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GUIDE TIL ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ GRUNDUDDANNELSEN 

Hvordan søger man? 

Man opretter en profil og en ansøgning på portalen Slideroom. Der findes link dertil på akademiets 

hjemmeside djk.nu. Bemærk, at de personlige informationer, du angiver i profilen, automatisk overføres til 

ansøgningen. Det er derfor vigtigt, at de er korrekte. Ansøgningen indeholder en skriftlig del (1000-2500 

tegn) og 5 værker (i særlige tilfælde kan du nøjes med tre – se nedenfor). Ansøgningen gemmes automatisk 

og kan rettes, indtil den afsendes (submit). Derefter kan der ikke rettes i ansøgningen, og akademiet 

modtager ikke materiale på mail eller anden vis. Ved indsendelse af ansøgningen vil der blive opkrævet et 

vurderingsgebyr på 88 US$ (ca. 550 kr.), som dækker omkostninger omkring vurderingsprocessen. 

Hvornår søger man? 

Ansøgningsfrister og nøgledatoer i forbindelse med optagelse annonceres på akademiets hjemmeside 

djk.nu.  

Hvad lægges der vægt på i ansøgningen? 

Optagelse på Det Jyske Kunstakademi er baseret på en kunstfaglig vurdering af de indsendte 

værkeksempler, den skriftlige ansøgning samt interview med udvalgte ansøgere. Der stilles ikke krav til 

forudgående uddannelse, men akademiet modtager langt flere ansøgninger, end der er pladser, og 

ansøgere, der har gået på billedkunstneriske kurser eller på anden vis har modtaget kunstundervisning, har 

ofte en fordel.  

Den skriftlige begrundelse er både en motivation for, hvorfor du søger uddannelsen og en måde at give os 

et indblik i, hvordan du reflekterer over dit arbejde og hvad du er inspireret af. I vurderingen af den 

samlede ansøgning lægger vi blandt andet vægt på: 

• Originalitet i idé og udførsel 

• Kunstnerisk mod, nysgerrighed og lyst til at eksperimentere 

• Kritisk refleksion og evne til at sprogliggøre dine tanker 

• Kendskab til samtidskunstens felt 

• Kunstnerisk potentiale  

• Evne til at gennemføre uddannelsen 

 

Krav til de fem værker 

I ansøgningen skal indgå fem værker, der er repræsentative for dit arbejde og som gerne er lavet inden for 

de seneste år. Har du video- og audioværker, der er over 30 minutter per værk, så er tre værker nok. Der 

kan indleveres værker i forskellige medier. Til hvert værk skal der tilføjes en kort beskrivelse, som 

indeholder titel, årstal, materiale og dimensioner (mål/tidsangivelse).  

Det er vigtigt, at du anfører, om det er en dokumentation eller værkets egentlige form, vi kigger på, uanset 

om der er tale om billeder, video eller audiofiler. På den måde kan vi bedst vurdere det indsendte. Hvis et 
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værk består af flere billeder (f.eks. detaljer eller en serie), skal det uploades som én samlet pdf. En serie 

udgør ét af de 5 værker. Oplys ikke CPR.nr. eller personfølsomme oplysninger i pdf’er. 

Det er ansøgerens ansvar, at links fungerer korrekt i hele perioden - fra indlevering og indtil svar er 

modtaget - samt at en evt. kode til video- eller audiofiler er medsendt. 

Ved video og lyd over 3 minutter vurderer optagelsesudvalget kun på et uddrag af værket. Vi opfordrer dig 

derfor til at indsende et uddrag, hvis dit værk har en varighed over 3 minutter. Husk at angive længden på 

det fulde værk. Ved videoinstallationer kan man indsende en PDF med dokumentationsfotos af 

videoinstallationen og i samme PDF anføre link til Vimeo, Youtube eller en anden medieplatform.  

 

Mediatyper 

Du kan uploade følgende formater og størrelser: 

• Billeder: .jpg, .jpeg, .png, .gif, .tif, .tiff, .bmp, .tga (op til 10MB hver) 

• Video: .m4v, .mov, .mp4, .wmv, .flv, .asf, .mpeg, .mpg, .mkv (op til 500MB hver) 

• Audio: .mp3, .wma, .ogg, .flac (op til 60MB hver) 

• Dokument: .PDF (op til 20MB hver) 

• Medialink til YouTube, Vimeo, SoundCloud (husk evt. kode) 

 

Merit 

Husk at anføre, hvis du søger merit fra tidligere kunstnerisk uddannelse på videregående niveau. 

 

Bekræftelse 

Du modtager en automatisk bekræftelsesmail fra Slideroom, når din ansøgning er modtaget (Husk at tjekke 

spamfilter). Herefter kan ansøgningen ikke ændres, og akademiet modtager ikke supplerende materiale på 

anden vis.  

 

Hvis du oplever tekniske problemer i forbindelse med den digitale ansøgningsproces, kontakt venligst 

support@slideroom.com (på engelsk) for teknisk support. 


