Vuxenutbildningen Trollhättan | Vänersborg

Filmarbetare

i specifik teamfunktion för spelfim och TV-drama
400 YH-poäng | 2 år | Trollhättan

tidens
m
a
r
f
t
Mö
ed en
m
d
a
n
k
ar
g
arbetsm koleutbildnin
ögs
Yrkesh

ast
n
e
s
k
Sö
il
22 apr

Har du ett genuint intresse för filmproduktion och vill ha ett fritt och omväxlande
arbete? Är du uppfinningsrik, engagerad och gillar att hitta kreativa lösningar i
teamarbete? Vill du få in foten i branschen, jobba på de största produktionerna,
bygga ditt professionella nätverk och skapa en karriär inom filmbranschen?

I Sverige produceras fler TV-serier än någonsin. Dessutom
över 60 långfilmer, ett tiotal komediserier och ca 15 internationella samproduktioner. Det finns brist på filmarbetare i
flera yrkesroller; Platsansvarig, Produktionskoordinator, SAD,
Scripta, B-foto, Ljussättare, Ljudtekniker, Maskör, Kostymör,
Rekvisitör och Postproduktionskoordinator.
Filmarbetarutbildningen är Sveriges enda etablerade utbildning där man kan studera till en specifik teamfunktion och nå
den kunskapsnivån som krävs för professionella produktioner.
Vi samarbetar med de etablerade produktionsbolagen och
kan erbjuda LIA-platser på samtliga spelfilmer och TV-serier. Affischerna ovan är ett litet urval av filmer där våra studerande haft LIA-platser. Alla föreläsare och handledare är
etablerade filmarbetare, som ger dig möjlighet att bygga ditt
professionella nätverk redan under utbildningen.

Samarbeten
Svenska Filminstitutet, FilmVäst, Filmpool Nord, Film i Skåne och Filmregion STHLM Mälardalen. Sveriges Television,
Teaterförbundet, Film och TV-producenterna, Föreningen
Sveriges Filmfotografer, samtliga etablerade produktionsbolag i Sverige samt flera i Norge och Danmark. Gothenburg
Studios, flera reklamfilmsbolag och den svenska yrkeskåren
av etablerade frilansfilmarbetare, Akademin Valand, StDH,
Arbetsförmedlingen Kultur, Polisens tillståndsmyndighet och
Räddningstjänsten.
Studiefinansiering/CSN
Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost
och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den
studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel
från CSN. Läs mer på www.csn.se

Som filmarbetare är du frilansare och du projektanställs under
inspelningen av spelfilmer (2-3 månader) och TV-dramaserier
(6-9 mån). Inspelningarna kan förläggas över hela landet. Man
jobbar utomhus och måste vara flexibel, snabb och mobil. På
internationella samproduktioner innebär det ofta att du reser
med filmteamet utomlands.

Sök senast: 22 april 2018
Du ansöker via yh-antagning.se på: https://apply.yh-antagning.se/to/kunskapsforbundet/ht2018/1
Du kan även använda webbansökan på Vuxenutbildningens hemsida: www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/webbansokan

Allt börjar med en utbildning. Allt.

Studieperioder och poäng

Period och poäng anger du när du söker studiestöd på www.csn.se

Utbildning

Studieperioder

Poäng i varje studieperiod

Filmarbetare
Totalt 400 YH-poäng | 2 år
Ort: Trollhättan

Studieperiod 1: 2018-08-27 – 2019-05-31
Studieperiod 2: 2019-06-01 – 2020-03-06

Studieperiod 1: 200 YH-poäng
Studieperiod 2: 200 YH-poäng

Kurs

YH-Poäng

Yrkesroller och arbetsprocess i spelfilmsteamet

15

Filmbranschens aktörer och arbetsmarknad

15

LIA 1-Yrkesroller och arbetsprocess

30

Utrustning, filmteknik och postproduktionsprocessen

15

Filmisk gestaltning och berättarkomponenter

15

LIA 2-Utrustning och gestaltning

30

Omvärldsbevakning och filmbranschens utveckling

60

Arbetsmiljö, säkerhet och hållbarhet inom filmproduktion

30

LIA 3-Arbetsmiljö och hållbarhet

30

Manusnedbrytning och produktionsplanering

15

LIA 4-Manusnedbrytning och produktionsplanering

30

Juridik och entreprenörskap för filmarbetare

15

Specialisering Teamfunktion

80

Examensarbete

20
Totalt antal YH-poäng:

Behörighet att antas till utbildningen har den som:
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av
någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

400

Urval: Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen
görs ett urval bland samtliga behöriga sökande.
Information om vad urvalet baseras på kommer att uppdateras inom kort.
Särskilt prov: Som urvalsgrund tillämpas ett särskilt prov. Mer information om
det särskilda provets utformning kommer under våren.
Information om urval och särskilt prov kommer att uppdateras på hemsidan.

Särskilda förkunskaper:
Film- och tv-produktion 1 och 2 samt Filmproduktion eller TV-produktion eller
motsvarande kunskaper som har förvärvats genom medverkan på minst en
professionell produktion eller minst tre studentfilmer eller på annat sätt.
Reell kompetens: OM du saknar betyg som styrker din behörighet kan du
åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande
kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du
åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom
eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

Viktiga datum
Ansök senast: Ansökan ska vara KFV tillhanda senast 22 april, 2018.
Komplettering av betyg för pågående studier: Om du behöver komplettera
med betyg från pågående studier så måste du begära det i din ansökan.

Särskilt prov: Bokas via yh-antagningen.se
Antagningsbesked skickas ut: 21 juni via yh-antagning.se

Så här ansöker du
Du ansöker via yh-antagning.se på: https://apply.yh-antagning.se/to/kunskapsforbundet/ht2018/1
Du hittar även länken till ansökan under webbansökan på Vuxenutbildningens hemsida: www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/webbansokan
Ansökningshandlingarna ska vara Vuxenutbildningen i Kunskapsförbundet tillhanda senast 22 april, 2018.

Utbildningsort: Vuxenutbildningen Trollhättan
Examen: Yrkeshögskoleexamen
Utbildningens studietakt: Heltid, bunden
Antal platser: 30
Studiestart: Augusti | 2018
Webb:
www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen
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Alexander Jonsson | 0707-69 87 41
alexander.jonsson@kunskapsforbundet.se
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