Curriculum Vitae

Sist endret: 01.09.2014

Personalia
Lars Kristian Skjetne ♂
Industrigata 65 a
0357 Oslo, Norge
Nasjonalitet: Norge
Sivilstand: Samboer
Antall barn: 0
Fødselsdag: 10.06.1982

E-postadresse:
Direkte jobbtelefon:
Privattelefon:
Mobiltelefon:

Lars.Kristian.Skjetne@nrk.no
97060846
97060846
97060846

Utdanning
08.2007 - 06.2009

08.2005 - 06.2007

Master i dokumentarprod., Høyskolen i Lillehammer (Film- / Lyd- / Musikk-tekniske fag - Høyskole / Universitet,
Hovedfag / Mastergrad)
Kan ettersende produksjonseksempler om ønskelig.
Bachelor i fjernsynsteknikk, Høyskolen i Lillehammer (Film- / Lyd- / Musikk-tekniske fag - Høyskole / Universitet,
Diplom / Bachelorgrad)
Kan ettersende produksjonseksempler om ønskelig.

Stillinger
05.2009 - 01.2012

08.2010 - 12.2010

01.2010 - 06.2010
08.2005 - 08.2007

01.2004 - 08.2005

Online operatør, HocusFocus AS (Bransje:Media, Fagfelt:Medieteknikk – lyd, lys, foto, Miks, TOM,,
Rolle:Tilkallingsvikar)
- Arbeidet med klargjøring av materiale for postproduksjon og utspilling/mastring av ferdige prosjekter. - Benyttet
verktøy som Final Cut og Mistika (http://www.sgo.es/products/sgo-mistika-4k-2k-hd-sd/)
Videojournalist, Nordisk Film TV (Bransje:Media, Fagfelt:Medieteknikk – lyd, lys, foto, Miks, TOM,,
Rolle:Medarbeider)
- Videofotograf/VJ på tvserie - forarbeid med manus planlegning - 4 episoder á 4 uker per - format XDcam EX
Lyssetter, Nrk (Bransje:Media, Fagfelt:Medieteknikk – lyd, lys, foto, Miks, TOM,, Rolle:Tilkallingsvikar)
Foto-redigerer og videoteknikker, Nrk Hed/Op - Distriktskontor (Bransje:Media, Fagfelt:Medieteknikk – lyd, lys,
foto, Miks, TOM,, Rolle:Tilkallingsvikar)
Arbeidet parallelt med studiene ved Lillehammer
Foto-redigerer og videoteknikker, Kamera 2 AS (Bransje:Media, Fagfelt:Medieteknikk – lyd, lys, foto, Miks, TOM,,
Rolle:Medarbeider)
Den oppsatte perioden var et engasjement. Jeg jobber der fortsatt som vikar ved behov.

Prosjekter
12.2012 - --->

02.2012 - --->

04.2010 - --->

09.2009 - --->

06.2006 - --->

02.2006 - --->

08.2014 - 08.2014
10.2013 - 08.2014
05.2014 - 06.2014

Produksjon av Storsenter film, Strømmen storsenter
- Filmet fler forskjellige eventer i regi av Strømmen storsenter - klippet små sekvenser - arbeider med utvikling av
segment-delt film med mulighet for å henge på nye eventer. - utarbeider bumper/overganger i mellom segmenter
fotoredigerer, NRK
- Ringevikar som fotoredigerer under Line Rebekka Karoliussen - ukes lengde dokumentaropptak - ansvar for 2-kam
opptak av mulig nominerte til komipris + klipp og publisering - 1-dags dramaopptak for barnetv (Rodde) - fotograf på
barnetv studioopptak (kash og zook) - fotoassistent på Promo opptak - utstyrserfaring i jobben: - sony 500, 700 og
800 kamera - canon C300 - canon xf100 - canon xf105 - canon 5d mk2 - skinneganger til kamera - enkle eksterne
lydopptak - lyssetting
Videofotograf for Iko forlaget, Iko forlaget
- Videofotograf på produksjon av "kirkerottene" - en dvdprodukjon for barn og unge i regi av den norske kirke.
Varighet ca 1 mind. - Videofotograf på produksjon av "min kirkebok" - en velkomst dvd til barn som skal motta 4-års
boka. Varighet 1 dag. - Videofotograf på produksjon av "Kode-B" - mini drama serie. Foto og lys. varighet 2 dager videofotograf på produksjon av "Kode-B sangen" - Musikk video. 2 kamera.
Videofotograf på diverse, Countdown film
- Videofotograf/dokumentarist på avvikling av kiwi sin årlige event "Kiwiaden" 2009 i Tyrkia. - Videootograf på
produksjon av reklame for Kiwi - Videofotograf/dokumentarist på åpningen av kiwibutikk Nr. 500 i Volda. Videofotograf på produksjon av reklame for Unicef. - Videofotograf på innslag med Åsleid Engmark til Kiwiaden 2010.
Varighet 1 dag. - Videofotograf/VJ på åpning av kiwi XL i drammen. Varighet 3 dager.
Videoteknikker og teknisk veileder, Oppland Fylkeskommune - filmverkstedet i Oppland
- Teknisk assistanse til video-prosjekter i regi av filmverkstedet i Oppland. - Oppsett av tekniske løsninger for
Filmverkstedet i Oppland - Installasjon og oppsett av macer med final cut for produksjon. - Video-teknikker på
"Filmbussen" - Undommer i Oppland får mulighet til å lage video. - Oppsett av utstyrsadministrasjon for filmverkstedet
i Oppland. - Div. andre tekniske oppgaver - for mer info, ta kontakt.
Avvikling av storskjem event, Asle berteig, Brød og sirkus
- Årlig avvikling av storskjerm-event for Nordek fagmesse på Hamar. - Videofotograf på live storskjerm. - Sentral på
opprigg og teknisk logistikk.
Flerkamerafotograf Musikkfestival, Brummunddal Kulturforum Tømmerstock
Produksjon av kunstfilm til dikt-symposiu, Klaape kulturformiddling
Ide, manus, opptak og redigering av kunstfilm tilpasset Prøysens jubileumsår 2014
reklamefilm til foredragsholder, Musikkdetektivene
3-kamera Opptak og redigering av musikkforedrag.

