True life stories - Anders Hoft
Å følge drømmene sine er kanskje det viktigste i livet. Min tid på
Medier og Kommunikasjon ved Nesodden VGS hjalp meg med å
finne den store drømmen og endret dermed livet mitt fullstendig. Lidenskapen jeg fikk for film på media har resultert i at jeg
nå studerer filmfotografi ved en av verdens beste og mest respekterte
filmskoler.
I løpet av det siste året på media produserte fire av mine medelever
og jeg novellefilmen ”Desember 1944”. En 22 minutters lang film om
lokalhistoriske hendelser på Nesodden under 2. Verdenskrig. Med blant
annet ”Desember 1944” i bagasjen kom vi inn på Nordland Kunst- og
Filmfagskole i Lofoten. En fantastisk filmskole som fungerte som et
naturlig steg videre på veien for oss alle. Jeg arbeidet som filmfotograf
på mer enn 8 eksamensfilmer og regisserte i tillegg flere filmer. I løpet
av denne 2-årige fagskolen fikk jeg muligheten til å arbeide med flere
profesjonelle filmskapere. Eksamensfilmen min, ”Unns Kjærlighet”,
hvor Kari Simonsen, Jorunn Kjellsby og Mads Sjøgård Pettersen spiller hovedrollene, sendes i disse dager rundt til filmfestivaler over hele
verden. I tillegg reiser også flere av filmene jeg har fotografert verden
rundt.

En showreel satt sammen av
eksamensfilmene jeg fotograferte ved Nordland Kunstog Filmfagskole:
https://vimeo.com/44944169
Desember 1944:
https://vimeo.com/34562954
Navnløs:
https://vimeo.com/34526686
www.ANDERSHOFT.com

Med en stor portefølje fra Lofoten søkte jeg meg videre inn på kanskje
verdens mest kjente skole for studier innen filmfotografi: Den Polske
Filmskolen i Łódź. Etter tre dager med intense opptaksprøver fikk jeg
tilbud om studieplass ved ”Master of Arts” i Filmfotografi og det er der
jeg er nå. I tillegg til studiene arbeider jeg freelance som filmfotograf i
Norge.
Jeg hadde ikke vært der jeg er i dag hadde det ikke vært for Medier og
Kommunikasjon ved Nesodden VGS. Kombinasjonen av valgfrihet og
godt kvalifiserte lærere skapte et utrolig sterkt og engasjerende læremiljø. I tillegg glemmer jeg aldri det gode klassemiljøet vårt. Jeg fikk
venner for livet og kommer for alltid til å huske de fantastiske dagene
på media som fulle av kreativitet og glede.

