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Utbildning
•
•
•

Bildproduktion, Manus för film och TV, Högskolan Dalarna. Filosofie kandidatexamen 180
poäng, juni 2014.
Konstvetenskap och Bebyggelsehistoria med byggnadsvård, Stockholms Universitet, 1987–
1989.
Etnologi, Lunds Universitet 1989–1990.

Aktuellt

Min och frilansfilmaren Åsa Linders dokumentär Jag brinner visades den 3 juni kl 22.15 på SVT2. Den
ligger nu på SVT Play fram till den 30 november 2019. Reine Ullén var nära att mista livet i
skogsbranden i Västmanland 2014. Räddad av tre modiga brandmän och med 65-procentiga
brännskador, är han djupt tacksam att han lever. Samtidigt har den traumatiska händelsen satt djupa
spår. Hans kollega Robert omkom och i Reines inre pågår en omvärdering av livet. Hur går man vidare
när en katastrof inträffar? Länk till SVT Play
Jag och de fantastiska eleverna i åk 5 på Siljansnäs skola i Leksand är i hamn, med vårens stora dockoch filmprojekt - Barnen från Frostmofjället. Filmen är inspirerad av Laura Fitinghoffs bok med
samma namn från 1907. En stark berättelse som handlar om mod, gemenskap och solidaritet. Men
spelfilmen har också dokumentära inslag, där man får en inblick i arbetsprocessen. Dessutom får man
ta del av barnens tankar om livets stora frågor, i de starka och öppenhjärtiga intervjuer de ger.
Skolprojektet låg under projektet Marionetternas himlafärd till Leksand och finansierades av
Allmänna Arvsfonden. Jag är tacksam att jag har fått chansen att arbeta med detta fina projekt!

Biografi

Våren 2018 Barnens himlaspel. Filmpedagog i ett filmprojekt för åk 5 på Åkerö skola i Leksand, inom
projektet Marionetternas Himlafärd till Leksand.
2017–2018 Flickor – tag plats! Initiativtagare, projektledare och filmpedagog
• Del 1. Ett skapande integrationsprojekt med fokus på rörlig bild som riktade sig till
utlandsfödda tonårsflickor. De skulle se film, prata film och göra film. Sex asylsökande
afghanska tonårstjejer rekryterades till fritidsprojektet.
• Del 2. Svenskfödda tonårsflickor bjöds in i integrationsprojektet, som blev ett forum där
skilda kulturer kunde förenas i ett gemensamt intresse. Målet var att skapa en långsiktig
integration.
2016 Invald i Women in film and television Sveriges styrelse.
2015 Distriktsansvarig för Women in film and television (WIFT) Dalarna tillsammans med Åsa Linder.
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2014 Premiär för min och Åsa Linders kortfilm Pianoskogen:
• Uppsala Internationella Kortfilmsfestival. Tävlade i kategorin bästa svenska kortfilm.
• Dalarnas Filmfestival i Falun.
• Maskinhuset i Grängesberg. Visades i samband med en konstutställning på temat
"Förändring och identitet".
• Video Gud Festivalen i Gamla Meken i Smedjebacken. Nominerad som ett av
tävlingsbidragen i klassen yrkesverksamma filmare.
Ängelby. Praktik på inspelningen av Tre Vänners/SVT:s tv-serie, inspelad på Film i Väst.
Vitt Skräp (Merix Media), långfilm. Scenografiansvarig i team Dalarna.
2012 Kortfilmen Mansgris. Scenografi- och kostymansvarig. Vann priset "Bästa utländska film" på
Lady Filmmakers Festival i Beverly Hills i Los Angeles 2014.
2009-2014 Produktreklam. Annonser, bilder och flash för hemsidor och även tv-reklam. Detta i
samerbete med professionella fotografer och grafiska formgivare.
2009 och 2010 Vägen hem, ett spel om herrarbete vid 1800-talets slut. Manus och regi. Uppfört i
Leksand.
2000 Företaget Leva Texter startades. Frilansar fortfarande som skribent och stylist för ett tiotal av
de svenska inrednings- och trädgårdsmagasinen.
1995–1998 Tidsresor & Kulturmöten, projektledare för ett dramatiseringsprojekt i Leksand.
1994 Va´ ä` klocka? Borlänge jubileumsspel, manus och regi.
1991–2014 Vilket liv på Hushagen! Dramatiserad stadsvandring i bruksmiljö i Borlänge. Källforskning,
manus och regi.
1990–1995 Framtidsmuseet i Borlänge. Projektanställd som museipedagog.
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