Ansøgning til Artistuddannelsen Akademiet for Moderne
Cirkus – AMoC – en forsøgsuddannelse i København
Uddannelsens mål: Entreprenante og skabende kunstnere.
En cirkusartist arbejder både som entreprenør og som ansat på det danske
og internationale arbejdsmarked. Uddannelsens mål er at uddanne de
studerende til selvstændige, bevidste scenekunstnere, entreprenører og
formidlere, der kan arbejde indenfor den nutidige og fremtidige scenekunsts
forskellige arenaer, både indenfor den frie sektor samt ved institutioner, såvel
nationalt som internationalt.
Uddannelsen skal give den studerende et fundament af kunstneriske,
teoretiske og praktiske færdigheder samt inspirere til udvikling af faglig
individualitet og et personligt kunstnerisk udtryk. Uddannelsen skal give
grundlag for en fortsat udvikling som skabende kunstner i såvel et scenisk
kollektiv som i individuelle discipliner
Uddannelsens omfang.
Uddannelsen er en tre-årig uddannelse på fuld tid. Undervisningen optager
godt 40 timer om ugen. Aftener og weekender kan inddrages til undervisning.
Det er ikke muligt at have andet arbejde under uddannelsen.
Undervisningssprog: Der undervises på dansk, svensk, engelsk og “blandet
cirkussprog” Der er derfor krav om at kunne forstå, tale og skrive på enten et
af de skandinaviske sprog (dansk, svensk, norsk) eller på engelsk.
Ansøgere skal i forvejen have en stærk og god fysik og et tilstrækkeligt højt
fysisk niveau i minimum en cirkusdisciplin eller tilsvarende andet
kunstnerisk/fysisk område, samt kunstnerisk talent og en stærk motivation.
Optagelse på uddannelsen sker først efter indsendelse af ansøgningsmateriale, derefter skal de udvalgte ansøgere gennem optagelsesprøver som indeholder både visninger, undervisningsforløb og
samtaler.
Ansøgningsmateriale
- Ansøgningsformular.
- Et CV, der beskriver din baggrund.
- En skriftlig motivation for ansøgning, der beskriver
- Hvorfor du søger optagelse på skolen.
- Hvorfor du er en god ansøger.

- Din vision af dig selv i fremtiden efter endt uddannelse.
- 2 eksemplarer af en DVD, indeholdene
1. En præsentation af dig selv.
2. Et nummer i din hoveddisciplin eller tilsvarende. Max. 5 min.
3. En sekvens efter dit eget valg, f.eks. en danse- og/eller en
karakterimprovisation. Max. 2 min.
4. To akrobatiske øvelser efter ansøgerens eget valg, samt
spagat til begge sider, split, siddende pike og bro. Max 2 min.
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