Opptak 2017/2018. Toårig fagskoleutdanning til linjene film/kunst
1.
Motivasjonstekst: Bør inneholde refleksjon rundt innsendte arbeider. Din motivasjon for å søke NKFS. Hva
du ønsker å utforske gjennom studiet. 800-1000 ord.
2.-4.

Arbeider:

Opptaksprøven er felles for kunst og film og er todelt. Første del består av innsendte selvstendige utførte arbeider.
Arbeidene kan bestå av:
Film: Ett hovedarbeid (max 15 min) og inntil to tilleggsarbeider (opptakskomiteen forbeholder seg retten til å kun se
de første fem minuttene av tilleggsarbeider).
Og/eller: Videodokumentasjon av utstilling/installasjon/performance. Samlet videomateriale kan ikke overstige 20
minutter.
Tilleggsarbeider kan også bestå av: fotografi/maleri (max 10 stk) og/eller manus (max 15 sider).
I tillegg må det sendes inn CV med bilde.
Arbeidene nummereres 1-4.
Opptak vil skje på bakgrunn av innsendt materiale. Til andre runde går utvalgte søkere videre til praktisk
opptaksprøve og personlig intervju. (Opptaksprøve foregår i forkant av intervju). Opptaksprøvene foregår
i juni måned.
Opptakskomiteen vurderer søkerens





Motivasjon
Selvstendighet
Kunstnerisk potensiale
Refleksjonsevne

Levere søknad per post:
Tekst i PDF format. Bilder i JPG format. Film i format som kan spilles av i programmet VLC. Filene SKAL leveres på
USB minnepenn.
Porto for eventuell returfrakt må vedlegges. NKFS har ikke forsikringsansvar for innsendte og returnerte arbeider. Kopier
av attester og vitnemål vil ikke bli returnert.
Søknad for opptak sendes skolen innen 15.april 2017
Nordland kunst- og filmfagskole
Postboks 49
8309
KABELVÅG

tlf.

76 06 63 60

e-post: post.nkfs@nfk.no

Elektronisk søknad:
FRA 15. MARS KAN DU LEVERE SØKNAD VIA WWW.FILMSOK.NO. (filmmateriale lastes opp og leveres som
lenker i selve søknaden og søknadspapirer scannes og lastes opp).

Søknadskjema må utfylles og sendes sammen med opptaksprøven
innen 15.april 2017.
HVORDAN FIKK DU VITE OM Nordland kunst- og filmfagskole? (Sett kryss):
 Bekjente

 Rådgiver

 Annonse, - hvor?…

 Utdanningsmesse
 Annet, - hva /hvor?…

 Internett

 filmvisning

VERVEKAMPANJE 2017
Nordland kunst- og filmfagskole gir kr 1000,- til den studenten som verver en søker. Verver må være student
inneværende skoleår. Søker må bli tatt opp som student skoleåret 2017/2018 og starte utdanningen.
Ververs navn:…………………………………………………………………….. Klasse………………………………………………………….

Søker:__________________________________________ telefon:____________________
(navn med trykte bokstaver)
Jeg bekrefter at arbeidene er utført av meg selv og at vedlagte opplysninger er riktige:

Dato

Sted

Underskrift

