Opptaksprøve for
Bachelor i skuespill
Opptaksprøven til skuespill er i to deler: første prøvespill
og andre prøvespill. Prøvene leder frem til en rangert
inntaksliste hvor de med best resultat tilbys plass. De
øvrige søkerne som består opptaksprøven settes på en
rangert venteliste som brukes dersom en eller flere søkere
skulle takke nei. Sammen med søknaden skal du sende
inn et egenvurderingsskjema.

Egenvurdering

Oppgave 3 – Sang Sangen skal fremføres a

Last ned og fyll ut skjema for egenvurdering

cappella, på norsk. Sangen kan være i en hvil-

fra nettsidene våre. Ferdig utfylt egenvurdering

ken som helst sjanger. Vi vurderer ikke stemme-

skal lastes opp sammen med søknaden.

klangen, men legger vekt på formidlingen. Du

Første prøvespill
Oppgave 1 - Refleksjon

vil kunne få spørsmål om hvorfor du valgte
sangen.

Andre prøvespill med samtale

Velg en teatertekst (dramatikk) som har gjort
inntrykk på deg. Fortell oss hva det var ved

Søkere som går videre til andre prøvespill vil få

denne teksten som gjør at den betyr noe

nye oppgaver, bl.a. en dialog som skal øves inn

spesielt for deg. Reflekter også over hvilke

før prøven, samt improvisasjons- og kropps-

kvaliteter du mener stykkets karakterer har.

beherskelsesoppgaver i gruppe. Her vurderer
vi din kreativitet, evne til samspill og ulike

Oppgave 2 - Monolog (3-4 minutter)

kommunikasjonsmåter.

Du skal fremføre en monolog for opptaksjuryen. Det kan være en tekst som er skrevet

I samtalen prøver vi å bli bedre kjent med deg.

for én skuespiller, et utdrag (lang replikk) fra et

Vi er opptatt av hvorfor du har valgt å søke

skuespill, eller et prosastykke. Du bør velge noe

skuespillstudiet hos oss, og å finne ut noe om

du liker og synes du forstår. Monologen skal

din faglige bakgrunn og potensial.

fremføres utenat. Velg gjerne god dramatikk,
f.eks. et av Henrik Ibsens stykker, Shakespeare,
Tsjekhov, Brecht, ny norsk eller oversatt samtidsdramatikk, m.fl.

Les mer om søknadsprosess og opptak på våre
nettsider.

Vi ønsker å se at du kan fremstille en karakter
med personlighetstrekk, at du kan formidle
tekst og kan arbeide innenfor den sjangeren du
har valgt. På opptaksprøven vil du få spørsmål
om ditt valg av karakter og rolletolkning.

