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Ellen Riis ny forstander for Den Europæiske Filmhøjskole
Anerkendt filmproducent og ekspert i talentudvikling, Ellen Riis, tiltræder som ny forstander for
Den Europæiske Filmhøjskole. Hun afløser Nadia Kløvedal Reich, der ønsker at søge nye
udfordringer.
Bestyrelsen for Den Europæiske Filmhøjskole i Ebeltoft har ansat Ellen Riis som ny forstander. Hun
overtager posten efter Nadia Kløvedal Reich, som har været forstander på højskolen siden 2014.
Ellen Riis er bedst kendt som filmproducent med fokus på talentudvikling og har en omfattende
uddannelsesmæssig og karrieremæssig baggrund. Hun er uddannet Cand.phil. i kommunikation og
har arbejdet som pressesekretær hos Nordisk Film, seks år i Tyskland som journalistisk researcher
for bl.a. TV2, producer og afdelingsleder hos Deluca Film, og i 2006 stiftede hun sit eget
produktionsselskab, Basmati Film. Senest kommer hun fra en stilling som adjunkt og
undervisningskoordinator med ansvar for opbygning af den internationale afdeling på
uddannelsen ”Multiplatform Storytelling and Production” på VIA University College i Filmby Aarhus.
Bestyrelsesformand for Den Europæiske Filmhøjskole, Henning Camre, siger:
”Efter fire år som forstander har Nadia Kløvedal Reich besluttet at søge nye veje. Hun efterlader en
skole, der har gennemgået en rivende udvikling på alle fronter - skolens elevfløj og teknologiske
udstyr er udbygget og moderniseret, skolen hviler på en stærk økonomi og råder ikke mindst over
en toptunet international lærerstab støttet af en solid og kompetent administrativ stab. Men
lykken har tilsmilet os; skolens omdømme har tiltrukket en højt kvalificeret ansøgerskare, hvor vi
har valgt Ellen Riis som ny forstander. Det bliver en forstander med en omfattende og kvalificeret
viden og erfaring, der overtager posten, og jeg føler mig overbevist om, at Ellen vil være i stand til
at videreføre og udbygge det solide grundlag, hun overtager fra Nadia Kløvedal Reich.”
Kommende forstander på Den Europæiske Filmhøjsole, Ellen Riis, udtaler:
”At få ansvaret for en dansk folkehøjskole er et stort og forpligtende privilegium. Den Europæiske
Filmhøjskole har sat sig spor overalt med sin internationalt anerkendte høje faglighed. Jeg ser frem
til at bruge mine pædagogiske kompetencer, mit netværk og min filmiske erfaring i arbejdet med
spændende unge mennesker, der udvikler deres filmiske viden og engagement sideløbende med
deres personlighed, og, gennem deres ophold nærmer sig en afklaring af deres videre vej frem i
livet. Jeg glæder mig til at flytte til Ebeltoft og kaste mig ind i arbejdet sammen med en dedikeret
og dygtig stab af medarbejdere og lærere.”
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