Opptaksprøve for
Bachelor i Visual Effects
Oppgave 1 og 2 er obligatoriske. I tillegg skal du velge
ut og levere inn en av de fire valgfrie oppgavene. Til
sammen skal du levere tre oppgaver.

Oppgave 1 (obligatorisk)

Oppgave 4 (valgfri)

Vis oss tre arbeider du har laget i løpet av de

Velg en scene fra en film du liker og gjenskap

siste årene som viser dine kreative ferdigheter.

din versjon av denne scenen gjennom et foto-

Dette kan være bilder og/eller video. Maks

grafi. Lever både originalt bilde fra filmscenen

videolengde er ett minutt og 30 sekunder, ta

og fotografiet du har tatt.

et utdrag hvis du har en lengre video. Medium
for bildet er valgfritt. Det kan være fotografi,

Tips: Valg av scene og filmgenre er valgfritt.

tegning, maleri, rendret 3D etc. Legg ved

Det kan være med eller uten skuespillere.

en kort tekst (en-to setninger) som beskriver

Scenen trenger ikke være fra en visual effects

arbeidene.

film. Her er et eksempel på en besvarelse fra
The Matrix:

Oppgave 2 (obligatorisk)
Motivasjonsbrev: Vi ser etter studenter som er
målbevisste, motiverte og innstilt på å fullføre

Original

studiet. Fortell deg litt om deg selv. Maks
lengde 500 ord. Inkluder minimum følgende
informasjon:
• Hvorfor vil du studere Visual Effects?
• Hvorfor skal du få muligheten hos oss?
• Har du en hobby og/eller engasjement utenom skole?
Oppgave 3 (valgfri)
Ta et fotografi om ordet kreativitet. Vi vil se hva
du forbinder med kreativitet og hvilke valg du
gjør for å vise oss det.

Gjenskapt

Oppgave 5 (valgfri)
Se på bildet under. Fortell oss med to fotografier hva som skjedde etterpå.
Bilde-copyright: Nikolai Lockertsen

Oppgave 6 (valgfri)
Last ned følgende greenscreen-bilde.

Bildet viser en tyv som klatrer opp en vegg på en høy bygning i Oslo.
Fullfør bildet ved å legge inn en bakgrunn og det som skal til for at bildet blir
troverdig.

Opptak til studiet forutsetter innsendt og bestått opptaksprøve.
Les mer om søknadsprosess og opptak på våre nettsider.

