
 

S T O R Y  A C A D E M Y  



S t o r y  A c a d e m y  |  F å r ö s u n d  

Story Academy erbjuder unika yrkesutbildningar i manus & dramaturgi 
för långfilm & dramaserie och riktar sig till dig som vill arbeta 
professionellt som manusförfattare.  Vår målsättning är att vara Europas 
främsta utbildning inom manusförfattande. Story Academy samarbetar 
med manusförfattare, regissörer, produktionsbolag, TV-kanaler och 
organisationer både nationellt och internationellt.  För undervisningen 
står några av världens mest kompetenta dramaturger, manusförfattare 
och producenter. Utbildningen bedrivs av Gotlands folkhögskola i 
filmstudion Kustateljén som en del av Film Gotland.  






Story I -yrkesutbildning i manus & dramaturgi 

Yrkesutbildning i manus & dramaturgi för dig som vill bli manusförfattare i filmbranschen. 
Utbildningen erbjuder de verktyg som krävs för att du skall kunna utveckla dina idéer och 
skriva manus för långfilm och dramaserie. Story I är en exklusiv utbildning i manus & 
dramaturgi med personlig handledning av världens mest kända manusförfattare och 
dramaturger.   

Utbildningen erbjuder: 
- professionella kursinstruktörer från internationell filmbransch 
- tillgång till exklusiva berättarverktyg från Hollywood 
- utveckling av dina kunskaper i konceptutveckling 
- chansen att bli en bättre storyteller med hjälp av manusförfattare från Hollywood 
- hur du kan sälja in dina idéer & manus med professionell pitch 
- att bygga en plattform som yrkesverksam manusförfattare 
- att pitcha idéer för etablerade producenter 

Utbildningarna på Story erbjuder de bästa kursinstruktörerna som internationell 
filmbransch kan erbjuda. Här får du de tekniker som behövs för att skriva manus till 
långfilmer och dramaserier. Du får unika insikter genom läsning och analys av 
Oscarsvinnande manus. Story bygger värdefulla yrkesrelationer och ger dig möjlighet att 
delta i produktion av konceptet till en riktig dramaserie. I slutet av utbildningen får du 
möjlighet att presentera dina projekt när utbildningen anordnar presentation/pitch för 
några av Sveriges mest erkända filmproducenter.  
Utbildningen sker i Kustateljéns  filmstudio i Fårösund, med 1000m2 studioyta anpassad 
för professionella  filmproduktioner.  Läs mer om utbildningen och gör din ansökan på: 
www.gotlandsfolkhogskola.se 

Kurstid: 26 aug 2019 – 4 juni 2020  
Sista ansökningsdag: 30 april 
Studietakt: 100% 
Längd: 1 år 
Studiestödsnivå: gymnasial (A2)   

http://www.gotlandsfolkhogskola.se/


Story II -yrkesutbildning med specialisering 

Yrkesutbildning i manus & dramaturgi som erbjuder de förutsättningar som krävs för att 
du skall kunna utvecklas som manusförfattare. På Story II får du möjligheten att utveckla 
ett eget projekt med individuell handledning av professionell dramaturg från 
internationell filmbransch.  

Utbildningen erbjuder:  
- en professionell dramaturg som privat mentor i ditt arbete 
- möjligheten att utveckla egna projekt 
- arbete i ett ”writers room” med att utveckla & skriva en dramaserie 
- möjligheten & erfarenheten av att se dina manus produceras 
- fördjupade kunskap och ökad erfarenhet av hur du presenterar dina idéer (pitch) 

Utbildningarna på Story erbjuder de bästa kursinstruktörerna som internationell 
filmbransch kan erbjuda och ger dig de tekniker som behövs för att skriva manus till 
långfilmer och dramaserier. Du får unika insikter genom läsning och analys av 
Oscarsvinnande manus. Story bygger värdefulla yrkesrelationer och ger dig möjlighet att 
delta i produktion av konceptet till en riktig dramaserie. I slutet av utbildningen får du 
möjlighet att presentera dina projekt när utbildningen anordnar presentation/pitch för 
några av Sveriges mest erkända filmproducenter.  
Utbildningen sker i Kustateljéns  filmstudio i Fårösund, med 1000m2 studioyta anpassad 
för professionella  filmproduktioner.  
Läs mer om utbildningen och gör din ansökan på: www.gotlandsfolkhogskola.se 

