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Flexibel	  kulturproducent	  	  
	  
Sammanfattning	  
Driver	  för	  närvarande	  företaget	  Vargkatten	  Produktion	  AB.	  Gör	  kulturproduktioner	  med	  fokus	  
på	  film,	  TV,	  folkmusik,	  världsmusik	  och	  nationella	  minoriteter.	  	  
	  
Arbetslivserfarenhet	  som	  egen	  företagare	  
Producent	  för	  Aarons	  nya	  land,	  tv-‐serie	  på	  fyra	  avsnitt	  om	  Sveriges	  judiska	  historia	  för	  UR-‐
Utbildningsradion.	  2014-‐2015	  
Författare/föreläsare,	  5768	  visningar	  på	  YouTube	  (Opal	  förlag)	  –	  om	  att	  vara	  ung	  rom	  idag	  
Skrivcoach/redaktör,	  enskilda	  uppdrag.	  2014	  	  
Producent,	  Euridicele	  –	  a	  work	  in	  progress	  2014-‐2015	  
Producent/regi,	  Sinnligt	  för	  TV4,	  1992	  
Skribent,	  informationstexter,	  reportage	  mm.	  Lorentz	  reklam,	  Nobelsyntesen	  mfl.	  1987-‐1992	  
Manusförfattare,	  Det	  man	  inte	  vet,	  Adam,	  Min	  svenska	  onkel.	  1988-‐1992	  
Projektledare/Manusförfattare,	  reporter;	  Folkhögskolor	  i	  Värmland	  -‐folkbildningsrådet,	  
Bågrock	  och	  motorvrål-‐	  SvT,	  Storyn	  om	  Stig	  –	  TCO-‐S/Rapportfilm,	  Greenkids	  –SvT/Axiomfilm.	  
1987-‐1990	  
	  
Arbetslivserfarenhet	  som	  anställd	  
Producent/arrangör;	  Nordic	  Romani	  Festival,	  RFoD	  –	  riksförbundet	  för	  folkmusik	  och	  dans.	  	  
2012-‐2013	  
Projektledare,	  Kulturens	  bildningsverksamhet,	  hemsidan	  Lattjo	  Drom,	  2012	  
Lärare,	  religion,	  svenska,	  tv,	  film,	  manus	  samt	  specialpedagogisk	  resurs	  för	  elever	  med	  särskilda	  
behov.	  Media	  Gymnasiet	  i	  Nacka	  Strand,	  Gärdesskolan.	  	  2000-‐2010	  	  
Producent,	  TV-‐inspelning,	  Folk	  och	  Världsmusikgalan	  2010	  
Producent,	  The	  Middle	  East	  Peace	  Orchestra,	  dokumentärfilm,	  DR	  –	  dansk	  TV.	  Världens	  fest	  i	  
Sverige	  om	  Purim,	  UR-‐Utbildningsradion.	  CNRG-‐film,	  2005-‐2008	  
Regiassistent,	  casting/statistansvarig/	  location	  finder,	  Esthers	  testamente,	  Zorn,	  SVT	  1994-‐
1996	  
Konstnärlig	  rådgivare,	  manusförfattare,	  Tryggare	  kan	  ingen	  vara,	  Ett	  skepp	  kommer	  lastat,	  
Omegafilm1992-‐1993	  
Regiassistent,	  Könets	  fångar,	  Teater	  Aurora	  1991-‐1992	  
Projektledare,	  manusförfattare,	  programledare,	  reporter,	  Prima	  Media,	  Ulf	  Wickbom	  Media.	  
1991-‐1995	  
Beställningsfilmsproducent,	  ca	  20	  produktioner	  av	  varierande	  slag	  1987-‐2013	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
Priser	  och	  utmärkelser	  
Första	  pris	  Barnens	  romanpristävling	  Sveriges	  Radio	  P1	  &	  UR’s	  barnromantävling	  	  2014	  	  
Första	  pris	  bokförlaget	  Podium	  och	  Le	  romani	  Nevimatas	  ungdomsromantävling	   2013	  	  
Årets	  arrangör	  Folk	  och	  Världsmusikgalan	  för	  Nordic	  Romani	  Festival	  	   2013	  	  
Hedersomnämnande	  reportage	  tidningen	  CLIC	  magasin	  	   	   1990	  	  
Första	  pris	  i	  manustävling	  om	  Värmlands	  folkhögskolor,	  folkbildningsrådet	  	   1987	  	  
	  
Utbildningar	  
Magisterexamen	  i	  kreativt	  skrivande,	  Författarskolan,	  Lunds	  Universitet	  	   2013	  
Lärarlyftet,	  Specialpedagogik	  30p,	  Karlstad	  Universitet	   	   	   2011	  
Dynamisk	  Pedagogik	  45p,	  Lärarhögskolan	  Stockholm	  	   	   	   2010	  
Gymnasielärare	  i	  religion	  och	  svenska,	  Lärarhögskolan	  Stockholm	   	   2000	  
	  
Datakunskap	  
Officepaketet,	  AVID,	  Final	  Cut	  samt	  Wordpress,	  utmärkta	  kunskaper.	  
	  
Språk	  
Engelska	  och	  franska,	  goda	  kunskaper	  i	  tal	  och	  skrift.	  
	  
Förtroendeuppdrag	  
Kontaktperson	  för	  stadsdelsnämnderna	  Östermalm	  och	  Skarpnäck.	  
	   	  
Referenser	  
Goda	  referenser	  finns,	  lämnas	  på	  begäran.	  


