Billedkunst fordypning, Bergen kulturskole
TILLEGGSSKJEMA med LISTE OVER ARBEIDER for alle søkere.
Billedkunst fordypning er et tilbud for elever fra 13 år fra hele Vestland fylke.
I tillegg til digitalt utfylt søknadsinformasjon på våre nettsider, skal dette skjema fylles ut og legges
ved søknad/ innleverte arbeider. Arbeidene skal vise bredde og kvalifikasjoner som søker.
Søkers navn:
Født:
Går i kulturskole:
Fag:
Postadresse:
Telefon:

Alder:

Oversikt over arbeider som viser kunstfaglige kvalifikasjoner.
Merk hvert enkelt arbeid/ bilde med fullt navn og med nummer i samsvar med listen nedenfor. Før
opp produksjonsår, teknikk/ materiale, størrelse og tittel/ tema på arbeidet.
Det skal til sammen leveres 5-8 arbeider. (NB! hverken mer eller mindre!):
1. 1-2 tredimensjonale arbeider/ skulptur
2. 2-3 malerier
3. 2-3 tegninger
4. Om ønskelig: Inntil 2 arbeider med andre teknikker (f. eks. film eller animasjon)




Todimensjonale arbeider større enn A2 format dokumenteres og leveres digitalt.
Film/videoarbeider leveres på minnepenn, varighet inntil 5 min (det overstigende kan man
ikke beregne blir tatt med i vurderingen).
Tredimensjonale arbeider større enn 50x50x50cm må dokumenteres og leveres digitalt.
Mindre arbeider leveres i opprinnelig format/ material. Pakkes forsvarlig!

Digitale bilder leveres i JPG format på maks 4 MB. Vi gjør oppmerksom på at bildene bør være av god
kvalitet. Dokumentasjon ut over originalarbeider leveres på minnepenn.
Denne del av søknaden kan sendes i post, merket «Billedkunst» eller leveres Bergen kulturskole alle
hverdager i Strømgaten 19, 4. etg. kl 09.00 -15.00 og skal senest være oss i hende innen 1.februar.
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Skriv her (i neste rute) noe om hvorfor du søker på Billedkunst fordypning.

Det er viktig at søkere leser nøye gjennom informasjonen som ligger på Bergen kulturskole sine
websider under Visuelle kunstfag/ Billedkunst fordypning.
Dette skjemaet skrives ut og legges/ sendes i utfylt stand sammen med arbeidene.
Innleveringen pakkes forsvarlig, merkes "Billedkunst" og sendes/ leveres til:
Bergen kulturskole
Strømgaten 19
5015 Bergen
Alle søkere vil få svar på søknaden før slutten på februar. Kvalifiserte elever inviteres til vår
opptaksprøve i Strømgaten 19, en lørdag i perioden mars - april.
Evt. spørsmål kan rettes til fagsjef for Visuelle kunstfag; Ole Ludvig Krüger på epost
ole.kruger@bergen.kommune.no
Lykke til med søknaden!
Bergen kulturskole
Visuelle kunstfag/
Billedkunst fordypning

