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OPPTAKSPRØVER 2019 

BACHELORSTUDIUM I KLES- OG KOSTYMEDESIGN  

Søknadsfrist: Opptaksprøver (4 til sammen) og andre etterspurte dokumenter må lastes opp innen 01. april 2019 (kl. 23:59) 
i SøknadsWeb. 

Tekniske spesifikasjoner: Maks. størrelse per fil er 15 MB. De opplastede filenes størrelse kan ikke være på mer enn 100 
MB til sammen. 

 

Oppgave 1  

Send inn dokumentasjon på 4 egne arbeider som du mener er relevante for utdanningen du søker. Beskriv prosessen fra idé 
til ferdig resultat i ord og bilder, maksimum 1000 tegn inklusive mellomrom.  

(Lagres i PDF-format, bruk følgende filnavn: BAKK2019-01.pdf) 

 

Oppgave 2 

Skriv et kort motivasjonsbrev (ca. 1000 tegn inkl. mellomrom) om hvorfor du søker dette studiet. 

(Lagres i PDF-format, bruk følgende filnavn: BAKK2019-02.pdf) 

 

Oppgave 3  

Bruk tegning og/eller collageteknikk til å visualisere en person i en by.  

Fabuler rundt hvem denne personen er og hvor den skal. Skriv en tekst rundt dette på maksimum 1000 tegn inkludert 
mellomrom.  

(Lagres i PDF-format, bruk følgende filnavn: BAKK2019-03.pdf) 

 

 

VELG EN AV FØLGENDE TO OPPGAVER, nr. 4 eller nr. 5 

Oppgave 4  

Velg deg et klesmerke du synes er interessant. Reflekter over og beskriv hvorfor du har valgt nettopp dette merket. 

Se for deg at du er den nye kreative lederen, sjefdesigneren, for dette merket. Design 4 antrekk med utgangspunkt i 
undersøkelser du gjør i merkets historie. Tegn antrekkene forfra og bakfra.  

Beskriv med ord hvilke materialer du vil bruke. 

Beskriv hva du har blitt inspirert av og hvordan du har latt dette komme til uttrykk.  

(Lagres i PDF-format, bruk følgende filnavn: BAKK2019-04.pdf) 
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Oppgave 5 

Se for deg at du er kostymedesigner for Shakespeares Romeo og Julie.  

Velg deg 6 karakterer og design kostymer til disse. Velg fritt tid og sted handlingen foregår i, og om det skal være en 
danseforestilling, et teaterstykke eller en film.  

Beskriv hvilke valg du tok rundt tid og sted og visningsform, hva du har blitt inspirert av og hvordan dette har kommet til 
uttrykk i din løsning. Marker på tegningene hvilke materialer du har tenkt å bruke.   

(Lagres i PDF-format, bruk følgende filnavn: BAKK2019-05.pdf)  

 

Lykke til! 


