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Kort kven eg er

Omsorgsfull, ekstrovert og rettferdig leiartype, som elsker kreativ media som film og
stillfoto. Født og oppvaksen i Gaupne, Vestland fylke. Opptatt av solidaritetsarbeid og å gje
ei stemme til dei som treng det. Elsker å lese, møte nye folk og å gjere noko heile tida.
Ynskjer å opparbeide meg erfaring og jobbe meg fram mot draumen min, om å bli ein god
produsent. Min visjon er å finne ein god måte å foreine solidaritet og film, eg ynskjer og å
lage film av nokre av dei mange gjemte skattene i “young/new adults” bøker.

Utdanning

Aug 2019 - dd Film og TV, spesialisering produksjon/produsent Høyskolen Kristiania,
Westerdals

(aug 2019 - juni 2022 - Vara Tillitsvalt i Film og tv)

Aug 2018 - juni 2019 Global Solidaritet Ringerike Folkehøyskole

Hovudfag: Solidaritet arbeid og film/foto, men hadde også mykje om bl.a. bærekraft, jobb
med psykisk/fysisk utviklingshemma og fleirkulturelle aktiviteter

Aug 2015 - juni 2018 Medium og kommunikasjon Sogndal videregåande skule

Yreksfagleg linje, m/generell studiekompentase. Var også vara i Elevrådet, 2015/2016

Juni - juli 2015 Språkutveksling i New York EF, Education First

Budde på eit collage og hadde Engelsk som hovudfag, lærde både gjennom undervsining i
klasserom, oppleving av New York og generelt å snakke med folk.

Arbeidserfaring

2021 Praksis - deretter assistent Fantefilm

Pratikant, der eg var på prod.kontoret til spillefilmen “Teddybjørnenss jul” i 5 veke, min
hovudoppgåve var statister, men hjalp generelt med alt på kontoret. Då praktikant- tida var
over fortsatte eg som statist assistent ut forarbeidet til spillefilmen og der eg trengtes på
innspillinga.

2021 Statist assistent - Julestjerna The Global Ensemble Drama AS

2021 Casting/casting assistant for div reklamefilmer Hyra på gjennom Alfa Casting

Global reklame, nordisk base, for Qatar Airways

Fleire korte reklame filmer for Ice

Reklame for VG

Tiktok reklame for Elkjøp

Intern bilreklame for Møller bil
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2017 - dd Eiga mediabedrift FS Media

Einmannsforetak. Hatt diverse oppdrag innad foto, film, design og redigering, som
konfirmasjonsfotografering, produktfotografering, design av brosjyrer, fotografere osv.

2017 - dd Reinhalder og frukostarbeidar Walaker Hotell

(Til tross for tittelen reinhaldar og frukostarbeidar, lærer eg masse om å lede og organisere, da
eg i mange år har vert ein av dei opperste reinhaldarane og derfor får ein slags lederrolle)

2017 Reinhalder Tørvis Hotell

2017 Tillkallingsvikar Avery Dennison NTP

2014 - 2016 Kjøkkenarbeidar, servitør, tilkallingshjelp Pyramiden Kafe

Relevant media erfaring

2022 Location Scouter - Viaplay tv-serie Nordisk film og TV

2022 2nd ad - Reklamefilm OBOS generasjoner Bacon Production

2022 Statist assistent Diverse serier og filmer

2020-2022 Produsent: Høyskolen Kristiania, Westerdals

Bacheloren “DIBS”

Kortfilmen “The Great Audition”

Bacheloren “Symbiose”

Kortfilmem “Hvem gjør vi det for”

2020-2022 Innspillingsleder Høyskolen Kristiania, Westerdals

Bacheloren “Maur”

Kortfilmen “Hell i kjærlighet”

Bacheloren “Symbiose”

Kortfilmen “Quick Cash”

2020 Produserande assistent: Høyskolen Kristiania, Westerdals

Bacheloren “Mer enn et valg”,

Kortfilmen “Luftslott”

Kortfilmen “Det aller verste”

2018-2019 Produsert dokumentar film for: Ringerike Folkehøyskole

“Ritinjali” (Organisasjon for utdanning av barn i slum områder i India)

“Vinterleir psykisk utviklingshemma Buskerud”

“Aktivitetsdagane for psykiske utviklingshemma”

“Rehema Home” (Barneheim i Kenya)
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2017-2018 Frivillig (Film og foto) Fjellsportfestivalen AS

2018: Foto teamet 2017: Film teamet

2016-2018 Nestleiar, administrasjonsansvarlig Focus UB

Jobba med det administrative og hjelpe til å leie bedrifta, i tillegg til at eg jobba på diverse
foto, film og streaming oppdrag blant anna:

Streaming av “Rulleski NM VIK 2016”, “SSF KM Futsal 2017” og “UKM sogn og fjordane 2017”

Fotografering, på “Sognablest, Brak, 2016”, for “Avery Dennison NTP, 2017” og
“Fagbrevutdeling Sogn og fjordane, 2017”

Reklamefilm for næringslivet i Luster kommune, 2017

2015-2016 Leiar Crossroads UB

Produserte reklamefilmer for alle studielinjer v/ Sogndal videregåande skule

Frivillig arbeid/verv

sep 2019 - dd Styremedlem NCFU, Oslo og Akershus

2019 Foredragsturne for vgs elever Gjennom Ringerike folkehøyskole

“Global kle- og skoindustri” og “rettferdig handel”

2018-2019 Frivillig instruktør Psykisk utviklingshemma Buskerud

2019: Vinterleir - 2018-2019: Helsedans v Ringerike fhs

2019 Studentsamling Amnesty

2018 Grunnkurs psykososial førstehjelp Raude kors

2013-2017 Medlem i ungdomens kommunestyre Luster Kommune

2016-2017: Leiar  - 2014-2017: Arbeidsutvalet

2014-2016 Frivilig ungdomsleiar (+ kjøkkenhjelp) Lusterkommune + Lyngmo ungdomssenter

2013-2015 Medlem i elevrådet + samarbeidsutvalet Luster Ungdomsskule

2009- dd Medlem Bergrosa 4H + Sogn og Fjordane Alumn

2013-2015: Kasserar 2015-2017: Leiar

2016: Deltok på kurs ang “teater og improvisasjon”

2014-2015: Deltok på “styrekurs” (2014: Kasserar, 2015: Leiar)

2007-2018 Musikant Gaupne skule og ungdomskorps

2007-2012 Ungdom handball spellar IL bjørn

Dato/sign:

14. juni 2022 Ida Falkgjerdet Svåi
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