
Information om inträdesprov till Teaterlinjen åk1 2019 

Proven kommer att se ut så här: 

● Prov 1 får alla göra. 

● Prov 2 får bara de göra som går vidare från första provet och det sker samma dag. 

● Prov 3 får de göra som går vidare efter Prov 2 och det sker onsdagen den 15 maj. 

 

PROV 1 

● UPPVÄRMNING CA 10 MIN 

● SCENPROV 1 

Du får fritt välja EN av följande scener som du ska framföra: 

● Rollen Annie ur AVKLÄDNING av Diana Souhami 

● Rollen P ur DIAMANTEN av Sofia Fredén 

● Rollen Halim ur ETT ÖGA RÖTT av Jonas Hassen Khemiri 

● Rollen Konungaflickan ur DISSIKERING AV ETT SNÖFALL av Sara 
Stridsberg 

● Rollen Helena ur EN MIDSOMMARNATTSDRÖM av William Shakespeare 

● Rollen Romeo ur ROMEO OCH JULIET av William Shakespeare 

 

Prov 1 beräknas vara klart efter lunch. Listor på de som gått vidare till prov 2 sätts upp. 

 

PROV 2 (för er som går vidare från prov 1) 

● SCENPROV 2 
Du får framföra en självvald scen på 3 minuter. 

● SAMTAL 

Därefter är din provdag slut. Besked om resultat om vilka som gått vidare till PROV 3 läggs 
ut på hemsidan och sätts upp på listor på skolan. 

 



 
PROV 3 (för er som gått vidare från prov 2) 

Provet sker onsdagen den 15 maj 

● GRUPPROV 
Du gör rörelseprov, improvisationer och arbetar i grupp under c:a 2 timmar. 

 

BESKED om du blivit antagen kommer att läggas ut på vår hemsida samt skickas ut via post. 

 

Information om inträdesprov till Teaterlinjen åk 2 2019 
Antagning till andra året görs endast i mån av plats. Intresseanmälan görs till 
info@fridhem.fhsk.se 

Provet kommer att se ut så här: 

Du får fritt välja en av scenerna nedan som du ska framföra.  

Dessutom ska du framföra en självvald scen och efter det blir det en intervju. 

● Rollen Annie ur AVKLÄDNING av Diana Souhami 

● Rollen P ur DIAMANTEN av Sofia Fredén 

● Rollen Halim ur ETT ÖGA RÖTT av Jonas Hassen Khemiri 

● Rollen Konungaflickan ur DISSIKERING AV ETT SNÖFALL av Sara 
Stridsberg 

● Rollen Helena ur EN MIDSOMMARNATTSDRÖM av William Shakespeare 

● Rollen Romeo ur ROMEO OCH JULIET av William Shakespeare 

 

Övernattning: 

Det finns möjlighet till övernattning i sovsal mellan 12/5 -15/5 om du tar med sovsäck och 
liggunderlag!  Om du önskar övernatta från söndagen den 12 maj var vänlig och meddela oss 
via e-mail på adress: info@fridhem.fhsk.se.  

Avgift för kost och logi 
Avgiften är 250 kr som du betalar in på bankgiro 663-7342 när du skickat in din ansökan.  
Glöm inte att skriva namn och vilken linje du söker till. 
OBS: Denna måste betalas innan vi skickar ut en kallelse till proven! 

Anmälningsavgiften återbetalas inte om du inte kommer till antagningsprovet. 
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Om du inte kommer... 
Om du inte kommer till antagningsproven måste du meddela detta till skolan. 
info@fridhem.fhsk.se 

Mat som serveras är: Frukost, förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, kvällsmat/middag. 

För ytterligare frågor kontakta Gunilla Pålsson 0418-44 60 00. 

Lycka till med sökningen! 

Kontaktlärare 
Jokaim Narin och Kristina Nilsson  
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