Gerlesborgsskolan
BOHUSLÄN/STOCKHOLM

Om Konstskolan
Att ge sig in i konsten är ett livslångt lärande. Ett sätt att ifrågasätta och
vidga sina perspektiv. Genom att stimulera till kreativitet, mångsidighet
och en undersökande attityd vill Gerlesborgsskolan arbeta för de öppna
och framtidsinriktade krafter som den konstnärliga handlingen kan
tillföra samhället. Stiftelsen Gerlesborgsskolan bedriver tvåårig konstnärlig
grundutbildning vid två skolor. Dels skolan i Bohuslän som grundades
1944 i Gerlesborg och dels skolan i Stockholm som startades 1958.
Ambitionen är att ge de bästa möjliga förberedelserna för fortsatta studier
till olika högskoleutbildningar såsom konsthögskolor, arkitektur- och
designutbildningar men också ge en gedigen grund för eget arbete.
Teckning, måleri och teori är grundelementen i utbildningen men det ges
även kurser i t ex foto, animation, video, ljudkonst och performance.
Undervisningen bedrivs genom kurser, workshops, seminarier, föreläsningar och enskild handledning. Det finns möjlighet att göra utbyte
mellan skolorna. Utbildningarna är studiemedelsberättigade från hösten
det år man fyller 18 år och möjlighet finns att söka merkostnadslån
för terminsavgiften. Utbildningarna bedrivs med bidrag och tillsyn av
Myndigheten för yrkeshöskolan/ Konst och kulturutbildningar. Läs mer
på www.csn.se

Gerlesborgsskolan Bohuslän
Skolan har 40 studerandeplatser och ligger alldeles intill havet. Skolan
har goda utrymmen både för gemensamma arbetsuppgifter och för
enskilt arbete. Som studerande får du en egen ateljéplats och du har
tillgång till skolans lokaler dygnet runt. Omgivningen främjar sammanhållningen bland eleverna och gynnar koncentrerat arbete och kontinuerliga
samtal genom utbildningens olika faser. Skolans särdrag, förutom dess
läge, är det stora utbud av gästlärare som undervisar vid sidan av de
mer återkommande lärarna. Ett flertal av dessa ställer också ut i skolans
galleri under läsåret. Det erbjuds också bland annat kurser i skulptur,
grafiska tekniker såsom screentryck och torrnål samt en platsspecifikkurs där verk skapas i skolans unika omgivningar.

Gerlesborgsskolan Stockholm
Skolan har 74 studerandeplatser fördelade på två årsklasser med lokaler
i Hjorthagens gamla skola. Byggnaden är från 1898 och har stora ljusa
rum med högt i tak. I källaren finns ett stort elevkök, vaktmästeri med
försäljning av basmaterial och en liten verkstad. Lärarkollegiet är sammansatt av konstnärer med olika konstnärliga utgångspunkter för att ge dig
som elev möjlighet till skilda infallsvinklar på ditt eget arbete. Lärarna är
regelbundet återkommande för att skapa kontinuitet i undervisningen.
Gästlärare knyts även till skolan för seminarier och workshops. Skolan
är utrustad med en digitalverkstad som ständigt byggs ut. Vi har även
lärare med specialkompetens för handledning i digital bild- och videobearbetning. Stockholms konstliv ingår som en självklar och integrerad
del i undervisningen.

Anvisningar för ansökan
Du ansöker till Gerlesborgsskolan genom att skapa ett konto på vår webbplats och därefter ladda upp digitala
arbetsprover. Med digitala arbetsprover menar vi bildfiler, ljudfiler eller videofiler. Det innebär att du ska fotografera
av dina två- eller tredimensionella arbetsprover som t ex måleri, teckning och skulptur. Expeditionsavgiften för
ansökan är 150 kr och betalas via webben när du skapat ditt konto.
Du kan redigera din ansökan och lägga till/byta ut filer i mediabiblioteket för arbetsprover fram till sista dagen för
ansökan.
Länk för att skapa ett konto hittar du via: http://www.gerlesborgsskolan.se/konstskola/sok-till-konstskolan.
Datum för ansökan 2017:
Ansökningsportalen öppnar den 14 december 2016.
Ansökan och expeditionsavgiften skall vara oss tillhanda senast 8 maj kl 12:00.
Besked om antagning lämnas senast 23 maj.
Antagna ska bekräfta sin plats senast 31 maj genom att betala in anmälningsavgift.
Specifikationer för arbetsprover:
Din ansökan ska bestå av högst 8 arbetsprover varav 3 av arbetsproverna gärna får vara teckningar. Minst ett av
dina sammanlagda arbetsprover ska vara i färg. I övrigt kan du välja det medium som du arbetar med. Det kan vara
t ex video, måleri, skulptur, foto. Visa gärna studier baserade på egna iakttagelser av omvärlden. Vi bedömer arbetsproverna utifrån konstnärlig kvalité som färg, form, komposition och eget uttryck. Juryn består av lärarrepresentant, studeranderepresentant och studierektorer.
När du laddar upp dina filer ska du under rubriken beskrivning ange titel, mått, teknik och idén för arbetet.
Filformat som stöds av Gerlesborgsskolan:
Video och ljud klipp laddar ni upp på ett eget skapat konto på youtube eller vimeo, som ni sedan anger länken till.
Maxlängd för varje film- och ljudverk är 3 minuter.
Support länkar:
http://support.google.com/youtube/
http://www.makeuseof.com/tag/3-ways-add-audio-podcast-youtube/
http://vimeo.com/help/faq/uploading-to-vimeo
Spara dina bilder i något av följande format:
.jpg .jpeg .png .gif och bilderna får inte vara större än 3 MB.
Intyg och personbevis:
Vidimerat intyg/betyg från gymnasieutbildning eller motsvarande och ett personbevis eller vidimerad kopia på giltig
legitimation skall laddas upp i ansökan. De måste vara i filformatet .pdf och inget annat.
Anmälningsavgift:
Antagen studerande ska för att bekräfta sin plats betala in 1000 kr som anmälningsavgift senast den 31 maj. Resterande terminsavgift 10000 kr, ska betalas vid terminens början. Avgiften per termin är 11000 kr. Om du som antagen
studerande vill avstå din plats måste detta meddelas skriftligen senast den 31 juli. Anmälningsavgiften på 1000 kr
betalas inte tillbaka. När studierna påbörjats förbinder sig studenten till ett helt läsår i taget och då medges ej avdrag
på terminsavgiften om inte en annan elev kan anta platsen. Undantag gäller vid långvarig sjukdom, vilket kräver
sjukintyg.
Kontakt:
Bohuslän: 0523-517 10, info@gerlesborgsskolan.se
Stockholm: 08-545 666 90, information@gerlesborgsskolan.se

