True life stories - Audun Selsjord Bratlie

Min showreel med diverse
klipp av filmer jeg har
gjort:
https://www.youtube.com/
watch?v=yyJF7UQkCLk
”Desember 1944” – Krigsfilmen vi lagde i 3. året på
Nesodden VGS:
https://vimeo.
com/50870326
”Navnløs” – En dikt adaptasjon vi lagde i norsk
særemne, med Jørgen
Langhelle som skuespiller:
https://www.youtube.com/

Det å gå på media er det beste som
har skjedd meg. I løpet av de tre
årene gikk jeg fra å ikke vite hva
jeg ville bruke livet mitt på, til å
finne det som i dag er min store
lidenskap, nemlig filmregi.
Dette er takket være lærernes
respekt og åpenhet for elevene, der
vi har fått mulighet til å fordype oss
i det vi syntes var mest interessant.
I 3. klasse fikk jeg og mine klassekamerater mulighet til å lage en 22
minutter lang krigsfilm, som nå
brukes i undervisningen på skolen.

Denne filmen gav meg og fire andre
fra samme kull en plass på Nordland- kunst og filmfagsskole, en av
Norges aller beste filmskoler. Her
fikk jeg i løpet av to år boltre meg
med profesjonelt utstyr, lære av
profesjonelle filmskapere og
regissere flere kortfilmer. ”Skogens
Konge”, min avsluttende eksamensfilm har vært på flere internasjonale filmfestivaler både i Englad og
Australia.
Nå jobber jeg som regiassistent for
regissør Nefise Lorentzen i en full
stilling hos produksjonselleskapet
Integral Film. (Hun har laget flere
internasjonale, sammfunnskritiske
dokumentarer som har gått på NRK
og vunnet priser rundt om i hele
verden). Samtidig holder jeg på med
å utvikle egne filmprosjekter.
Det å kunne leve av det jeg elsker,
hadde på ingen måte vært mulig om
jeg ikke gikk på Medier og Kommunikasjon på Nesodden VGS. Her
fant jeg både min store lidenskap,
samtidig som lærerne gav meg nok
tyngde til å nå kunne jobbe profesjonelt med film i en alder av 21 år.

