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Sluttid för att skicka
in ansökan:

5 mars 2019
kl 13.00

Information och tidplan för ansökan till Masterprogrammet i fri konst 2019/2020
Ansökan till Kungl. Konsthögskolan (KKH) sker i digital form på via länk på vår hemsida.
Ansökan består av ett digitalt ansökningsformulär där du skapar ett konto, fyller i dina
personuppgifter och bifogar dokumentation av 6-8 st arbetsprover och en text på ca en
A4-sida. Texten ska vara på engelska, ge en beskrivning av din konstnärliga inriktning
och fokus och kan även innehålla reflektioner kring de insända arbetsproverna och även
om du har erfarenheter eller kunskaper, från till exempel andra studier eller jobb, som
påverkar ditt konstnärskap. Du kan också komplettera den engelska texten med en svensk
version. För att kunna följa programmet krävs att du har goda kunskaper i engelska.
Behörighet och urval
Behörighet: För att få påbörja programmet krävs att du har en kandidatexamen i fri konst
(180 högskolepoäng) eller motsvarande kunskaper.
Urval: Urvalet görs av en antagningsnämnd bestående av professorer i fri konst, en
extern ledamot, adjunkter/lektorer och studenter. Antagningen baseras på dina
arbetsprover, intervju samt text.
Tidplan
5 mars 2019
kl 13.00
Ansökan ska innehålla:
• Dokumentation av 6-8 st arbetsprover (till exempel målningar,
teckningar, fotografier, grafik, objekt, skulpturer, videos etc –
gällande längre filmer/videoverk ska den sökande också lämna in
en kort synopsis/trailer). För varje enskilt arbetsprov kan
dokumentationen inkludera max 5 bilder exempelvis
översiktsbilder, närbilder, skisser samt eventuellt skriftlig
beskrivning. Information om verkens mått, material, speltid och
tillkomstår ska ingå. Accepterade filformat för film är MOV, MP4
(MPEG4) eller AVI, max 45MB/min, dock högst 2GB/film, JPG för
bild och MP3 för ljud (2 kanals stereo används under antagningen
men möjlighet till 7.1 kanals ljud finns). En bifogad länk till en
hemsida godtas inte.
• En text på c:a en A4-sida. Texten ska vara på engelska och ge en
beskrivning av din konstnärliga inriktning och fokus. Därutöver
kan den innehålla reflektioner kring de insända arbetsproverna.
Du kan också komplettera den engelska texten med en svensk
version.
• Examensbevis för kandidatexamen i fri konst eller motsvarande.
20-22 mars 2019

Kallelse till intervju och inlämning av arbetsprover i original
KKH kommer att kalla samtliga sökande som gått vidare till en andra
omgång till intervju. Intervjuer kommer att äga rum den 4 april på KKH
eller, vid behov, via telefon eller Skype. Berörda sökande kommer att
meddelas tid för intervju via mejl. KKH kommer att erbjuda samtliga
sökande som gått vidare till en andra omgång att lämna in originalverken
till de i ansökan dokumenterade arbetsproverna.
Originalverken kan antingen lämnas in vi d intervjutillfället eller den
2 april då originalverk från ansökningarna till det 5-åriga

programmet lämnas in. De kan även skickas in via post och ska då
vara KKH tillhanda senast 2 april (se nedan).
2 april 2019
09.00-16.00

Inlämning av arbetsprover i original
För de som väljer att inte lämna in arbetsprover i original v id
intervjutillfället ges möjlighet tisdagen den 2 april kl. 9.00-16.00 på
Konsthögskolan, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen, Stockholm. Om
du skickar in arbetsproverna med post ska kuvertet/paketet märkas
med ”Masteransökan” och skickas till:
(för ekonomipaket)

(för övriga paket)

