20. januar 2022

OPTAGELSE 2022
Det Fynske Kunstakademis 5-årige videregående billedkunstneriske uddannelse.
Uddannelsen er delt i to moduler, en basisuddannelse på 3 år og en overbygning på 2 år.
Det Fynske Kunstakademis online ansøgningsformular er tilgængelig via Akademiets
website fra d. 1. februar 2022.
Ansøgningsdeadline for optagelse på basisuddannelsen: onsdag d. 20. april 2022 midnat
dansk tid.
Ansøgningsdeadline for optagelse på overbygningen: onsdag d. 20. april 2022 midnat
dansk tid.
Ansøgningsgebyr: DKK 550,- og skal betales inden ansøgningsdeadline.
Samtaler for optagelse på basisuddannelsen og overbygningen finder sted i juni.
Ansøgningen skal skrives på engelsk, dansk eller andet nordisk sprog.
Ansøgningsformular: Slideroom.com
Læs venligst Det Fynske Kunstakademis optagelsesprocedure før du starter din ansøgning

OPTAGELSESPROCEDURE
Optagelse:
Optagelse på Det Fynske Kunstakademi er baseret på en kunstfaglig vurdering af de
indsendte værkeksempler samt interview med udvalgte ansøgere. Der stilles ikke krav til
forudgående uddannelse. Ansøgere skal beherske dansk, norsk eller svensk
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og engelsk på et niveau, der gør det muligt at gennemføre uddannelse som forskrevet.

Ansøgningsformular:
Ansøgninger skal indsendes via det digitale ansøgningssystem, Slideroom.
Din ansøgning skal uploades via Slideroom inden ansøgningsfristen d. 20. april 2022 midnat
dansk tid.
Det Fynske Kunstakademi accepterer ikke yderligere ansøgninger efter fristens udløb.
For at starte din ansøgning skal du klikke her:
https://funenartacademy.slideroom.com/#/login
Link er tilgængeligt per 1. februar 2022 kl. 12.00
Benyt enten Firefox eller Google Chrome
Når du har registreret dig og oprettet en konto for at starte en ansøgning via Slideroom, kan
du vende tilbage til din ansøgning og foretage ændringer indtil den endelige frist. Sørg for at
gemme dine ændringer, hver gang du logger på, og at du ikke indsender, før du er 100%
sikker på, at du har uploadet alle de nødvendige komponenter der angives nedenfor. Når du
klikker send, er det ikke længere muligt at redigere ansøgningen.
De følgende komponenter er nødvendige for at ansøge:
A) Værkdokumentation
B) Betaling af ansøgningsgebyr

A) Værkdokumentation:
Alle ansøgere kan uploade i alt 15 fotos af makismalt 5 værker og minimum 3 værker.
Der kan maximalt indsendes 3 video- og/ eller lydværker. Hvert video- og/ eller lydværk må
maksimalt vare 1 minut. Video- og/ eller lydværker, der varer længere end 1 minut, vil ikke
komme i betragtning.
Alle video- og lydværker skal have et ”skilt” (hvid skrift/sort baggrund) af 5 sekunders
varighed i begyndelsen af hver video med navn, værktitel og angivelse af, om der er lyd
på videoen. Hvis videoen eller lydfilen er et uddrag af et længere værk, skal værkets
originale længde også angives.

Videodokumentation af performances regnes for et videoværk.
Videodokumentation af udstillinger, installationer, malerier, kunstneriske processer etc. vil
ikke komme i betragtning. Ligesom dokumentation af flere værker i samme video, foto eller
pdf-fil ikke vil komme i betragtning.
Alle værker skal angives medie som f.eks. installation, maleri, foto, skulptur, tegning, grafik,
video, performance, etc, titel, hvis værket er uden titel, anføres dette, årstal, materialer og
mål i cm, for hvert værk.
Følg venligst Sliderooms retningslinjer for valg af filtyper.
PDF-filer vil ikke komme i betragtning.
NB: Hvis du oplever tekniske problemer i forbindelse med den digitale ansøgningsproces,
kontakt venligst support@slideroom.com for teknisk support.

B) Ansøgningsgebyr: DKK 550,Det Fynske Kunstakademi opkræver et ansøgningsgebyr på 550 kr. Da gebyret dækker
omkostninger ved optagelsen, refunderes det ikke uanset om ansøgeren optages eller ikke
optages som studerende ved Det Fynske Kunstakademi.
Ansøgere kan indbetale ansøgningsgebyret på Det Fynske Kunstakademis bankkonto: Jyske
Bank, Mageløs 8, 5000 Odense C, reg. nr: 5060, konto nr: 0001139632. IBAN-nummer:
DK7850600001139632, BIC-kode/SWIFT-adresse: JYBADKKK
Du har også mulighed for at betale med Mobilepay på nummer: 70551
Gebyret på 550,- indbetales inden ansøgningsdeadline.
Ansøger bør sikre, at vedkommendes for- og efternavn fremgår klart og tydeligt på
indbetalingen.
Bekræftelse:
Når du har indsendt din ansøgning, modtager du en bekræftelses-notifikation fra Slideroom.
Ansøgningen kan ikke ændres derefter. Det Fynske Kunstakademi modtager ikke
supplerende materialer på e-mail eller per post.

Samtaler:
På baggrund af den indsendte værkdokumentation vil en række ansøgere blive indkaldt til
samtale på Det Fynske Kunstakademi. Bemærk at du kan blive bedt om at medbringe de
originale værker.
For de der bliver indkaldt til samtale, finder samtalerne sted i juni 2022. Indkaldelse til
samtaler sker via e-mail.
Resultatet af bedømmelsen meddeles skriftligt til hver enkelt ansøger så hurtigt som muligt.
Resultatet bliver sendt via e-mail. Bemærk venligst at vi ikke oplyser resultaterne over
telefon.

