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Ole Christian Madsen, Mette Hoffmann Meyer og Lisbeth Katborg
Bjerre går ind i bestyrelsen på Den Europæiske Filmhøjskole
Filminstruktør Ole Christian Madsen, dokumentarfilmredaktør i DR, Mette Hoffmann Meyer, og
kommunikationschef hos VIA University College, Lisbeth Katborg Bjerre, er de tre nye
medlemmer af bestyrelsen på Den Europæiske Filmhøjskole.
I forbindelse med den årlige generalforsamling præsenterer Den Europæiske Filmhøjskole tre nye
bestyrelsesmedlemmer, som tager over efter Lars Hermann, Lone Scherfig og Grith Okholm
Skaarup. De tre nye medlemmer er filminstruktør Ole Christian Madsen, dokumentarredaktør
Mette Hoffmann Meyer og kommunikationschef Lisbeth Katborg Bjerre.
”Det har altid været vores bestræbelse at tiltrække stærke profiler fra det professionelle filmmiljø
og den højskolerelaterede verden. Det indgår også i overvejelserne at sammensætte bestyrelsen af
personer med kompetencer inden for alle de områder, som Den Europæiske Filmhøjskole
beskæftiger sig med, for således at kunne støtte skolens ledelse. Med denne fornyelse er
bestyrelsen i god form til at bidrage til filmhøjskolens fortsatte udvikling og betydning for dansk og
international film,” siger bestyrelsesformand Henning Camre.
Ole Christian Madsen er kendt som instruktør og manuskriptforfatter på bl.a. ’Nordkraft’, ’Flammen
og Citronen’, ’Steppeulven’ og ’Superclásico’. Han instruerer lige nu den populære amerikanske
HBO-serie ’Banshee’ med Ulrik Thomsen i en af hovedrollerne. Han siger:
”Jeg er overbevist om, at Den Europæiske Filmhøjskole spiller en afgørende rolle i udviklingen af
nye filmskabere. Som nyt bestyrelsesmedlem vil jeg gøre mit bedste for at fastholde den specielle
og attraktive atmosfære, som filmhøjskolen altid har været omgivet af, og jeg vil arbejde for, at
uddannelsen er i konstant udvikling og leverer det bedst mulige tilbud til fremtidens filmskabere.”
Mette Hoffmann Meyer er dokumentarfilmredaktør på DR og har været redaktør på utallige
successer såsom ’Det røde kapel’, ’Dagbog fra midten’ og ’Min barndom fra helvede’. Hun opfandt
Dokumania på DR2 og modtog i 2014 Doc Mogul Award for sin indsats på dokumentarområdet:
”Jeg glæder mig til at gå ind i filmhøjskolens bestyrelsesarbejde. Jeg har fulgt skolen fra dens
spæde start, og jeg har set, hvordan man i et kreativt miljø kan stimulere nysgerrighed og inspirere
og styrke kærligheden til historiefortælling. Det har været fantastisk at se, hvordan de studerende
styrkes som rummelige mennesker ved at leve i et internationalt miljø med mange forskellige
traditioner og kulturbaggrunde,” siger Mette Hoffmann Meyer.

	
  

	
  

Lisbeth Katborg Bjerre er kommunikationschef hos VIA University College. Før VIA var hun
kommunikationschef i Borgmesterens Afdeling i Aarhus Kommune, og før det journalist på
Jyllandsposten. Lisbeth siger om sin indtræden i bestyrelsen på Den Europæiske Filmhøjskole:
”Den Europæiske Filmhøjskole er et helt særligt sted med kreative unge mennesker fra hele
verden. Som Kommunikationschef for Danmarks tredjestørste uddannelsesinstitution – hvor vi jo
også har en række film- og animationsuddannelser - bliver det særligt interessant at få et dybere
blik ind i, hvordan de unge arbejder med filmmediet, og hvordan de bruger et højskoleophold som
forberedelse eller supplement til deres fremtidige uddannelse og karriere.”
Kontakt
For yderligere information, kontakt venligst PR- og Marketingansvarlig Anne Nordenhof på
anne.nordenhof@europeanfilmcollege.com eller +45 22 59 22 18.
Du kan også læse mere om Den Europæiske Filmhøjskole på www.europeanfilmcollege.com

	
  