Kungl. Konsthögskolan
Box 163 15
103 26 Stockholm

Kungl. Konsthögskolan
Flaggmansvägen 1
111 49 Stockholm

Obs! Inlämning kan endast göras under angiven dag och tid. Inskickade
arbetsprover via post ska vara KKH tillhanda senast 2 april.
Följande punkter ska uppfyllas:
• Max 6 av de i ansökan dokumenterade arbetsproverna i valfria
tekniker (t.ex. måleri, teckning, fotografi, grafik, skulptur,
elektroniska medier etc.).
• Målningar ska vara monterade, torra och smetfria.
• Teckningar, papperskopior och utskrifter ska vara monterade eller
förvaras i en portfolio.
• Verken ska vara monterade vid inlämningen. Montering efter
inlämning tillåts ej.
• Varje arbetsprov ska förses med den sökandes namn, adress,
telefonnummer och antal inlämnade objekt.
Tänk på:
Att du ska packa om dina arbetsprover i KKH:s egna kartonger på
plats. Kartongerna rymmer 100x150 cm. Större verk kan därför inte
skyddas på samma sätt mot skador.
• Att det inte finns någon möjlighet att själv arrangera
arbetsproverna. Det är därför viktigt att bifoga tydliga anvisningar
om hur arbetsproverna ska presenteras.
•

KKH tar ej emot arbetsprover som ej uppfyller dessa krav.
KKH ansvarar ej för inlämnade arbeten och tecknar inga försäkringar.
Teckna gärna egen sakförsäkring
4 april 2019

Intervjuer för de som gått vidare till andra omgången

Vecka 17, 2019

Antagningsbesked
För de sökande som har blivit antagna till utbildningen skickas ett
besked per post.
De sökande som är på reservlistan meddelas också per post.

För de sökande som inte blivit antagna lämnas besked via mejl.
Du kan även ringa 08 -614 40 00 för besked, tidigast 26 april. Vi ger inga
besked per telefon före den 26 april.
24 april 2019
09.00-16.00

Avhämtning av arbetsprover
Avhämtning: De original som lämnats in kan hämtas kl. 9.00 -16.00
den 24 april på Kungl. Konsthögskolan, Flaggmansvägen 1,
Skeppsholmen, Stockholm. Medta inlämningskvitto eller legitimation.
Ombud ska också medta inlämningskvitto eller den sökandes
legitimation. Ingen avhämtning av arbetsprover kan ske före 24 april.
Om du söker till någon annan konstnärlig utbildning under perioden
2-24 april måste du således lämna andra arbetsprover dit.
Återsändande av arbetsprover: Om du inte kan hämta dina
arbetsprover kan KKH återsända dem per post mot en avgift. Avgiften
ska betalas in på KKH:s bankgirokonto (inom Sverige: 5188-1498,
utomlands: IBAN: SE6112000000012810112193, Swiftkoden: DABASESX )
och vara KKH tillhanda senast den 24 april. Märk talongen ”Retur
arbetsprov Master” + namn och adress. Endast paket på max 10 kg och
max 100x150 cm kan återsändas. Kostnad för denna service är inom
Sverige 200 kr, inom Europa 400 kr, till övriga världen 600 kr.

Vid frågor angående återsändande av arbetsprover vänligen kontakta
Daniel Norrman, 0768–501238.

Ej avhämtade arbetsprover förstörs och kastas

Det som registreras i KKH:s system är allmän handling och kan enligt offentlighetsprincipen komma att lämnas ut så länge det
inte föreligger sekretess för uppgifterna enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För att kunna hantera din ansökan
kommer KKH att behandla dina personuppgifter. Bestämmelser om hur registret ska föras finns i förordningen om redovisning
av studier vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153, med ändringar).
All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Enligt GDPR har alla som finns i
KKH:s register rätt att få information om vilka uppgifter som registrerats. Ansökan om utdrag ur KKH:s register gör du i så fall i
ett till KKH ställt brev som ska vara undertecknat av dig. Du har rätt att få begära att dina personuppgifter korrigeras, blockeras
eller tas bort om de inte har behandlats korrekt enligt GDPR.
Vid frågor vänligen kontakta KKH på info@kkh.se.