Kurstid: 26 aug 2019 – 4 juni 2020  
Sista ansökningsdag: 30 april 
Studietakt: 100% 
Längd: 1 år 
Studiestödsnivå: Eftergymnasial (B1)  

http://www.gotlandsfolkhogskola.se/


 

Story MasterClass  
Unik distansutbildning på engelska för dig med uppvisade kunskaper och yrkeserfarenhet 
som manusförfattare. Utbildningen erbjuder exklusiva branschverktyg för dig som vill 
finslipa ditt berättande och utveckla din yrkesroll som manusförfattare för kommersiell 
spelfilm och dramaserier. Story MasterClass är en exklusiv online-utbildning i manus & 
dramaturgi med personlig handledning av världens mest kända manusförfattare och 
dramaturger.   

Utbildningen erbjuder:  
- exklusiv undervisning & personlig handledning av Hollywoods främsta lärare  
- avancerade kunskaper i konceptutveckling  
- tillämpa verktyg och tekniker som berikar din story och ökar din effektivitet  
- lära dig marknadsföra manus och idéer med professionell säljargumentation (pitch).  
- lära dig bygga en plattform som yrkesverksam manusförfattare  

MasterClass Story ger dig kunskaper, inspiration, insikter, tekniker och personlig 
coachning av den amerikanska filmindustrins bästa och mest namnkunniga lärare i manus 
och dramaturgi. Studierna är på engelska och sker på distans med hjälp av digitala 
kommunikationsplattformar. Studerande, kursledare och lärare träffas också vid tre 
obligatoriska sammankomster för workshops och seminarier. Det centrala innehållet på 
MasterClass Story berör områden som konceptutveckling, berättande, manusförfattande, 
pitch och marknadsföring.  

Kurstid: 26 aug 2019 – 4 juni 2020  
Sista ansökningsdag: 30 april 
Studietakt: 100% 
Längd: 1 år 
Studiestödsnivå: Eftergymnasial (B1)  

Endast 8 studieplatser per läsår 
MasterClass Story omfattar 8 studieplatser per läsår.  
Du som söker har yrkeserfarenhet i manus och dramaturgi, har skrivit manus för kortfilm, 
spelfilm eller dramaserie och har en fot i filmbranschen.   
Läs mer om ansökan på: www.gotlandsfolkhogskola.se 

http://www.gotlandsfolkhogskola.se/


Ansökan 

Ansökan Story I  
OBS! Skicka ej originalhandlingar   

För att bli antagen krävs ett starkt intresse dramaturgi & för att skriva filmmanus, att du 
har en dokumenterad erfarenhet av att skriva manus, att du vill veta mer om yrket och 
branschen samt att du har ambitionen att studera vidare med slutmålet att arbeta som 
manusförfattare i filmbranschen. 

Dessa handlingar måste skickas med i ansökan: 
-personbevis (inte äldre än 3 månader)  
-Betyg (från tidigare utbildning) 
-arbetsbetyg/intyg, exempelvis rekomendationsbrev på max en A4.  
-Personligt brev, kan utformas fritt, men ska innehålla:  
 En beskrivning av vem du är och varför du söker utbildningen.  
 Vilka erfarenheter du har av att arbeta med manus  
 Beskriva var du befinner dig yrkesmässigt om 5 år (max 1 A4 sidor).  
 Arbetsprover  
 En sammanfattning av en befintlig, valfri kommersiell film som är högst 20 år   
 gammal (en A4-sida).   
 2 stycken scener i manusformat som är 3 sidor vardera.  
 1 styck ”onepager” där du beskriver en idé som du vill utveckla.   

Sammanställ alla arbetsprover i en pdf med sidnumrering.  
Namnge dokumentet med ditt namn samt personnummer.  

