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Velkommen 
Welcome



Noregs største utdannings institusjon   
for kunstnarar og designarar  med  seks  
avdelingar: Dans, Design, Kunstakdemiet, 
Kunst og handverk, Operahøg skolen og 
Teater høgskolen. 

Norway's largest educational institution 
for artists and designers with six depart-
ments: Academy of Dance, Design, Aca-
demy of Fine Art, Art and Craft, Academy 
of Theatre and Academy of Theatre. 

Kunsthøgskolen i Oslo 
Oslo National Academy of the Arts



43.000 m2 areal 
9 scener
9 dansestudio 
5 gallerier 
sangstudioer
verksted
visningssteder

43.000 m2 area
9 scenes
9 dance studios
5 galleries
studios
workshops
viewing locations

Fasiliteter   
Facilities



500 studenter
200 ansatte
900 time- og gjestelærere

500 students
200 employees
900 hourbased and guest teachers

Studenter og lærere 
Students and staff



Christiania Seildugsfabrik 
åpnet i 1856. På det meste 
var det 920 ansatte ved  
fabrikken. I 2010 flyttet 
KHiO inn i disse lokalene.

Christiania Seildugs fabrik 
started up in 1856. 920 
 people worked at the  
factory. In 2010, KHiO   
moved into these premises.

Foto: Anders Beer Wilse



70 % av arbeidarane  ved 
Seilduken var kvinner.

70 % of the workers at 
Seilduken were women.



Seilduksarbeidere utenfor  
Seilduken i 1930.  

Workers outside Seilduken 
in 1930.

Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek



«This is it» – eit verk 
av Gardar  Eide  
Einarsson – er kunst 
utplassert i eit  
offentleg rom av 
KORO. 

”This is it” - by artist 
Gardar Eide    
Einarsson -   
commissioned by 
KORO – public art in 
Norway.



Det beste i landet på sitt felt 
med ei omfattande samling 
innan alle kunst- og design-
faga.

The library have an extensive 
collection on art and design.

Biblioteket 
The Library 



Verkstader  
The workshops



Verkstader med avansert moderne utstyr, og 
utstyr til arbeid med gamle handverk. 

Workshops with advanced modern equipment 
and equipment for old traditional crafts. 







Gallerier og scener  
Galleries and stages



KHiO har totalt 9  
scener. Hovudscenen 
har 200 publikums-
plassar og orkester-
grav.

KHiO has 9 stages.  
The Main Stage 
accommodate an  
audience up to 200 
and has an orchestra 
pit.



Designers Saturday
KHiO var også eitt av tolv busstopp under Designers Saturday 8.–10. 
september 2017 og lokale for konkurransen Best Talents 2017 og mange 
utstillarar som viste fram det nyaste innan norsk design og formgjeving. 
Heile arrangementet vart avslutta med auksjonen Unika i regi av Blomqvist 
Nettauksjon og Klubben der alle designikona som vart auksjonert bort vart 
vist fram på KHiO. Over 2 000 personar besøkte KHiO i løpet av denne helga. 
KHiO er representert i styret for Designers Saturday og ser på dette som eit 
svært viktig arrangement for samvirke med bransjen.
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Høgskolen sine lokale 
er svært godt eigna til 
utstillingar, presenta-
sjonar og framsyningar.

The galleries, stages 
and common areas are 
great exhibition- and 
performance spaces.



226 unike kunst produksjonar blei 
gjennomført på KHiO i 2017.

226 unique art productions were 
conducted  at KHiO in 2017.  



102 103Årsrapport 2017 Kunsthøgskolen i Oslo

179 studentar på 
bachelor-  og master-
programma viste  
avgangsarbeida sine  
våren  2017.

179 bachelor- and 
master students  
showed their gradua-
tion works spring 
2017.

Avgang 2017 
Graduation 2017
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110 VII. Appendiks 111Årsrapport 2017 Kunsthøgskolen i Oslo
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114 VII. Appendiks 115Årsrapport 2017 Kunsthøgskolen i Oslo



116 VII. Appendiks 117Årsrapport 2017 Kunsthøgskolen i Oslo
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120 VII. Appendiks 121Årsrapport 2017 Kunsthøgskolen i Oslo



Elvelangs Akerselva har 
KHiO som eitt av fem 
hovudstopp. Fleire tusen 
personar vandrar langs 
elva og opplever eit lys-
sett KHiO og student-
arbeid.

Riverwalk by Akerselva 
has KHiO as one of their 
main stops. Several  
thousand people walk 
along the river and get to 
see the colorfully lit KHiO 
and student’s art  
installations.

Elvelangs 20.09.



Nye studentar vert ønskt 
velkomen til semesterstart 
og aktivitetar av og med 
studentane.

New students are welco-
med. Activities organized 
by students, including new 
students.

Fadderveka 
2018



På www.khio.no
finn du oversikt over 
studie tilbod, arrange-
ment og aktueltsaker.

Keep updated on events 
and relevant informati-
on for students on www.
khio.no

www.khio.no



På khio.no/intranett/
for-studenter finn du det 
meste av informasjon du 
treng i løpet av studietida.

At khio.no/intranett/
for-studenter you will find 
most of the information 
you need during the study 
time.

www.khio.no/ 
intranett/ 
for-studenter



Meld deg på vårt nyheits-
brev og invitasjonslister.

Sign up for our newletter 
and invitation lists.

Ekstern kommunikasjon
Kvar veke vert nyheitsbrevet På KHiO sendt ut til om lag 2600 abonnentar og 
folk kan også skrive seg på elektroniske invitasjonslister for aktivitetar ved 
dei ulike fagavdelingane. Nettstaden khio.no er navet i kommunikasjons-
verksemda. KHiO har ikkje berre studentar frå heile Noreg, men om lag 1/3 
av studentmassen kjem frå andre land og institusjonen er i ein omfattande 
dialog med kunstmiljø i andre land.
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Nyhetsbrev



KunsthogskoleniOslo

khio

www.khio.no

Følg KHiO/ 
Follow KHiO




