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CV 

2021-2024, 18FRAMES (Den Fynske Filmskole, uafhængig filmuddannelse): Filmklipper 

§ Jeg er filmklipper på den fynske deltidsuddannelse, 18Frames. Her producerer vi større midt-

vejs- og afgangsfilm og har samtidig undervisning og workshops.  

2021-2025, TV- OG MEDIETILRETTELÆGGELSE (produktionsbachelor, DMJX): Studerende 

§ Som studerende på TVM lærer (og laver) jeg alt fra A-Å i en Tv-produktion: tilrettelæggelse, 

fotografering, kamerateknik, journalistisk dramaturgi, klip m.m1.  

27. maj 2021 – 18. juni, BERMUDA PRODUCTION (produktionsselskab): Klippeassistent, deltid 

§ Jeg hjalp til som klippeassistent hos Bermuda Production i en travl periode. Jeg loadede pri-

mært materiale og lavede proxyfiler i Premiere Pro. Havde også et par dage hvor jeg scriptede 

et længere mastersync. 

6. april 2021 – 30. april, FORENEDE NATIONER (verdensorganisation): Videoklipper, fuldtid 

§ Jeg lavede en 5 min. video2 for FN til deres hjemmeside og sociale medier. Her stod jeg både 

for klip, grafik/animation (i After Effects), grade og lyddesign/mix. 

§ FN er en seriøs organisation, som har meget klare idéer om, hvordan de præsenterer sig selv. 

Farvekoder, logoer og fonte er fastlagte, men de er til gengæld meget åbne for forslag til klip 

og grafisk design; netop dét gjorde, at det stadig var spændende, sjovt og kreativt!  

4. jan. 2021 – 19. marts, SPACE ROCKET NATION (produktionsselskab): A-klipper, fuldtid 

§ Hos Space Rocket Nation3 var jeg A-klipper på spillefilmen Twisted4 for filmproducer, Lene 

Børglum, og instruktør, Vibeke Muasya. Et freelancejob, hvor jeg var fuldtidsansat i 11 uger. 

§ Twisted blev udvalgt til The Frontiere Buyers Showcase56 til The Cannes Film Market i juli 

2021 i Cannes.  

 
1 Se min første portrættering af ’En passioneret håndværker’ her: https://www.youtube.com/watch?v=5cyVoj0VKRU  
2 Jeg må desværre ikke linke til videoen, da den endnu ikke er offentliggjort 
3 Se min anbefaling derfra nederst i dette dokument. 
4 Jeg kan desværre ikke linke til filmen, da den endnu ikke har haft præmiere 
5 Beskrivelse fra deres hjemmeside: Presentation of genre films in post-production, seeking sales agents. Sales agents, 
distributors and festival programmers are given an opportunity to discover genre films in progress 
6 Læs mere her: https://deadline.com/2021/04/cannes-marche-fantasia-13-projects-genre-focused-industry-event-
frontieres-1234745587/?fbclid=IwAR0TwkDfMZqL9IJ3ez5y3-SUleTMBRDu2eXNlKwtoXkVWiZlY1lH9Foe2hU  
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§ Twisted er en amerikansk, psykologisk thriller på 80 min., og hele processen gav et enormt 

spændende indblik i filmbranchen. 

Foråret 2020, DAGSHØJSKOLE: Københavns Film- og Fotoskole 

§ Vi sluttede med afgangsfilmen, Sandra & Leo7, som jeg var A-klipper, lyddesigner og co-

producer på. Vi stod 6 mand for at få alt til at gå op i en højere enhed; et intenst, tidskrævende 

og lærerigt forløb. Kortfilmen er pt. i en ny skriveproces, da den skal videreudvikles til en 

serie med økonomisk og praktisk støtte fra skolen. 

§ Før afgangsfilmsforløbet, fik vi undervisning i alt fra storytelling til lysopsætning. Men især 

havde vi ofte fokus på præproduktion: Research, idéudvikling, manuskript, kommunikation 

til målgrupper m.v.  

