
Konstnärliga fakultetens samlokaliseringsprojekt

En samlokalisering kommer att innebära en tydligare profil för 
de konstnärliga utbildningarna i Malmö. Det kommer också ge 
bättre förutsättningar för att utveckla den gränsöverskridande 
forskningen vid fakulteten och att bättre kunna anpassa utbild-
ningen med hänsyn till en föränder-lig arbetsmarknad genom 
ett bättre samspel mellan utbildningarna och gemensamma 
mötesplatser för studenterna och för forskningen. En samloka-
lisering för fakulteten ger också möjligheter för en effektivare 
lokalanvändning genom att lokaler i större grad kan samutnytt-
jas, såsom konsert- och teaterlokaler, lokaler för studentservice, 
reception, cafeteria och bibliotek. 

Detta nya campus kommer att väcka stort intresse, nationellt 
och internationellt. Det kommer att stärka regionens attrak-
tionskraft och synlighet inom konstnärliga utbildning och forsk-
ning. Konst-närliga fakulteten vill därför erbjuda nya, intressan-
ta möjligheter till samarbeten med företag och organisationer. 

Att stödja den konstnärliga fakultetens verksamheter – som 
individ, företag eller organisation – är att stödja konstnärlig 
utbildning och forskning i världsklass! 

BAKGRUND
Konstnärliga fakulteten skapar och förmedlar kunskap på konst-
närlig och vetenskaplig grund. Uppdraget innebär att förvalta 
och förnya konstnärlig kunskapsbildning och konstnärliga 
tradit-ioner inom fri konst, teater och musik. Vid konstnärli-
ga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram 
inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika 
omfattning. Här utbildas skådespelare, dramatiker, konstnärer, 
musiker, kyrkomusiker, musiklärare, kompositörer med flera. Här 
bedrivs också forskarutbildning och forskning på det konstnär-
liga området. Vid fakulteten studerar årligen ca 800 – 850 stu-
denter och doktorander och lärare och övrig personal omfattar 
ungefär 250 personer. 

MÅL MED SAMLOKALISERINGEN
Det är framför allt fem grundförutsättningar som särskilt beto-
nas i det inriktningsbeslut om samlo-kalisering som beslutats i 
Konstnärliga fakultetsstyrelsen 2016-04-20. Målet är:
• ett centralt och attraktivt läge i Malmö
• att förstärker de tre högskolornas enskilda profiler
• att ge bättre förutsättningar för hög kvalitet i undervisning
och forskning genom
• att ge ökad synlighet och inflytande
• att säkerställa en ändamålsenlig organisation

Vill du vara med och stötta utbildningen av framtidens konstnärliga utövare? Konstnärliga 
fakulteten i Malmö består av Konsthögskolan i Malmö, Musikhögskolan i Malmö, Teaterhög-
skolan i Malmö samt centrumbildningen Inter Arts Center. Var och en av institutionerna har en 
egen stark profil och finns på olika ställen i Malmö. Musikhögskolan är en av regionens största 
konsertproducenter med ca 250 konserter om året, Konsthögskolans utställningar väcker både 
nationell och internationell uppmärksamhet och Teaterhögskolans utexaminerade studenter 
syns på film, TV och de stora scenerna runt om i landet. För att stärka verksamheterna och 
ytterligare öka synligheten arbetar fakulteten sedan några år med ett samlokaliseringsprojekt, 
där målet är att de ingående institutionerna samlas på en plats i centrala Malmö. Målet ett är 
ett campus i världsklass som bidrar till att förverkliga vår vision om att vara ett framstående 
internationellt centrum för konstnärlig utbildning av högsta kvalitet. Det kommer att finnas 
flera möjligheter att stödja detta projekt, alltifrån lokaler i form av offentliga utrymmen som 
konsert- och teaterscener och galleri till enskilda rum, ateljéer, black-box och studiomiljöer till 
infrastruktursatsningar av olika slag. 
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