
Hei! Det gleder meg at du har fått plass på Skuespillerlinja på Sandefjord folkehøyskole, 
og takket ja til skoleplass. Skoleåret vi nettopp har avsluttet har vært annerledes pga 
koronasituasjonen. Slik har det helt sikkert vært for deg også, men i august skal vi stå klare til 
et nytt år, og det blir bra!

Alle linjene på skolen fylles opp, og det kommer til å være en full skole når du kommer hit i 
august. Det er veldig stas. Du kommer til et kreativt og inspirerende miljø med folk fra hele 
landet, som du skal både leve og lære sammen med.

Enten du er fast bestemt på å bli en profesjonell skuespiller eller om du bare elsker teater, musikal 
og film, og vil utforske lidenskapen, skal jeg og alle de andre ansatte gjøre alt vi kan for at dette 
er stedet å gå og være.

Du vil oppleve en praktisk hverdag hvor du skal lage jobbe mye på scenen og foran kamera. 
Selvsagt skal vi også jobbe med teori og øvelser, og alt du måtte trenge for å skape, avhengig 
av hva du kan fra før. Min ambisjon er at du skal lære mer om skuespill dette året, men også om 
andre og deg selv. 

Alle de syv linjefagene på skolen har ansvar for hver sin elevkveld. Det innebærer at det er satt 
av en lørdagskveld der vi skal underholde de andre elevene. Arbeidet til denne forestillingen er 
veldig sosialt og morsomt, enten vi fyller den med musikk, film, sketsjer eller annet.

Nå er det litt over to måneder til skolestart her på Sandefjord Folkehøyskole, og vi ønsker deg 
hjertelig velkommen til et nytt og spennende år!

Har du spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt!
GOD SOMMER :)

Sommerhilsen fra Sandefjord folkehøyskole

Linjelærer:
Karoline Sommerseth Horntvedt
E-post:  karoline.horntvedt@vtfk.no
Telefon: 991 63 820
Instagram: @skuespiller_sandefjordfhs
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