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Kære Henrik Saabye Studielegatet,
Tusind tak for legatet. Det har virkelig hjulpet mig til at kunne fokusere på mine studier i New
York. Det har gjort, at jeg kunnet lægge al min energi i mine projekter uden at skulle bekymre
mig så meget om finansieringen af mit ophold.
Den branche, jeg bevæger mig i både i journalistikken, men i den grad også i filmindustrien, er
præget af intensiv konkurrence for at være den bedste. Man bliver hele tiden dømt og vejet.
Det var ikke en undtagelse på mit studie. Således føler jeg klart, at jeg gennem denne
uddannelse er blevet klædt på til den virkelige verden i filmbranchen.
Jeg har lært alt fra at skrive manuskripter, sætte lys, lave lyd, producere og til at lave en
marketingsplan for min film – alt med henblik på at blive den bedst mulige filminstruktør. Jeg
er glad for, at jeg i sin tid valgte at gå med denne uddannelse. Jeg kan nemlig nu tale alle
fagsprog på et filmset og i for- og efterproduktionen. Det gør mig til en alsidig og fleksibel
instruktør.
Det har til tider været udfordrende rent ressourcemæssigt at studere på et offentligt
universitet i USA. Det har dog lært mig, at jeg kan lave film på alle slags budgetter. Selvom dyrt
udstyr og kamera kan være med til at fortælle historien på en interessant måde, så handler
det i sidste ende om den gode og velfortalte historie.
Jeg har virkelig lært meget gennem dygtige og erfarne undervisere, som godt nok har
undervist på en anderledes måde, end det jeg har været vant til i Danmark. På City-Film bliver
der undervist meget gennem følelser, kompetencer, erfaringer og visioner. Så kan man vælge
at tage det med, som man føler er mest brugbart for ens projekter og lade resten hænge.
Jeg har mødt mange interessante personligheder i min tid på City-Film og i New York. Jeg har
mødt mennesker fra hele verden, fra alle samfundslag, med forskellige værdier og baggrunde.
Det har i høj grad åbnet min horisont og har efterladt dybe indtryk i mig. Det er så vigtigt –
især som filmskaber inden for både fiktion og dokumentar – at møde så mange forskellige
mennesker med forskellige livshistorier og at kunne navigere i deres personligheder. Det har i
den grad været interessant og lærerigt for en menneskeelsker og historiefortæller som mig.
Endnu en gang mange tak for legatet. Det har hjulpet mig meget. Jeg kommer nu hjem til
Danmark med et nyt netværk, en masse oplevelser rigere og med kompetencer, som jeg kan
bruge fremover i min karriere. I har hjulpet mig med at gøre mit ophold i New York endnu
bedre, end jeg havde kunnet forestillet mig.

