True life stories - Christopher Stensli
advertising, målgruppe osv osv.
Fra skuespillerkurs med Jørgen
Langhelle til moteshow og filmfestival.
Det Nesodden er spesielt flinke på,
er å ta ideer fra arket og sette de ut
i livet, og lære fra hele prosessen,
uansett om det gjelder reklame,
musikkvideoer, journalistikk, fiksjon
eller grafisk design. Stikkord: Bredde!

Jeg studerer nå ved Westerdals i Oslo, og sikter mot å jobbe med
regi innen film og reklamefilm. Jeg følte jeg fikk en unik mulighet
på Nesodden til å utvikle meg kreativt og jobbe med ting jeg faktisk
liker. Det finnes utallige jobber der ute, og etterspørselen stiger
kraftig. Folk i klassen min her på Westerdals med bakgrunn fra
media på videregående skoler har jobber som frilans ved siden av
skolen og tjener godt gjennom å gjøre ukes-, eller helgprosjekter.
På Nesodden vgs. fikk jeg den kompetansen jeg trengte, utrolig god
oppføling fra lærene og en kreativ frihet jeg ikke visste fantes i
offentlig skole. I løpet av mine 2 siste år på media produserte jeg
mellom 30-40 mindre filmer av forskjellig kvalitet. Mye eksperimentering og en enorm læringskurve! Nesodden vgs presenterte en bredde
av fagkunnskaper, som komposisjonslære, farger, kommunikasjon,

Filmen ”Unnskyld” første eksamensfilm på Westerdals.
Deltok på kortfilmfestivalen Grimstad 2012:
https://player.vimeo.com/video/37203236
Dokumentar tatt ut til dokfestivalen i Volda, filmet i Athen.
http://www.vgtv.no/#!/video/62158/dokumentar-in-deep-water
Noen av Christophers filmer på VIMEO:
https://vimeo.com/user3679554/videos

Siste året søkte jeg med
fordypningsoppgaven i norsk/media
til den største kortfilmfestivalen i
Norge, nemlig kortfilmfestivalen i
Grimstad og kom med!
Nå jobber jeg frilanse, og har fått
små jobber der jeg jobber med idé
til ferdigstilling, regi, foto og klipp
i bla. Aschehouge og Amnestys
TV-aksjonen(NRK). Samtidig tar
jeg også oppdrag som animatør, og
har laget informasjonsvideoer for
patenter til offshoreløsninger.
En ting er sikkert, jeg hadde aldri
hatt de mulighetene og de
fremtidsplanene jeg har nå, hvis ikke
det hadde vært for de 3 årene jeg
gikk media på Nesodden vgs.

