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Arbeidserfaring

2019-05 ‑ Herstory
"Bunadsgeriljaen" - Filmfotograf
Pågående utvikling av dokumentarfilm om Bunadsgeriljaen. 

2018-05 ‑ 2018-08 NRK Tyholt
"Latterlig smart" - Klipper
Klipper på "Latterlig smart" 

2018-03 ‑ 2018-04 Fabelaktiv
"Helium" Fotograf B-kamera
Fotograf, B-kamera på to episoder av dramaserien for NRK super, "Helium". 

2018-02 ‑ 2018-03 Sølvsuper
Reklamefotograf
Fotograf på reklamefilmer med regissør David Skaufjord. 

2018-01 ‑ 2018-03 Moonbow
Fotograf - klipper - onliner
Filmet, klippet og onlinet salgspromo for to nye TV konsept. "Ambassadørene" og dokumentar 
om Aage Samuelsen. 

2017-01 ‑ 2017-05 NRK underholdning
"Martin & Mikkelsen" - Fotograf og klipper VB
Humorkonsept med Martin Beyer Olsen og Christian Mikkelsen 

2016-10 ‑ 2016-12 NRK P3
"Line dater Norge" - Klipper
- episode 3 og 6 

2016-08 ‑ 2016-10 NRK P3
"Spor 19" - Klipper
Klipper - P3 dokumentar "Spor 19" regi Silje Ese 

2016-03 ‑ 2016-07 NRK P3
"SKAM" sesong 2 - Fotograf og fargekorrigering
episode 6 til 12 

2016-01 ‑ 2016-03 NRK super
"Superkrimmen" - Fotograf og Klipper

2015-09 ‑ 2016-01 NRK P3
"Live redder verden. Litt" - A - fotograf
A-foto på programkonsept med Live Nelvik. "Live redder verden. Litt."

2014-08 ‑ 2015-01 NRK P3
"Norske Fordommer" - A - fotograf
A-foto på humorprogrammet "Norske Fordommer" med Martin-Beyer Olsen og Lars Berrum

2014-01 ‑ 2014-07 NRK super
"JENTER" - Fotograf / Postproducer
Sesong 3.  Fotograf, fargekorrigerer, klipper og onliner 

2013-08 ‑ 2013-12 NRK P3
"Berrum og Beyer" - Fotograf, klipper og fargekorrigerer
Ansvaret for foto, redigering og fargekorrigering på VB innslagene til humorprogrammet Berrum 
og Beyer. 

2013-06 ‑ 2017-05 NRK
Kolorist - tillkalling



Fargekorrigerer for produksjoner av NRK.  

2012-12 ‑ 2012-12 Loop film
Subaru reklame - 2`unit fotograf
2`unit på den japanske reklamefilmen til Subaru Forrester.

2012-10 ‑ 2013-03 Cynergi AS
fotoredigerer
Cynergi produserer reklamefilm, dokumentar, musikkvideo og fiksjonsfilm for TV, kino og web. 
Det er et lite team som kan ta hånd om hele produksjonen.

2012-07 ‑ 2012-09 Filmbin
"De tøffeste gutta" B-foto
B-foto på spillefilmen "De tøffeste gutta".

2011-07 ‑ 2011-07 Indie film
"Idas dagbok" filmfotograf
Fotograf på minidokumentaren "Idas dagbok".

2007-06 ‑ 2012-07 Agderposten
fotograf
Sommervikar som pressefotograf i Agderposten.

2006-01 ‑ 2009-05 Den norske filmskolen
Lys og Kamera assistent
Jobbet frivillig ved flere av filmskolens eksamensfilmer og øvelser som kamera og lys-assistent.

2002-01 ‑ 2004-05 Tv Aust Agder
Videojournalist
Jobbet som VJ hos TV Aust Agder da jeg gikk på videregående i Risør.

Utdanning

2009-08 ‑ 2012-06 Den norske filmskolen
Filmfotograf
Eksamensfilm "Framand Fisk" 
 
Filmfotografen er ansvarlig for filmens visuelle utforming og filmtekniske kvalitet, og skal overføre 
regissørens visjon til lerretet. Fotografen skal i tillegg inneha både kreative og tekniske 
ferdigheter. 
Etter bestått utdanning skal fotografene være i stand til å være fagsjef på reklame, 
musikkvideoer, tv-serier, med mer, og kunne jobbe som b-foto på større spillefilm og liknende 
prosjekt.

2007-08 ‑ 2009-06 Høyskolen i Lillehammer
fjernsynsteknikk - dokumentar
Eksamensfilm "Spøkelset Martin" 
 
Studiet utdanner dokumentarfilmskapere, med bred kompetanse innenfor det tekniske ved en 
dokumentarfilm produksjon. Utdanningen legger vekt på den visuelle og gode fortellingen. 
Studentene gjennomfører flere produksjoner i løpet av studiet, sammen med tilhørende teori. 
Studentene har i tillegg fått grunnleggende opplæring i flerkamera Tv produksjon, og vært med 
på flere av skolens produksjoner.

2005-08 ‑ 2007-06 Høyskolen i Lillehammer
filmvitenskap
Studiet gir grunnleggende teoretisk innsikt i film- og fjernsynsvitenskap. I løpet av året får 
studenten kjennskap til og forståelse av levende bilder og audiovisuelle uttrykk.  
 
Under dette studiet hadde jeg et semester utveksling til Anadolu University i Tyrkia.

2004-08 ‑ 2005-05 Skjeberg Folkehøyskole
Bilde og kommunikasjon
Undervisningen har inneholdt innføring i mørkeromsteknikk, bruk av kamera, fotografering og 
lyssetting i studio, og innføring i forskjellige fotografiske genre som dokumentar, 
reportasjefotografi, portrettfotografering, iscenesatt foto m.m

2001-08 ‑ 2004-06 Risør VGS
medier og kommunikasjon
Programområdet skal medvirke til å utvikle den enkeltes kompetanse i kommunikasjon, design 
og medieproduksjon, evne til å gjenkjenne historiske uttrykk og oppøve kreative ferdigheter.

Kurs/sertifisering



25.06.2013 ‑ 27.06.2013 NRK kompetanse
Klipper og onliner
Programbank og Final cut

20.10.2011 ‑ 25.10.2011 Filmskolen på Lillehammer
Onliner
Innføring og bruk av Da Vinci Resolve

Språkkunnskaper

Norsk Muntlig : Meget godt Skriftlig: Meget godt

Engelsk Muntlig : Godt Skriftlig: Godt

Referanser
Prosjektleder NRK super
Ingvill Marie Nyborg
90892646 
ingvill.marie.nyborg@nrk.no 

prosjektleder NRK underholdning og P3
Øyvind Thoen
91628851 
oyvind.thoen@nrk.no 

Fotograf og lærer på den norske filmskolen
Kjell Vassdal
92025450 
kjellvassdal@gmail.com 

Prosjektleder NRK drama
Marianne Furevold
97790339 
marianne.furevold@nrk.no 

min koordinator i NRK
Line Rebekka Karoliussen
91132309 
line.rebekka.karoliussen@nrk.no 

Prosjektleder og produsent i NRK P3 (2017) og Klynge (2018).
Rebecca Medbøe
91606693 
rebecca@moonbow.no 

Prosjektleder
Jesper Wold
93887501 

Tilleggsinformasjon

God kunnskap til Programmene: Premiere Pro, AVID, Final Cut, DaVinci resolve, Photoshop og Programbank (NRK).  

Delvis kunnskap i programmene: After Effects 

Styremedlem med ansvar for økonomi og web i Forening Norske Filmefotografer 