Foråret 2019, ERHVERSUDD.: NEXT, Film- og Tv-produktion (grundforløbet, GF2)   

§ På NEXT lærte jeg om lyd- og lyssætning, bl.a. ifm. interviewopsætning. Kamerateknik (shut-

ter speed, blændeåbning- og tal, dybdeskarphed, ISO m.m.), 180- og 30º-reglen, kontinuitet, 

eyelines ved dialog m.m. Jeg blev også fortrolig med basic lydmix og colourgrading.  

§ Vi havde større forløb, bl.a. dokumentar- og eksamensproduktion (en portrætdokumentar8). 

Jeg lavede klip + lyd på begge, men testede også mig selv som lyd-, lys- og kameraperson. 

Foråret 2018, GRUNDTVIGS HØJSKOLE: A-fag: Radio + B-fag: Filmproduktion 

§ På filmholdet lavede jeg en undersøgende dokumentar om forskelle/ligheder på mig og min 

95-årige farmors ungdomsliv. Her stod jeg for koncept, idéudvikling, klipning m.m. 

§ På radioholdet lærte jeg om lydredigering, storytelling og at producere podcasts i Hindenburg. 

Jan. 2015 – dec. 2017, GIMLE (spillested): Frivillig 

§ Var frivillig i knap 3 år. Var både stagehand, bartender, i garderoben, barista i caféen m.m. 

2012-2015, STX: Roskilde Gymnasium  

§ I mediefag lavede vi en dokumentar om upcoming bands, hvor jeg var ”instruktør” og klipper. 

Jeg lavede efterfølgende eksamensprojekt alene, hvor jeg stod for både tilrettelæggelse, 

 
7 Se afgangsfilmen, Sandra & Leo, her: https://we.tl/t-kO5zzFc6DM (skal downloades pga. musik uden rettigheder) 
8 Se min eksamensproduktion her: https://www.youtube.com/watch?v=rg3v1yR7Cnk  
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manuskript, kameraføring, lyd, klipning m.m. Det var i høj grad disse amatørprojekter der 

satte gang i min interesse for film- og videoproduktion. 

 

 Andet, personligt 

o Elsker brune bodegaer, 

selvironi, Luksusfælden og 

perfekte far-jokes 

o Drømmer om at bo på Ve-

sterbro i en kæmpe lejlig-

hed med en kæmpe hund  

Andet, praktisk 

o God i Premiere Pro, After Ef-

fects, Hindenburg, Final Cut 

o Jeg har kørekort 

o Født 21/04-1996 

o Har iMac + abonnement til 

Premiere Pro & After Effects 



 
 

Anbefaling af Amanda H. Bahl 

Ansat som klipper på fuldtid hos Space Rocket Nation fra d. 4/1-2021 – 19/3-2021. 

 

 

Jeg giver Amanda min varmeste anbefaling. Hun har som klipper på min spillefilm TWISTED vist en dra-

maturgisk overblik, ualmindelig god sans for timing, visuel struktur og formidling. Hun er udholdende, sam-

let, konstruktiv, arbejdsom, venlig og frem for alt er Amanda visuelt og fortællermæssigt klog. 

Amanda er stærk på de psykologiske elementer i en visuel fortælling. Twisted er Amandas første spillefilm, 

og hun har haft godt styr på akterne, sekvenser i hvert akt, og på hver karakters bue i filmfortællingen. 

Amanda har et skrapt blik og er teknisk dygtig. Hun er ikke bange for at lære nyt, både tekniske og drama-

turgisk. Hun er en god team-player, lyttende og åben for kritik, samtidigt er hun tro mod sine synpunkter. 

Amanda har vist kontinuerlig dedikation, interesse, punktlighed og generelt gået til opgaven med et  åbent 

sind, og altid klar på at afprøve forskellige løsninger.  

Min samlede vurdering af Amandas kvaliteter er, at hun er en detaljeorienteret klipper med stort potentiale 

foran sig. Hun er ikke bange for at give sit besyv med, eller foreslå en anden løsning. Samtidig forstår at hun 

at eksekvere en konkret opgave og finder stor værdi i at perfektionere sit arbejde. Jeg giver hermed Amanda 

min varmeste anbefaling. 

Med venlig hilsen 

 

Vibeke Muasya 

Instruktør og manuskriptforfatter 

Vibeke@muasyamedia.com 

Mobil: +45 60228022 

Space Rocket Nation, Kvæsthusgade 5C, 1251 København K 


