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Tidligere formand for Aarhus Kunstbygning træder
ind i bestyrelsen på Den Europæiske Filmhøjskole
Advokat Bodil Bach er tiltrådt bestyrelsen på Den Europæiske Filmhøjskole.
Hun er selvstændig advokat og bl.a. tidligere bestyrelsesformand for Aarhus
Kunstbygning (nu Kunsthal Aarhus).
Der er kommet nye kræfter til bestyrelsen på Den Europæiske Filmhøjskole i
Ebeltoft, idet advokat Bodil Bach netop er tiltrådt som efterfølger for dokumentarkonsulent Karolina Lidin.
Bodil Bach er selvstændig advokat med kontor i Rønde, og hun er bosat i Ugelbølle.
Udover at være tidligere bestyrelsesformand for Aarhus Kunstbygning, som i dag
hedder Kunsthal Aarhus, er Bodil Bach også tidligere bestyrelsesmedlem i Aarhus
Kunstforening og på Ugelbølle Friskole.
ʼVi er utroligt glade for, at Bodil har sagt ja til at indtræde i bestyrelsen. Ud over sine
juridiske kompetencer har hun masser af erfaring fra bestyrelsesarbejde i
kunstneriske organisationer såvel som uddannelsesinstitutioner, og så er hun lokalt
forankret med sin praksis i Rønde. Den Europæiske Filmhøjskole er, takket være
dygtig ledelse og engagerede medarbejdere, inde i en meget positiv udvikling, som vi
glæder os til, sammen med Bodil, at fortsætte de kommende år,ʼ siger bestyrelsesformand Lars Hermann.
Bestyrelsen består nu af følgende medlemmer:
•
•
•
•
•
•
•

Bestyrelsesformand Lars Hermann, adm. direktør hos Copenhagen Film
Festivals
Bodil Bach, selvstændig advokat og tidl. bestyrelsesformand for Fonden
Aarhus Kunstbygning
Lone Scherfig, filminstruktør
Ronnie Fridthjof, producer og adm. direktør i Fridthjof Film
Henning Camre, tidl. formand for Det Danske Filminstitut, nuværende adm.
direktør i European Think Tank on Film and Film Policy
Grith Okholm Skaarup, kommunikationschef hos Kammeradvokaten
Johannes Flensted-Jensen, tidl. amtsborgmester i Aarhus, nuværende
bestyrelsesformand hos VIA University College, Moesgaard Museum,
Danmarks Lungeforening og Sangkraft Aarhus

Kontakt
For yderligere information, kontakt venligst PR-ansvarlig Anne Nordenhof på
anne.nordenhof@europeanfilmcollege.com eller tlf. 22 59 22 18
Læs mere om Den Europæiske Filmhøjskole på vores hjemmeside
www.europeanfilmcollege.com

	
  

