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Uddannelse
2005-2011: Københavns Universitet: Cand. Mag. i Film og Medie Videnskab
•
Sidefag i Teater og dansevidenskab
•
Praktik på Nimbus film som reader – bedømmelse af tekstmateriale

Erhvervs- og kreativ erfaring
Nuværende
2017:

FOF underviser i Performance og Storytelling samt eksamenstræning

2017:

Forfatter på læringsportalen “Lær og lev”
E-bøger til folkeskolen for 0-6. klasse

2017: Forfatter ”Monstermalebogen” i samarbejde med Maja Mott Madsen
2016: Frøken Frikas Fantastiske Fortælletivoli – performer og konceptskaber. Interaktiv fortælleteater
•
Når Frøken Frika åbner sit Fortælletivoli er publikum med til at skabe forestillingen. Børnene
prøver Locationlykkehjulet, karaktertombolaen, Tingfinderen og fisker tematorsk i genresøen
og skaber sammen en historie
•
Se evt: https://www.youtube.com/watch?v=yCcjw_e1TfI
2016: Forfatter til fortælleforestillingen over “En verdensomsejling under havet”
2015: Formidler på Nordisk Film.
•
Formidler Nordisk Films historie på rundvisninger
2015: Forfatter til pixibogen ”I Dine Drømme” over forestillingen ”I Dine Drømme”
2015: Stifter af Teater Sammensurium – turnerende børneteater
•
Teaterleder og producent
•
Instruktør og manusforfatter
•
PR og marketing af forestillingen
•
“I Dine Drømme” musikteaterforestilling baseret på sange fra ”De små synger”
•
Fortsættelsen med Juleforestillingen “I Dine Juledrømme” baseret på kendte julesange.
Spillede på Zeppelin i Julen 2016

Tidligere
2015-16: Kulturmedarbejder for børn og unge på Kulturhuset Islands Brygge.
•
Konceptuelle events som Børnebagedyst, Monsterbal, Tegneseriesøndag, interaktivt
fortælleteater, åben scene etc.
•
Workshops i storytelling, film og foto og drama for børn og unge.
2013-16: Hovedunderviser på Red Barnet Ungdoms projekt - UNG2400 - i historiefortælling og
præsentationsteknik.
•
Underviser unge rollemodeller af anden etnisk herkomst i formidling af deres personlige
historier, præsentationsteknik og opbygning af deres fortælling på skrift – og i foredragsform.
2015-16: Storytelling på bl.a Islands Brygge og Christianshavns bibliotek.
•
”En verdensomsejling under havet” på 35 min.
•
”Gys og gru i kælderen” selvskabt fortælling.
2014:

Underviser på Høje Taastrup Gymnasie i mediefag 1.g.

2013-14: Børnehjælpsdagen: Eventkoordinator og projektleder.
•
Værtinde, konferencier og afholder af events på op til 1500 mennesker. Bla. 7 julefester på div.
Kunstmuseer. 5 sommerfester i Zoo, Knuthenborg, Givskud zoo. Samt teatercamps,
tegneworkshops, teaterture etc.
•
Pressehåndtering.
2013:

•

Projektleder hos Aha kompagniet.
Eventmanager og projektleder. Teambuilding instruktør – filmteambuilding og adventurerace.

2011-14: Instruktør og kunstnerisk leder på Musicalteatret.
•
Instruktør og kunstnerisk leder på div. musicals “ Vi maler byen rød” – 2014. Melodi Grand
Prix sange) Showtime 2012, Sæt dig fri” 2011. Med 40 medvirkende.
2010-12: Manuskriptforfatter og instruktør på børnefilmen ”Jeg melder krig mod” med støtte fra Dansk Film
Institut. Se evt. filmen her: https://vimeo.com/82969246
2009-12: Eventkoordinator og projektleder i teambuilding på Adventuregames.
•
Ansvar for events og afvikling af arrangementer samt kundeopfølgning.
2008-11: Instruktør, manuskriptforfatter og co-producent på kortfilmen ”Et liv flere liv” med støtte fra Dansk
Film Institut. Se evt. filmen her: https://vimeo.com/104003178
2010:

•
•

Peoplegroup - PA for Lars A. P. i udviklingen af brandet ”Fucking Flink”
Korrekturlæser og branding aktiviteter på bogen ”Fucking Flink”
Tilrettelæggelse af filmspots for brandet “Fucking Flink”

2008-09: Projektkoordinator - RelationsPeople, PeopleGroup
•
Udarbejdelse af pressemeddelelser, nyhedsbreve, debatindlæg mm.
•
Pressearbejde og journalistkontakt
•
Idéudvikling til kommunikationsaktiviteter
2004:

Professionel skuespiller på Ishøj Teater - børneteater

