Kandidatskjema Årsstudium i opera/Master i opera 2022
Du skal laste opp ferdig utfylt kandidatskjema i Søknadsweben sammen med resten av
dokumentasjonen innen 1. februar 2022.
Første del av Operahøgskolens opptak gjennomføres digitalt. Det vil si at du skal sende inn
videoinnspilling av 2 arier fra prøvesangrepertoaret ditt innen søknadsfristen 1. februar. Krav til
repertoar og innspilt video finner du her: https://khio.no/studier/operahogskolen#opptak (under
Om opptaksprøven og repertoar).
Dersom du kvalifiseres for finalen, gjennomføres denne på KHiO i uke 10.

Fullt navn (fornavn og etternavn)

Din e-postadresse (oppgi samme e-post som du har registrert i Søknadsweb)

Søkernummer

Søkernummeret finner du i kvitteringen som du fikk på e-post etter å ha registrert søknad i
Søknadsweb.

Stemmefag

Hvilket studieprogram har du registrert søknad til?

Kryss av. Hvis du har registrert søknad til begge programmene, krysser du av for begge.
Årsstudium i opera

Master i opera

Utdanning
Generell studiekompetanse (GSK)

Velg alternativet som passer. Hvis du er usikker på hva GSK er, se forklaring fra Samordna opptak her:
https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/
Jeg har GSK fra Norge eller Norden, og har lastet opp vitnemål.
Jeg har GSK fra et annet land. Jeg har lastet opp dokumentasjon på GSK, norskkunnskaper og
engelskkunnskaper.

Spesifisering av høyere utdanning (høgskole/universitet)

Før opp navn på lærested, utdanning/studieprogram og tidsrom (år start – år slutt). Hvis du ikke har
fullført utdanningen, skriver du hvor langt du er kommet og hvilket semester du er forventet å
avslutte utdanningen. Husk å laste opp karakterutskrift i Søknadsweb, samt vitnemål hvis du har
fullført utdanningen.

Annen operautdanning eller scenisk erfaring som jeg mener er relevant

Før opp navn på lærested eller arbeidsgiver, navn på utdanning eller opera/forestilling og tidsrom.
NB! Hvis erfaringen er ment å dekke deler av et opptakskrav, må du også laste opp dokumentasjon i
Søknadsweb.

Repertoar til opptaksprøven
Prøvesangrepertoaret ditt skal bestå av 4 arier/scener av ulik karakter. 2 av disse skal du sende inn
et digitalt opptak av innen søknadsfristen 1. februar. Opptaket må være maksimalt ett år gammelt.
Repertoaret skal dekke minst to ulike epoker og minst to ulike språk. En av ariene du oppgir skal
fremføres med resitativ. Det oppfordres til å fremføre verkene på originalspråket.
Hvis du har Masterstudium i opera som 1. eller 2. prioritet, må minst én av ariene være på italiensk.
Oppgi ariene slik: «Tittel» (rolle), navn på opera, komponist. Innspilt dato.
Eksempel: «O mio babbino caro» (Lauretta), Gianni Schicchi, Giacomo Puccini. Innspilt 1. desember
2021.

Arie 1

Lenke til arie 1 (Vimeo, YouTube e.l.)

Arie 2

Lenke til arie 2 (Vimeo, YouTube e.l.)

Arie 3

Arie 4

Hvilken av ariene fremføres med resitativ?

Pianist til opptaksprøven

Operahøgskolen stiller med pianist til finalen. Du kan også ha med egen pianist om du heller ønsker
det.

Kryss av:

Jeg ønsker å benytte meg av Operahøgskolens pianist

Jeg har med egen pianist

Motivasjon

Skriv kort om din motivasjon for å studere til å bli operasanger.
Du bør ikke overstige 250 ord.

