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● 	BGK ArtLab holder til i Toldkammeret, Havnepladsen 1 i Helsingør og ligger 

super centralt i forhold til tog og bus.

● 	Uddannelsen er for dig, der er mellem 15-25 år, og som vil dygtiggøre dig   

og kvalificere dig til en videregående uddannelse inden for kunst, design, 

kultur og arkitektur.

● 	Forløbet strækker sig over 3 år og er med optagelsesprøve, individuel

 vejledning og årlig evaluering frem mod den endelige afgangsprøve.

● 	Et BGK ArtLab-skoleår er ca. 33 uger med 432 lektioner med opstart

i september.

● 	Undervisningen foregår mandage og onsdage fra kl. 17.00-20.00, så du har 

mulighed for at kombinere forløbet med en ungdomsuddannelse.

● 	Som studerende får du din egen atelierplads, som udgør en 

betydningsfuld del af din studieaktivitet.

● 	En del af undervisningen består i besøg af gæstelærere, udstillingsaktivitet, 

weekend-camps/internater, sommer-camps og studieture i ind- og udland.

● 	Som studerende på BGK ArtLab arbejder du både med egne og fælles 

projekter og udstillinger.

● 	Det koster 3.800 kr. årligt, inkl. alle materialer og studierelaterede 

aktiviteter dog ekskl. årlig studietur. Betaling sker i tre rater: (ved optagelse) 

i juni, oktober og februar.

● 	BGK ArtLab er ikke SU-berettiget.

 Billedkunstnerisk Grundkursus for unge mellem 15-25 år

Korte fakta

BGK ArtLab er en uddannelse for unge mellem 15-25 år, der forbereder de 
studerende til optagelse på videregående uddannelser inden for kunst, 
design, kultur og arkitektur. BGK ArtLab består af et 3-årigt forløb, der 
gradvist intensiveres frem mod den endelige afgangsprøve. 



bgk

Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør   kuto.dk/bgk-artlab  @bgk_artlab

Hvad kræves for at blive optaget på BGK ArtLab?

● Optagelsesprøven består af en mindre praktisk opgave og en kort samtale. 

Her fokuserer vi primært på dit udviklingspotentiale, din motivation og din 

evne til at forvalte selvstændige arbejdsprocesser.

● At være studerende på BGK ArtLab handler om lyst, mod og udholdenhed 

til de kunstneriske udviklings- og undersøgelsesprocesser. Som studerende 

skal du vise evne til at bevæge dig ud i kunstfaglige områder, som rokker til 

det, du allerede kender og er god til. Samtidigt er det vigtigt, at du tør tro på, 

at der er så meget mere, du kan lære undervejs i kunstneriske processer.

● Der er ikke specifikke krav til dine tekniske færdigheder som fx 

tegnefærdig-heder. Derimod forventer vi motivation, lyst og åbenhed til at 

lære og til ud-vikle ideer, så du som studerende kan arbejde og udforske dit 

eget visuelle udtryk og potentiale.

● Der åbnes for tilmelding til optagelsesprøve den 1. marts,

og går du videre til optagelsesprøve, afholdes denne umiddelbart efter.

Læs mere kuto.dk/bgk-artlab

Hvilke fagmoduler indgår i det 3-årige studieforløb?
● 	Tegning og grafik

●● 	Analogt og digitalt foto

●● 	Video, lyd og animation

●● 	Maleri og collage

●● 	Designproces

●● 	Arkitektur

●● 	Skulptur og objekt

●● 	Rum, installation og performance

●● 	Kunsthistorie og -teori
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Hvordan fordeler praksis,  
projekter og teori sig?

Praksis 60 %, projektperiode 20 %, teori 20 %. 

Praksis og teori optræder ikke som selvstændige 

moduler, men vil være integreret i hinanden.  

Projektperioder er selvstændige.

Hvem underviser på BGK ArtLab?

Dine undervisere på BGK ArtLab er professionelt uddannede kunstnere og de-

signere med en aktiv praksis. Som studerende får du dermed et aktuelt indblik i 

de kunstneriske uddannelser, kunstscenen og aktuelle kunstneriske og kreative 

netværk. 

Hvad kan du bruge BGK ArtLab til efterfølgende?

Målet er, at du som studerende tilegner dig faglig viden, færdigheder og kom-

petencer, så du opnår et kunstfagligt niveau, der er adgangsgivende  

til en lang række uddannelser inden for det kunstfaglige felt – fx kunst-

akademier, arkitekt- og design skoler i ind og udland.

BGK ArtLab er også et 3-årigt forløb for alle unge med kreativ og kunstnerisk 

interesse, som søger afklaring på, hvor i den kreative og kunstneriske branche, 

man føler sig hjemme. I kraft af Kulturværftets store bredde, den individuelle 

vejledning, BGK ArtLabs gæstelærere og et spændende studieprogram vil du få 

et bredt netværk. Efter afgangsprøven vil du være godt klædt på til målrettet at 

gå videre i den kreative og kunstneriske branche. 

For mere information

Kontakt leder af Billedskolen og BGK ArtLab: Mini Blume på e-mail mmb03@

helsingor.dk eller tlf. 25 31 20 47.
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