornat@folkuniversitetet.se
anita.hagser@folkuniversitetet.se
Dr Saléns Gata 14-22
Bankgiro 726-2520

Tel. +46 (0)31 10 65 84
Tel. +46 (0)31 10 65 85
413 22 Göteborg

