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Konstnärligt kandidatprogram i 
skådespelarkonst

På det treåriga Skådespelarprogrammet vid 
Teaterhögskolan i Malmö utbildas skådespe-
lare till teater, film, tv och andra medier. Till 
utbildningen antas tolv studenter varje år.
Programmet profileras genom en långsiktig 
och konsekvent upplagd utbildning med 
nära samverkan mellan de olika ämnena. 
Målet för utbildningen är kreativa och själv-
ständiga skådespelare som i samarbete med 
andra kan svara mot de konstnärliga krav 
som finns i olika sceniska sammanhang.
Den som vill bli skådespelare måste natur-
ligtvis ha ett stort intresse för teater. Det 
krävs också vilja och lust att kommunicera 
och förmåga att samarbeta. En skådespela-
re måste vara intresserad av människor och 
skaffa sig kunskap om människors livsvillkor 
genom alla tider. Det är också viktigt att ha 
intresse för andra konstformer som littera-
tur, musik och bildkonst.

Ytterligare information:
Praktiska frågor gällande ansökningar till 
skådespelarprogrammet: 
Henrik Dagnegård. thm@thm.lu.se

Skådespelarprogrammet: Birgitta Vallgårda. 
birgitta.vallgarda@thm.lu.se

Utbildningen
Under de fyra första terminerna övas bas-
färdigheterna och studenterna gör de för-
sta etydarbetena, vilket innebär att träna 
på olika övningsstycken. Under femte ter-
minen är det dags för praktik på någon av 
landets främsta teatrar. Den sjätte terminen 
innehåller en radio- och filmkurs samt ett 
examensarbete i form av en offentligt fram-
förd teaterproduktion.
Undervisningen består till stor del av scen-
framställning. Dessutom finns teknikämnen 
som röst, tal, rörelse, sång och musik samt 
teori.

Antagningsproven
Antagning sker en gång om året genom 
praktiska prov och övningar som bedöms 
av en antagningsjury. Proven består av sce-
ner som den sökande har övat in och som 
spelas upp inför juryn, samt av praktiska öv-
ningar utformade som en workshop. Det är 
många som söker till Teaterhögskolan så det 
är mycket viktigt att du som sökande är väl 
förberedd. Mer information om hur proven 
är upplagda finns på vår hemsida.

Programmet ger behörighet att söka konst-
närligt masterprogram i teater.





Konstnärligt kandidatprogram i 
sceniskt och dramatiskt författande

Det treåriga Dramatikerprogrammet vid    
Teaterhögskolan i Malmö har utbildat några 
av de främsta dramatikerna i Sverige. Ut-
bildningen har nära samarbeten med sta-
dens rika teaterliv och lägger stor vikt vid 
internationella utblickar. 

Programmet passar dig som redan har en 
utvecklad språklig förmåga. Undervisning-
en består inledningsvis i huvudsak av hand-
ledning av kortare skrivuppgifter. Centrala 
begrepp under handledningen är handling, 
situation och dramatisk konflikt. Med tiden 
kompletteras undervisningen också med öv-
ningar i dramaturgisk struktur. Under sista 
terminen förväntas du kunna skapa och ge-
nomföra en pjäsidé om cirka en timma. Må-
let är att du efter utbildningen skall ha en 
praktisk och konstruktiv förmåga att pendla 
i perspektiv mellan den spontana kreativi-
teten i det dramatiska skrivandet och det 
strukturerade planerandet av sceniska ske-
enden. 

Vid sidan av det egna skrivandet läggs stor 
vikt vid läsning av både samtida och äldre 
dramatik, dels för att skapa inspiration och 
dels för att sätta det egna skrivandet i rela-
tion till traditionen. Därtill ägnas en viktig 
del av utbildningen till att förstå och proble-
matisera teori kring såväl teater som konst-
form som andra konstyttringar. Allt för att 
du efter genomgånget program ska ha till-
räckliga kunskaper och färdigheter för att 
självständigt lösa de konstnärliga uppgifter 
som dramatiker ställs inför.

Programmet ger behörighet att söka konst-
närligt masterprogram i teater.

Ytterligare information ges av Fredrik Haller
fredrik.haller@thm.lu.se





Konstnärligt masterprogram i teater

Konstnärligt masterprogram i teater erbjud-
er en fördjupning av tidigare studier och yr-
kesverksamhet inom scenkonstens område. 
Programmet ger en möjlighet att utveck-
la och definiera det egna konstnärskapet 
med utgångspunkt i nutida strömningar 
och europeisk teatertradition. Studenterna 
förbereds på att självständigt kunna driva, 
utveckla och genomföra egna konstnärliga 
verk med utgångspunkt i en konstnärligt 
formulerad idé. 

Programmet syftar till att ge studenten för-
måga att utveckla och formulera en konst-
närlig hållning och att kommunicera denna 
praktiskt och teoretiskt. Studenten ska upp-
nå kunskap och färdigheter att självständigt 
utforma och genomföra projekt. För att nå 
masterexamen ska den studerande också 
visa grundläggande kunskaper i entrepre-
nörskap rörande teaterproduktion, budge-
tering, upphovsrättsliga regler och bidrags-
ansökan.

Utbildningen kan omfatta projektarbeten 
där egenformulerade konstnärliga fråge-
ställningar undersöks praktiskt under hand-
ledning. Ett sådant projekt kan utgöra ett 
färdigt konstnärligt arbete eller en utgångs-
punkt för vidare konstnärligt utvecklings- 
och forskningsarbete. Praktiska övningar 
där teoretiska och praktiska teman exempli-
fieras och undersöks kan också förekomma 
samt möten med aktiva konstnärer och stu-
dier av internationella nutida teaterström-
ningar.

Ytterligare information ges av Fredrik Haller
fredrik.haller@thm.lu.se
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Teaterhögskolan i Malmö

Teaterhögskolan i Malmö utbildar skådespelare och dramatiker på kandidatnivå. Efter det följer 
möjligheten att gå ett masterprogram i teater samt doktorandutbildning. Tillsammans med 
SOL-centrum i Lund anordnas även den fristående kursen Teaterns teori och praktik. Teaterhög-
skolan i Malmö har nära kontakter med teatrar och andra teaterutbildningar i Sverige. Sedan 
länge bidrar även internationella kontakter till att forma skolans profil. Skolan ligger i centrala 
Malmö och förfogar över undervisningslokaler och en egen scen (Bryggeriteatern).

HISTORIK
Teaterhögskolan i Malmö har sina rötter i den elevskola som bildades vid Malmö stadsteater 
1944. Den ersattes 1964 av en självständig högskola, Statens scenskola i Malmö. 1977 blev den 
en del av Lunds universitet och fick sitt nuvarande namn, Teaterhögskolan i Malmö.


