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Welcome to study Master’s Programme in Design for 
Theatre, Film and Television! 
 
 
We warmly welcome you to study at the Master's Programme in at Aalto University School of 
Arts, Design and Architecture! 
  
We are excited to start next year with our excellent new group of students. We want to offer you 
an inspiring learning environment, a supportive community of fellow students and professionals, 
and tools to develop your skills and knowledge in the best possible way. Studies at Aalto Univer-
sity also provide excellent opportunities for networking both nationally and internationally.  
 
Our programme is offering interesting studies in two majors: Costume Design and Production 
Design. In addition, our studies include close collaboration with the other majors in Department 
of Film, Television and Scenography, as well as with the several study programmes at Theatre 
Academy, University of the Arts, Helsinki. 
 
The academic year begins with ARTS orientation week 6.-10.9.2021. We will meet during the 
orientation week, and you will learn about the practicalities and get to know the variety of study 
and leisure related opportunities you have as a student at Aalto University. You will also meet 
your new fellow students and staff of your own department who will guide you with planning your 
studies. Our courses will start after the orientation week.  
 
Expect more detailed information about starting your studies and the orientation schedule by 
email during the summer. You can see our programme webpage here: https://into.aalto.fi/dis-
play/enlavm 
 
Looking forward to meeting you this fall!  

 
 
Sincerely, 
 
Sofia Pantouvaki   Kaisa Mäkinen 
Professor of Costume Design  Professor of Production Design 
 
Master’s Programme of Design for Theatre, Film and Television 
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Tervetuloa opiskelemaan lavastustaiteen maisterioh-
jelmaan! 
 
 
Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi lavastustaiteen maisteriohjelmaan Aalto-yliopiston 
Taiteiden, suunnittelun ja arkkitehtuurin korkeakouluun. 
 
Odotamme innolla pääsevämme aloittamaan lukuvuoden uusien opiskelijoidemme kanssa. Ha-
luamme tarjota inspiroivan oppimisympäristön, opiskelijoiden ja ammattilaisten yhteisön, joka tu-
kee oppimistasi, ja työkaluja taitojesi ja osaamisesi kehittämiseen parhaalla mahdollisella ta-
valla. Opinnot Aallossa ovat myös hyvä tapa verkostoitua kansallisesti ja kansainvälisesti. 
 
Lavastustaiteen maisteriohjelmassa tarjoamme kiinnostavia opintoja kahdessa pääaineessa: 
elokuva- ja televisiolavastuksessa, sekä pukusuunnittelussa. Lisäksi opintoihimme sisältyy lä-
heistä yhteistyötä sekä muiden Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen pääaineiden että 
useiden Taideyliopiston teatterikorkeakoulun koulutusohjelmien kanssa. 
 
Akateeminen vuosi alkaa ARTS:n orientaatioviikolla 6.-10.9.2021, jolloin tapaamme. Silloin saat 
perehdytystä käytännön asioihin ja pääset tutustumaan tarjoamiimme opiskelumahdollisuuksiin 
ja opiskelijaelämään Aallossa. Tapaat myös muut opiskelijamme ja ohjelmamme henkilökunnan, 
joka tukee sinua opintojesi suunnittelussa. Kurssit alkavat orientaatioviikon jälkeen. 
 
Saat kesän aikana lisätietoja opintojen aloittamisesta sähköpostitse. Löydät ohjelmamme nettisi-
vun täältä: https://into.aalto.fi/display/filavm 
 
Odotamme tapaamistamme syksyllä! 

 
 
 

Sofia Pantouvaki   Kaisa Mäkinen   
Professori, pukusuunnittelu  Professori, elokuva- ja tv-lavastus 
 
 
Lavastustaiteen maisteriohjelma 

https://into.aalto.fi/display/filavm

