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Information inför ansökan Alma Manusutbildning 2020 
 
Deadline för ansökan: 16 mars 2020. 
Du är behörig att söka om du uppfyller följande: 
 
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.  
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.  
3. Är bosatt i Sverige, Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande 
utbildning.  
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon 
annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.  
 
För att kunna tillgodogöra dig utbildningen är det värdefullt om du har erfarenhet av att arbeta 
med större skrivprojekt, kunskaper om dramaturgi, ett kritiskt förhållningssätt och förmåga 
till självreflektion. Du bör även vara intresserad av att ta del av andras arbete och samarbeta i 
grupp. 
 
Utbildningen bedrivs på helfart och delvis distans med fem närträffar. 
Utbildningsperiod: 17 augusti 2020 – 17 dec 2021. 300 YH – poäng. Fem poäng motsvarar en veckas  
heltidsstudier.  
 
Under utbildningen arbetar vi med kortfilmsmanus under hösterminen 2020 
TV - serier under vårterminen 2021 och långfilm under slutet av vårterminen 2021 
samt höstterminen 2021. De sista tio veckorna av utbildningen består av LIA, Lärande i Arbete.  
Utöver utvecklingen av manusprojekt ingår parallellt onlineworkshops med övningar och uppgifter, 
grupparbeten, föreläsningar online.  
 
Du behöver kunna arbeta självständigt och disponera din tid. 
Fem närträffar på 5-6 dagar med föreläsningar, workshops och studiebesök.  
 
Närträff 1.   24 - 28 augusti 2020 Sunne Värmland. 
Närträff  2.  Mitten av oktober 2020 Stockholm. 
Närträff 3.   Slutet av januari Göteborg  
Närträff 4.   Slutet av mars 2021 Malmö/Köpenhamn 
Närträff 5.   Mitten av oktober 2021 Stockholm. 
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Instruktioner till ansökan Alma Manusutbildning 2020 

1. Motiveringsbrev  

Utforma brevet fritt men se till att det innehåller:  

• En beskrivning av dina ambitioner med skrivandet och varför du söker utbildningen.  
• Beskrivning av din bakgrund och vilka teman du vill fördjupa dig i.  
• Beskriv ett manusprojekt du skulle vilja utveckla (långfilm eller tv - serie).  
• Nämn en långfilm som gjort starkt intryck på dig och varför.  
• Bifoga en valfri bild som betyder något för dig eller inspirerar dig (inte en bild ur en film eller 

serie). Skriv ett par rader om bilden.  

Infoga bilden i dokumentet. Max 8000 tecken inklusive blanksteg.  

2. Uppgift Scenskrivning  

Situation: Huvudkaraktären är på väg hem med sin partner. Hen (huvudkaraktären) hamnar i bråk 
med en främling vilket förändrar allt.   

Miljö: offentlig plats, sen kväll. Format: kortfilm, långfilm eller TV – serie.  

Skriv enbart ut scenen i manusformat, dvs inte hela storyn. Scenen ska innehålla dialog och 
undertext. Max 5 A4. 1.0 radavstånd. Textstorlek 10. Typsnitt Courier New. 

Bifoga en sida med 

• Titel, genre och format.  
• Kort sammanfattning av hela storyn och scenens sammanhang. Tankar kring undertext, 

karaktärer, format och genre. Max 300 ord. 

3. Valfria arbetsprover  

Bifoga valfria arbetsprover som representerar ditt skrivande. Det  behöver inte vara filmmanus utan 
kan även vara prosa, poesi, journalistiska texter, etc. Max 15 sidor.  

4. Ditt CV samt intyg från tidigare studier.  

Skicka in din ansökan till: info@almamanusutbildning.com senast Måndag 16 mars kl.16.00.             
Du får en bekräftelse på mail att din ansökan mottagits.  Sent inkomna ansökningar behandlas ej.  

• Sammanställ alla dokument i en PDF – fil. Infoga en försättssida med ditt namn, adress, mail, 
telefon samt personnummer. Märk dokumentet med ditt namn.  https://www.pdfmerge.com/sv/ 

Lycka till med ansökan och tveka inte att  höra av dig om du har frågor. Du når oss enklast via mail: 
info@almamanusutbildning.com.  


