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Ansökan till huvudutbildningar 2019/20
Ansökan med tillhörande dokument mailas in till apply@capellagarden.se. Döp
ämnesraden till Ansökan 2019/20 + ditt namn (t.ex. Ansökan 2019/20 Anna
Andersson). Efter skickad ansökan får du en bekräftelse per mail. Har du inte
mottagit bekräftelsemailet inom 48 tim, vänligen kontakta expeditionen 0485361 32.
Ansökan gör du på skolans ansökningsblankett
Till ansökan skall du bifoga följande dokument:
Kortfattat CV och slutbetyg gymnasium
Personbevis och foto
Personligt brev
Arbetsprover
Speciell arbetsuppgift 2019
Samtliga dokument ska vara i PDF-format.
Kortfattat CV
Ange kortfattat på maximalt en A4-sida dina tidigare utbildningar och relevanta
arbetslivserfarenheter. Bifoga även slutbetyg från gymnasium.
Personbevis
Du kan beställa ett personbevis på Skatteverkets hemsida (www.skv.se), bifoga
foto (alternativt körkort, ID-handling, pass).
Personligt brev
Presentera dig själv och varför du söker utbildningen på maximalt en A4-sida.
Arbetsprover
Presentera din portfolio på maximalt fem A3-sidor (297x420 mm). Namnge den som
Arbetsprover 2019 + ditt namn. Portfolien kan innehålla skisser, målningar, krokier,
foton på tredimensionella arbeten/fysiska objekt etc.
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Specialuppgift 2019, “Konstparafras”
I denna uppgift ska du skapa en parafras med utgångspunkt i ett
av följande konstnärliga verk:
Hieronymus Bosch, Den yttersta domen
Pablo Picasso, Guernica
Louise Bourgeois, Maman
Cajsa von Zeipel, Hello Goodbye
Du väljer ett av dessa ovanstående verk. Beskriv även i korthet din process och
tanke i text, max 100 ord. Material, teknik och metod för ditt verk/parafras är valfritt.
Fotografera ditt verk och sänd in samman med övrig ansökan i A3 som pdf-format.
Obs, se till att dina filer inte blir för stora! Bildupplösningen på färdig bild behöver
aldrig vara större än 150 ppi. Spara som Specialuppgift 2019 + ditt namn
Öppet Hus
För dig som är intresserad av att studera på Capellagården har vi Öppet Hus den 1
mars, kl 10-15. Då kan du besöka verkstäderna, möta studerande, lärare och
personal. Under dagen har vi information kring utbildningarna och ansökan. Du får
även möjlighet att titta in i vårt studentboende. Vi bjuder på lunchsoppa denna dag.
Ansökan och meddelande om antagning
När du lämnat in din ansökan görs en bedömning av dina meriter. Efter urval kan
eventuellt ett antal sökande kallas till intervju (personligen eller via Skype/telefon).
Frågor eller funderingar?
Välkommen att kontakta Expeditionen för frågor kring ansökan eller antagningen,
Telefon: 0485-361 32
E-mail: info@capellagarden.se
För frågor kring utbildningens innehåll, vänligen kontakta respektive avdelning
Keramik
E-mail: keramik@capellagarden.se
Möbel
E-mail: mobel@capellagarden.se
Textil
E-mail: textil@capellagarden.se

Varmt välkommen med din ansökan!
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