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Fortæl om dig selv?
Lav en kort beskrivelse af dig
selv.
(Hvor du kommer fra og hvad
har formet dig som person, hvor
er du på nuværende tidspunkt i
dit liv…)

Beskriv kort din arbejdserfaring
frem til nu.
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Blomstervænget 52 - 2800 Kgs Lyngby
www. lmkurser.dk - info@ lmkurser.dk - +45 35 34 68 00

Fortæl os, hvad der motiverer
dig og hvorfor det er netop
denne uddannelse, du søger?

Hvad er din erfaring med brug af kamera og evt. lmeproduktion?
Fortæl os om din erfaring med at
lme - om det er på mobilen,
med kamera, for sjov eller slet
ikke - så vi ved, hvor du starter
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Blomstervænget 52 - 2800 Kgs Lyngby
www. lmkurser.dk - info@ lmkurser.dk - +45 35 34 68 00
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Hvad er din motivation for at søge optagelse på Dokumentarist uddannelsen?

Ordet er frit
Er der andet, du synes, vi skal
vide om dig?

Kreativ opgave
Sammen med ovenstående skal der laves følgende lille opgave, der vil være udgangspunkt for en personlig
samtale med din kommende mentor:
Tag 5 billeder med temaet ‘mit hjem’. Billederne skal leveres digitalt som jpeg. eller pdf. sammen med
denne ansøgning. Det er ikke så vigtigt hvilket kamera, du bruger. Det handler mere om den kreative
proces.

Foto af dig
Vedhæft et vellignende billede. Billedet bruges udelukkende til at få et ansigt på dig og skal leveres digitalt
som jpeg. eller pdf. sammen med din ansøgning.

Tak for din ansøgning.
Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe på tlf. 35 34 68 00. Alle ansøgere indkaldes til en personlig
samtale. Vi glæder os til at møde dig.
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Blomstervænget 52 - 2800 Kgs Lyngby
www. lmkurser.dk - info@ lmkurser.dk - +45 35 34 68 00

