
 
 

 
 
 
 
 
 

    

Rekordmånga sökande till Teaterhögskolan 
 
Teaterhögskolan i Luleå, som tillhör Luleå tekniska universitet, har rekordmånga  
sökande till skådespelarutbildningen. I år har utbildningen fått in nästan 600  
ansökningar till 8 utbildningsplatser, och tangerar därmed exakt rekordåret 1999. 

 
- Vi är mycket glada för detta och ser fram emot ett krävande och spännande juryarbete 

i april och juni. Jag tror att vi har rekordår av flera anledningar, främst för att skolan och  

studenter som har gått här har ett gott rykte i teater och filmsverige, säger Peter Eriksson,  

ansvarig för Teaterhögskolan.  

 

Väldigt bra respons på förra årets provförfarande med professionellt och respektfullt  

bemötande som förmedlats till andra sökande, är en annan anledning han lyfter fram.  

Söktrycket kan ha fler förklaringar än så. Dels kan det bero på en egen riktad kampanj  

med marknadsföring för Teaterhögskolan vid Luleå tekniska universitet. Dels kan det  

bero på att teaterhögskolorna i Göteborg och Stockholm har uppehåll i sina antagningar  

i år, och sammantaget gynnar det Luleå på flera sätt.  

 

- För Teaterhögskolan innebär detta mycket. Det är viktigt inte minst för den återkommande 

högskolegranskningen att vi ligger på hög söknivå. Det är också viktigt gentemot de andra  

skolorna och branschen i stort, säger Peter Eriksson.  

 

För de 591 sökande innebär det dock en avsevärt längre provperiod. Första och andra provet  

förlängs med en knapp vecka och Teaterhögskolan kommer att kalla 42 personer om dagen i  

14 dagar. Efter första provet går 150 personer vidare till prov två och slutligen är det 8 personer 

som kommer in på utbildningen. Det urvalet sker vid ytterligare två prov i juni. 

  

- Det är tufft att ta sig in på en teaterhögskola, många av de sökande har förberedande utbildningar  

i bagaget och det är väldigt sällan som någon kommer in på första försöket, säger Peter Eriksson 

 
              För mer information kontakta:  
             
           Peter Eriksson, ansvarig för Teaterhögskolan 
              Luleå tekniska universitet 0920-49 31 53,  
              peter.eriksson@ltu.se. 
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