
DÖMEN KONSTSKOLA 
Digital ansökan mailas mellan 22 mars och 18 april eller 
fysisk inlämning av arbetsprover sker 26 april kl. 12 - 19 
och avhämtas 4 maj kl. 12 - 19. 
Ansökningsavgiften är 100 kr och sätts in på postgiro 52 36 88 -0 

TEXTA TYDLIGT 

Namn

Adress 

ANSÖKAN 2021 

Postnummer ..  .................................................................... Ort ................................................................................ . 

E-post ....................................................................................................................................................................... . 

Telefon 

Personnummer 

Utbildning 

Eventuell formulering om din avsikt med studierna, använd gärna bilaga. 

Ansökan består av ansökningsblankett, betyg/intyg från 
gymnasieskola eller motsvarande utbildning * och max 10 valfria 
arbetsprover. Ansökan mailas till: ans_202l@domenkonstskola.se 
Det går bra att söka till var och en av skolans tre utbildningar med 
samma ansökningsblankett och med samma arbetsprover. 
Markera vilken utbildning du väljer i första, andra eller tredje 
hand. Om den sökande har en 1- årig konstnärlig grundläggande 
utbildning är det möjligt att söka direkt till år 2, markera då i 
rutan. Den digitala ansökan mailas mellan 22 mars och 18 april. 
Bilderna skall vara i JPG eller PDF-format 72 dpi. 
Namnge och numrera dina filer såhär: lförnamn- efternanm.jpg, 

2 förnamn-efternamn.jpg (t.ex. 5 sara-larsson.jpg, 6 sara-larsson. 
jpg). Bifoga en textfil med namn, personnummer och bildernas 
originalstorlek. 

Filmfiler skall vara formaten MOV, AVI, MPG4. Ljudfiler i MP3 
eller WAV och namnges på samma sätt och bör inte överstiga 
mer än 10 minuter. Ett arbetsprov kan bestå av flera digitala 
filer t.ex. kan ett arbetsprov vara en serie på fem olika landskaps
teckningar eller en serie med fyra olika skulpturer etc. 
Om ansökan blir för stor för att maila går det bra att skicka in 
den via We Transfer. 
Vi föredrar digitala ansökningar men det är möjligt att söka 
med fysiska arbetsprover den 26 april. Vid mindre arbeten 
kan du montera flera bilder på en större kartong t.ex. 70 x100 
cm och det räknas som ett arbetsprov. Vid större arbeten 
rekommenderar vi fotodokumentation. Baksidan av vaije 
arbetsprov förses med sökandes namn och adress. 
Skolan ansvarar inte för inlänmade arbetsprover. 

* För att vara behörig till utbildning på Domen konstskola ska man ha genomgått gynmasieskolan eller gymnasiesärskolan eller mot
svarande utbildning. Behörig att antas är också den som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen. Samtliga behörighetskrav ska
stärkas av betyg, intyg eller liknande. Inga särskilda förkunskaper krävs. Det är dock viktigt att betona är att mvalskriteriet helt och
hållet grundar sig på bedönming av arbetsprover. 

MALERI GRAFIK 
År2 År 1 År2 

□ □ □ □ 

Antagen elev skall senast den 16 maj betala in 1000 kr till 
postgiro 52 3688-0 samt maila en bekräftelse på att platsen 
accepteras till info@domenkonstskola.se. Anmälningsavgiften 
dras av från terminsavgiften och resterande 10500 kr betalas vid 
tenninens början. Om du som antagen elev vill avstå din plats 
måste detta ske skriftligt senast den 1 augusti. 

SKULPTUR 
År2 

□ □ 

Anmälningsavgiften på 1000 kr betalas dock inte tillbaka. 
Sedan studierna inletts förbinder sig den studerande till ett helt 
läsår i taget och då medges ej avdrag på tenninsavgifter vid ev. 
frånvaro. Undantag gäller vid långvarig sjukdom som omöjlig
gör vidare studier. I dessa fall krävs sjukintyg och då återbetalas 
terminsavgift motsvarande ej utnyttjad studietid. 

Ort .......................................................... Datum ............................................................................................... . 

Underskrift ......................................................... .................. ............................................................................ . 

DÖ MEN KONSTSKOLA, Dufvas Backe 3, 413 11 Göteborg, 031-71126 56, info@domenkonstskola.se 
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