
Antagningsprov 2020 
Visuell gestaltning – Filmdesign, 180 Högskolepoäng 

Utbildningen är riktad till dig som söker kunskap och färdighet 
inom scenografi och attributmakeri för film och nya medier. Här 
ges du möjlighet att träna dina färdigheter samt utveckla din 
förmåga och kunskap att gå från idé till visuell gestaltning inom 
fördjupningarna scenografi och attribut. 

Du har ett starkt design- och bildintresse och utforskar redan på egen hand 
möjligheterna med bildarbete, bildgestaltning, tredimensionell gestaltning och 
digital teknik. Du är kreativ och drivs av att skapa bilder som berättar och 
fängslar och du har ett analytiskt förhållningssätt i ditt skapande. Utbildningen 
har ett väl etablerat nationellt och internationellt branschnätverk som våra 
studenter har möjlighet att ta del av vid regelbundna aktiviteter tillsammans 
med branschrepresentanter och tidigare studenter. 

Anmälan 
Din anmälan görs i två steg: 

1. Anmäl dig till utbildningen på antagning.se
2. Ladda upp personligt brev, antagningsprov 1 och 2 under Mina Sidor

på antagning.se

Sista ansökningsdag (gäller både steg 1 och 2) är 2020-04-15 och anmälan 
öppnar 2020-03-16 

Beskrivning 
Antagningsprov består av 3 uppgifter: design, valfritt verk och personligt brev. 

1. Design - En interiör miljö i valfri teknik och medium (teckna och måla, 
eller skapa en fysisk modell eller en 3D modell/rendering). Interiören
skall avspegla ett av dig valfritt angivet årtal och geografisk plats. Det
går bra att teckna och måla i dator. 

2. Valfritt verk - Skicka också ett valfritt verk. Kan vara ett foto, måleri, 
teckning, filmklipp (lämnas in enbart som länk) eller länk till din
portfolio/showreel. (Länkar laddas upp i en textfil) 

3. Personligt brev - Berätta om vem du är och varför du söker till
utbildningen, om ditt eget bildskapande och ditt design- och
bildintresse. Redogör för hur du ser på din förmåga att arbeta i grupp.
Sammanfatta även kort dina foto- och datorkunskaper, 
bildbearbetning, dina erfarenheter och kunskaper gällande andra
digitala verktyg. Berätta om dina yrkeserfarenheter och utbildningar
samt andra erfarenheter som inte blivit nämnda här. Beskriv din idé i
din designuppgift, din designprocess, de källor du har använt dig av,
hur du har arbetat med referensmaterial och hur du har jobbat med
bilden. 

Har du frågor? Kontakta Kai Nedergård 
kai.nedergard@ltu.se 

För ytterligare information om programmet 
Visuell gestaltning – Filmdesign: 

http://www.ltu.se/edu/program/KKVFG 
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