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FORFATTER, STORYPRODUSENT og KLIPPER
UT DANNING
1986 - 1990

NEW YORK UNIVERSITY, TISCH SCHOOL OF THE ARTS
B.F.A. Bachelor of Fine Arts, Film & Television
Studieretning: Dramatic & visual writing og cinematography
KUNST NERI SK VIRKSOMHET OG PRODUKSJONER

1998 - 2015

som ansatt i: NORSK RIKSKRINGKASTING AS
Fristilling som konseptutvikler, manusforfatter, regissør, storyprodusent og
klipper for Drama, Ung og Underholdning på en rekke seriekonsepter, f.eks;

«Julekongen» - storyprodusent, helhetsansvar for å skrive endelig manus- inklusive forfatter av en
tredjedel av scenene til serien, samt hovedklipper, i sum en slags «ghost-showrunner», 24 x 24 minsʼ.
Julekalender på NRK i 2012 og 2015. Nominert til Gullruten 2013.
«Halvseint» - manusredaktør & mentor for regi og stab, skrive seriemanus, sketsjer og revisjoner,
11 x 24 minsʼ. Animert talkshow i to sesonger vist på NRK i 2007-08. Serien ble nominert til Amanda,
Gullruten og beste TV-serie ved Annecy International Animation Film Festival 2008.
«Det Tredje Tegnet», aka «La Rédemptrice» - serieskaper / hovedforfatter, et samarbeid med ARTE
France, 6 x 30 minsʼ. Dramaserie sendt i Frankrike, Tsjekkia, Tyskland, Wales og på NRK i 2001 og 2002.
«The Other Voices» - regi/manus, foto og klipp. Dokumentarﬁlm om en splittet befolkning i New York
etter 9/11. Vist på NRK i 2002.
«Gringos» - regi/manus, foto og klipp. Dokumentar/underholdningsserie fra seks kontinenter i to
sesonger på NRK i 1998 og 1999, 16 x 40 minsʼ. Gullruten 1999.
1990 - p.t.
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Forfatter, storyprodusent og klipper, f.eks;
«Skalle - lærer forskjellen på hester» - serie barnebøker, forfatter og illustratør. Første bok utgitt 2015.
Andre og tredje bok i utvikling.
Forfatter «Jakten på Morfar», spilleﬁlm, og serieskaper «Stella & Ryder», dramaserie, i utvikling - begge
støttet av Norsk Filminstitutt 2014 og 2015.
«Nokas» - omstrukturering av historien (re-cut), spilleﬁlm 2010, to Amanda, Kanonpriser og Atlas dʼOr.
«Siv og Knut - en kjærlighetshistorie» - co-regi, storyprodusent for manus og klipp, 6 x 30 minsʼ.
Dokumentarserie med seerrekord om et rusavhengig ektepar, vist på NRK i 2006 og 2007.
«U» formater - serieskaper, dramaturg, postprodusent og klipper 140 x 30 minsʼ på ﬂere serieformater
i sjangrene dokumentar, underholdning og ﬁksjon for ungdomsprogrammet «U», vist i mange
sesonger på NRK (1991-1998). Prix Danube, Prix Jeunesse, Prix Europa og ﬂere Gullruter.
Se www.hnoodt.com for utfyllende CV, og ﬁlmograﬁ.
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