Ansökan görs genom Schoolsoft. 
Din ansökan måste ha inkommit till oss senast 30 april.  
   
Antagningsprocessen 
Efter att ansökningstiden gått ut görs ett urval av sökande som intervjuas via online-video. 
Vid intervjun kan du även få göra ett muntligt prov för att se dina kunskaper och din 
erfarenhetsnivå.  Besked om antagning ges i månadsskiftet juni–juli.   



Ansökan Story II   
OBS! Skicka ej originalhandlingar   

För att bli antagen krävs ett starkt intresse dramaturgi & för att skriva filmmanus, att du 
har en dokumenterad erfarenhet av att skriva manus, att du vill veta mer om yrket och 
branschen samt att du har ambitionen att studera vidare med slutmålet att arbeta som 
manusförfattare i filmbranschen. 

Dessa handlingar måste skickas med i ansökan: 
-personbevis (inte äldre än 3 månader)  
-Betyg (från tidigare utbildning) 
-arbetsbetyg/intyg, exempelvis rekommendationsbrev på max en A4.  
-Personligt brev, kan utformas fritt, men ska innehålla:  
 En beskrivning av vem du är och varför du söker utbildningen.  
 Vilka erfarenheter du har av att arbeta med manus  
 Beskriva var du befinner dig yrkesmässigt om 5 år (max 1 A4 sidor).  
 Arbetsprover  
 En sammanfattning av en befintlig, valfri kommersiell film som är högst 20 år   
 gammal (en A4-sida).   
 2 stycken scener i manusformat som är 3 sidor vardera.  
 1 styck ”onepager” där du beskriver en idé som du vill utveckla.   

Sammanställ alla arbetsprover i en pdf med sidnumrering. Namnge dokumentet med ditt 
namn samt personnummer.  

Ansökan görs genom Schoolsoft.  
Din ansökan måste ha inkommit till oss senast 30 april.  
   
Antagningsprocessen 
Efter att ansökningstiden gått ut görs ett urval av sökande som intervjuas via online-video. 
Vid intervjun kan du även få göra ett muntligt prov för att se dina kunskaper och din 
erfarenhetsnivå.  Besked om antagning ges i månadsskiftet juni–juli.   



Ansökan Story MasterClass  
OBS! Skicka ej originalhandlingar  

Du är behörig att söka om du har yrkeserfarenhet avseende manus & dramaturgi eller har 
skrivit manus för kortfilm, spelfilm eller dramaserie. 

Dessa handlingar måste skickas med i ansökan: 
- Personbevis (inte äldre än 3 månader) 
- CV & Betyg. Bifoga CV och betyg eller kursintyg från tidigare utbildning.  
- Eventuellt arbetsbetyg/intyg. Exempelvis rekomendationsbrev på max en A4.  
- Personligt brev. Brevet kan utformas fritt, men ska skrivas på engelska och innehålla: 
 En beskrivning av vem du är och varför du söker utbildningen.  
 Vilka erfarenheter du har av att arbeta med manus  
 Beskriva var du befinner dig yrkesmässigt om 5 år (max 1 A4 sidor).  

Arbetsprover (Skall vara på engelska)  
- 2 långfilmskoncept på max 1 A4-sida vardera. För varje koncept skall det bifogas en 
scen i manusformat som är max 2 A4-sidor.  
- 2 koncept för dramaserier på max 1 A4-sida vardera. För varje koncept skall det bifogas 
en scen i manusformat som är max 2 A4-sidor.  

Sammanställ alla arbetsprover i en pdf med sidnumrering. Namnge dokumentet med ditt 
namn samt personnummer.  

Ansökan görs genom Schoolsoft.  
Din ansökan måste ha inkommit till oss senast 30 april. 

Antagningsprocessen 
Antagningen sker med hjälp av professionella manusförfattare.  
Besked om antagning ges i månadsskiftet juni–juli.  

Kontakt 
Arvid Unsgaard 
Huvudlärare 
info@storyutbildningen.com 
0704-380926 

    

mailto:info@storyutbildningen.com



