
Oversigt over gode præsentationer af 

videregående kunstneriske uddannelser: 

Her kan I, sammen med jeres elever, nyde flotte præsentationer af 

kunstneriske uddannelser i Danmark. Når man ikke kan besøge 

uddannelserne, så må man vise mulighederne på andre måder… 

 

Uddann

else 

Info: Links: 

Aarch, 

Arkitekts

kolen i 

Aarhus 

Skolen har pt. Adresse på 

Nørreport 20 i Aarhus C, 

men flytter snart til ny 

adresse. 

 

https://aarch.dk/ 

 

Vi har en del fine film, som 

fortæller konkrete historier om 

arbejdet på skolen. Vi har kun en 

enkelt decideret profilfilm om 

skolen, som til gengæld er 

vanvittigt flot       – den er du 

velkommen til at bruge. 

 

Og herunder et udpluk af film om 

konkrete projekter: 

Studerende bygger en fårestald på 

Hjerl Hede (efterår 2020) 

The Missing Link – Når vandene mødes 

i byen (forår 2020) 

Filmen og bogen om Tingbjerg (sommer 

2020) 

Designsko

len 

Kolding 

Ågade 10, 6000 Kolding. 

Kommunikationsansvarlig: 

Charlotte Melin, 

cham@dskd.dk  

Der ligger jo masser af 

materiale på vores hjemmeside. 

Vi afholder Åbent Hus online den 

9. februar (dette kan ses, 

selvom man ikke var med) 

https://www.designskolenkolding.

dk/åbent-hus-2021 

 

Vi har netop fået produceret en 

video, der fortæller noget om, 

hvordan det er at gå på skolen: 

https://vimeo.com/499159378 

 

Alle vores afgangsprojekter 

ligger tilgængelige her: 

https://www.designskolenkolding.

dk/find-en-canddesign 

 

VIA 

Design & 

Business 

Campus Herning, Birk 

Centerpark, 7400 Herning 

https://www.via.dk/uddann

elser/design-og-business 

 

Åbent Hus: 24.-25. 

februar 

 

Emilie har lavet en video 

omkring alle vores uddannelser 

hos VIA Design og Business.  

Den indeholder billeder fra 

campus, vores værksteder og 

vores studerende.  

Du finder den her: 

https://youtu.be/_n02RnEDTFQ 
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Kontaktperson: Emilie 

Holme Hintze 

 

Den 

Skandinav

iske 

Designhøj

skole 

Brusgårdvej 25, 8900 

Randers 

En virtuel rundvisning 

https://www.youtube.com/watch?v=

ScBTXUUiF5Y&t=13s 

 

Elever – vidnesbyrd: 

https://vimeo.com/255550940 

 

KADK Virtuel 

afgangsudstilling, man 

kunne med fordel vise og 

kopiere konceptet? 

https://solutions2020.kadk.dk/ 

 

AAU Kort introduktion fra to 

studerende 

https://youtu.be/vZNr2uMTzv8  

Overordne

t: 

Oversigt over 

kunstneriske uddannelser 

i Danmark 

Idoart.dk/uddannelser 
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