
Instruktioner för Katrinebergs Skådespelarlinjes antagning 2023 

Årets prov är uppdelade i två delar. 

Delprov 1 

Välj en av de fyra förelagda texterna att framföra. Du ska kunna texten utantill på 

inspelningen, men det viktiga är att du tolkat texten, att du har en idé om vad 

den handlar om. OK, då kör vi! 

• Spela in med telefonen horisontell (alltså så här: – , inte så här: I ).  

Hela du behöver synas i bild och du får inte klippa i själva scenen annat än 

i början och slutet för att ta bort ”skräptid” när du sätter igång eller stänger 

av inspelningen. Scenen ska vara max två minuter lång. I några av 

texterna står det ”henne/honom” eller liknande. Välj själv vilket pronomen 

du vill använda om den person din roll talar till eller om. 

• Dessutom ska du spela in en film på max en minut där du framför en sång 

– Vem kan segla – som också finns att ladda ned på skolans hemsida. Du 

behöver inte oroa dig för om det låter bra eller inte, det vi vill se och höra 

är ditt röstregister och återigen hur du tolkar texten. Känner du inte till 

sången finns en Spotifylänk här: https://spoti.fi/31hM7mU  

• Till sist vill vi också att du beskriver dig själv i en filmsnutt på max en 

minut. (I den här filmen behöver vi inte se dig i helfigur, det går bra att 

sitta vid ett bord och prata in i kameran, t ex.) Döp filmerna med ditt 

förnamn och första bokstaven i efternamnet så att de ser ut så här: 

LinusW Scen.mp4 

LinusW Sång.mp4 

LinusW Om mig.mp4 

(Det funkar självklart även med andra filformat, men de måste fungera att spela 

upp i VLC Media Player.) 

Skicka sedan in alla tre filmerna via wetransfer till linus.widner@regionhalland.se 

senast den 14/4 kl 23:59. Wetransfer hittar du här: https://wetransfer.com/  

https://spoti.fi/31hM7mU
mailto:linus.widner@regionhalland.se
https://wetransfer.com/


Besked om vilka som kallas till Delprov 2 skickas ut senast 28/4. 

 

Delprov 2  

Andra provomgången kommer att ske på skolan helgen 6-7/5. De som går vidare 

till andra omgången kallas till en av dessa dagar. Provet sker i workshopform och 

kommer fungera så här: 

Förmiddag: 

- Upprop och rundvandring på skolan. 

- Rörelse- och danspass i helgrupp. (Viktigt att du har mjuka kläder som du kan 

röra dig i utan problem och dessutom svettas i!) 

- Röstpass i helgrupp. 

- Improvisation i helgrupp och mindre grupper. 

Eftermiddag: 

- Individuellt prov inför juryn. Du framför då den scen du skickat in till Prov 1.  

Vi förutsätter att du fortsatt arbeta med scenen efter att du kallats till Prov 2.  

- Samtal med juryn. 

Under hela Delprov 2 kommer det finnas elevvärdar från årets klasser runtomkring 

lokalerna. Fråga dem gärna om saker du vill veta om skolan, utbildningen, etc.!  

 

Har du frågor redan nu, så tveka inte att kontakta oss på Skådespelarlinjen! 

 

Vi ser fram emot att få se dina prov! 

/Linus, Öystein, Anna & Anette 

-Lärarna på Skådespelarlinjen 


