
PB I LYDDESIGN

Brænder du også for at få verden til at lyde 
bedre?

FILMlyd
BRANDlyd
RADIO/PODCASTlyd
KONCERTlyd
SIGNALlyd
LOGOlyd
PRODUKTlyd
TVlyd
SPILlyd
APPlyd
REKLAMElyd
REALlyd

Studieleder Mette Bonde
mbon@ucsyd.dk
Tlf. 7266 5140 

mailto:mbon@ucsyd.dk


Program
- Om uddannelsen 
• Opbygning 
• Holdet bag
• Sådan arbejder vi
• Studieliv & faciliteter

- Om fremtiden
• Flytning til Kolding
• Job & arbejdsmarked

- Optagelse/ansøgning
• Hvordan søger du ind?
• Hvad kigger vi efter i vores optagelsesprøve?
• Tidslinje for optagelsesproces

- Vil du vide mere?
• Q&A
• Snak med vores dygtige studerende Alexander, Anna, Lasse & Simon
• Links 
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Fakta om Sonic college

Du uddannes til Lyddesigner
Art Professionsbachelor 
Titel PB i Medie- og sonokommunikation
Længde 3,5 år 
Adgangskrav Gymnasie og bestået optagelsesprøve 

Beliggenhed Haderslev – i sommeren 2022: Kolding 
Dimensionering 40 studerende pr. årgang
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Uddannelsens opbygning 
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TEKNIKEREN KOMMUNIKATOREN LEDEREN

55 ECTS 40 ECTS 35 ECTS

At kende sine 
produktionsværktøjer

Lydtekniske discipliner

Den rigtige lyd de 
rigtige steder

Almen og lydlig 
kommunikation i 

forskellige medier

Tværfaglige moduler 
med fokus på ledelses-

og 
organisationsredska-

ber

Produktionssoftware 
Mikrofonteknik 

Akustik
Recording
Redigering 

Mix, mastering
Sampling 

Mundtlig og skriftlig 
kommunikation

Konceptudvikle 
lydprodukter

Analysere, brugerteste 
og vurdere lydmedier

Kreative processer og 
arbejdsgange

Lede og vise vejen i 
lydskabende projekter

MODULER:
Digital Audio 

Workstations (DAW)
Studieteknik 

Medieproduktion 
Mix, mastering & 

syntese
Komposition

Praktikforberedelse 

MODULER:
Musikhistorie- teori og 

hørelære
Sonokommunikation 

1 & 2
Dynamisk lyddesign

Testmetode 

MODULER:
Projektledelse

Entreprenørskab
IRL (In Real Life)

Generelle lydmoduler de første 
1½ år

Valgmoduler sidst på 2. 
studieår. Kunne være:

- Avanceret studieproduktion
- Avanceret medieproduktion
- Game Audio
- Interaktionsdesign 
- 3D-lyd
- Lyd til animationsfilm

½ års praktik på 3. studieår

BA-projekt som afslutning på 
uddannelsen 



Holdet bag 
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Sådan arbejder vi 

- Alle moduler og temaer tager udgangspunkt i lyd-produktion – dvs. du 
kommer til at lave rigtig mange forskellige lydprodukter 

- De fleste produktioner er gruppe-projekter

- En typisk uge på Sonic College: ca. 3 dages undervisning og 2 dages 
selvstudie

- Det første studieår = flere undervisningstimer end år 2 og 3

- Projekter med eksterne samarbejdspartnere fra brancherne og 
lignende uddannelser – f.eks. The Animation Workshop eller DMJX

- Hånd & hoved >< hoved & hånd
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Studieliv & faciliteter  
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Lidt om fremtiden
- udflytning til Kolding 
UDDANNELSEN FLYTTER TIL KOLDING SOMMEREN 2022

• Nybygget campus ved siden af SDU og Designskolen i Kolding
• Flytter sammen med Grafisk kommunikation og   pædagoguddannelsen
• Nye lokaler, nye muligheder – bl.a. en certificeret dolby atmos mixbiograf

Fokus:
At medbringe det bedste fra fortiden med ind i en ny fremtid.

Det praktiske:
Uddannelsen flyttes ikke midt i et studieår
Hele uddannelsen flytter. Også dem, der er i gang her i Haderslev

8



Jobs efter endt uddannelse &
arbejdsmarkedet 

• MEDIEBRANCHEN

• FILM OG COMPUTERSPIL 

• KOMMUNIKATION & 
BRANDING 

• UNDERVISNING

• IVÆRKSÆTTERI 

• MUSIKSCENEN

• VELFÆRD
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VEJEN TIL DET FØRSTE JOB:

• PRAKTIK

• FRI AGENT 

• PROJEKTANSÆTTELSER 

• HERRE I EGET HUS



Søg ind på Sonic College
START MED AT SENDE DING ANSØGNING VIA KOORDINERET 
TILMELDING, KVOTE 2: Senest den 15. marts på www.optagelse.dk

OPTAGELSESPRØVE, trin 1: alle ansøgere modtager invitation til at sende 
flg. ind til en første screening:
• Motiveret ansøgning
• 3 kreative produktioner
• 3 produktionsbeskrivelser
• CV + evt. bilag

OPTAGELSESPRØVE, trin 2: ca. 60 udvalgte ansøgere inviteres til en 
optagelsesprøve-dag

40 vælges ud og tilbydes en plads på uddannelsen. 10

http://www.optagelse.dk/


Hvad kræver det af dig?
ER DU KLAR?
• Jyderup højskole
• Engelsholm højskole
• Byhøjskolen Frontsession, Aarhus
• Den Rytmiske Højskole i Vig
• Toftlund Musik- og Teaterhøjskole
• Rytmisk Center, Kbh. 
• Musikalsk grundkursus (MGK)
• 18 Frames, Super 8 ell. lign. Filmuddannelser
• Filmværksteder  

UDSTYR:
• Hardware: MacBook Pro 
• Software: Avid Pro Tools, Ableton Live Suite

MINDSET:
• Du flytter måske til en anden by
• At skabe sit eget arbejdsliv 
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Vurderingskriterier ved optagelsen til lyddesigner | UC SYD

https://www.ucsyd.dk/vurderingskriterier-ved-optagelsen-til-lyddesigner


Tidslinje for optagelse på 
Sonic College
- 15. marts: ansøgningsfrist for kvote 2

- Slutningen af april: du udarbejder motiveret ansøgning og sender det 
ind til Sonic College

- Slutningen af maj: du får at vide, om du er gået videre til selve 
optagelsesprøvedagen 

- Midten af juni – slutningen af juni: optagelsesprøver 

- Starten af juli: du får at vide, om du har bestået optagelsesprøven

- Slutningen af juli: du får at vide, om du har fået en plads og kan 
starte på Sonic College
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Links, videoer og kontaktinfo
LÆS MERE OM SONIC COLLEGE HER:

Bliv lyddesigner | UC SYD

Sonic College – Bliv Lyddesigner!

SE VIDEOER:
Tag en virtuel rundvisning på Sonic College her: 
(1) Sonic College - Campus Rundtur - YouTube

FØLG OS PÅ SoMe:
FaceBook: Sonic College
Instagram: Sonic_College

KONTAKT MIG:
Mail: mbon@ucsyd.dk
Tlf. 7266 5140
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https://www.ucsyd.dk/uddannelse/lyddesigner
https://www.ucsyd.dk/uddannelse/lyddesigner
https://soniccollege.org/
https://www.youtube.com/watch?v=BkXQa2HfkSU&feature=youtu.be
mailto:mbon@ucsyd.dk


Tak fordi du var med
Jeg håber, vi ses 
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