12.2013 - 06.2014

05.2014 - 05.2014
05.2014 - 05.2014
03.2014 - 04.2014
02.2014 - 02.2014
01.2014 - 01.2014

10.2013 - 10.2013
04.2013 - 04.2013

03.2013 - 04.2013

02.2013 - 02.2013
01.2013 - 02.2013

01.2013 - 01.2013

08.2012 - 10.2012

04.2012 - 04.2012

01.2011 - 12.2011

10.2011 - 10.2011
08.2011 - 08.2011
02.2011 - 07.2011

04.2011 - 04.2011

01.2011 - 01.2011
01.2011 - 01.2011
01.2011 - 01.2011

01.2011 - 01.2011
11.2010 - 01.2011

10.2010 - 11.2010
06.2010 - 09.2010

06.2010 - 06.2010

Klipper og Fotograf på dokumentarprosjekt, Fellesfilm
- klippet med en videodagbok materiale - jobbet noe alene og noe sammen med regi med klipping av historien - hjalp til
med planlegging og opptak av restopptak (poesibilder) - arbeidet med ferdigstillingen av prosjektet
Opptak av borgelig konfirmasjon 2014, Humanetisk Forbund
3-kamera opptak av borgelig konfirasjon 2014. Enkel redigering og administrering.
Opptak til reklamefilm, Prestefilm / Plastal.com
Opptak av videomateriale til messefilm for volvo´s støtdemperfabrikk.
Vikar - puls, NRK
- fotoredigerer - fødselspermisjonsvikar
produksjon av reklamefilm, Signex AS
- Planla opptak - Lyssatte og gjorde opptak - redigerte og leverte ferdig film - kort leveringsfrist (3 dager) - dlsr-utstyr
teknisk leder - storskjerm/arena-produksjon, Skøyte vm 2014
- Ledet planlegning av arena produksjon - Hentet inn utstyr og administrerte opprigg - Ledet elever i den tekniske
avviklingen
opptak og redigering, Immitec norge
- opptak, redigering og levering på youtube av foredrag om helsekost.
Teknisk Ledelse - Fylkesmønstring UKM Otta, Ungdommens Kulturmønstring
- teknisk ledelse og administrasjon av videproduksjon under UKM - instruksjon av ungdommer som skulle av avvikle
flerkamera på mønstringene - instruksjon av ungdommer som skulle arbeide med produksjon av videomateriale til
festivalen - feilsøkning og feilretting av flerkamerautstyr underveis i mønstringene
Oppsett av studioteknikk, Redd Barna
- planleggning, innkjøp og levering av tekniske detaljer til et enkelt studio oppsett som skal brukes til mediatrening
og videoproduksjon for ansatte hos redd barna. - "strikk og binders"-løsninger på noe av leveransen.
Flerkamerafotograf, video og multimediaproduksjon
- Flerkamera fotograf på gallaevent i regi av lillehammer kommune.
Klipper og ferdigstiller, Humanistisk Ungdom
- klipper og ferdigstiller av et 5 min videoprosjekt rette inn imot et humanistisk tankesett. - tett samarbeid med regi og
lydetterarbede.
Event film - opptak og klipp, New Store Europe
- idee, opptak og redigering av en 5min eventfilm som skulle legge vekt på fordeler og ulemper med sammenslåingen av
den svenske og norske avdelingen i bedriften. - veldig kort tidsfrist og effektivt arbeid.
Klipper og effektarbeider, Redd barna
- klippet og sydde sammen videoelementer som Ble til en nettbasert barneopplæringspakke - effektarbeid i after effects klipp i final cut
VideoTeknisk instruktør, Ungdommens kulturmønstring
- videoteknikker for nettredaksjonen på Otta for ukm - problemløser ved oppsett av flerkamerabuss for ukm direkte
sending - videoteknikker for videoreportasjegruppen på ukm
Teatergrafikk for Teater Innlandet, Teater Innlandet
- Videofotograf på bilder til teaterforestilling. - sommer og vinter-utgaver av videobilder som settes sammen og brukes
som bakgrunn på teater. - programmering av Q-lab program (avviklingsprogram for live grafikk) - I samarbeid med teater
regissør Lene Therese Teigen
Videofotograf, Espen Willander, Ukjent Format
- Videofotograf på produksjon av reklamefilm for cateringbyrå
Flerkamerafotograf, konsert, UnderBrua festivalen
- videofotograf på live flk. event/konsert på hamar - varighet 1 dag
Lyssetter - Dramaproduksjonen "Erobreren", Nrk
- Lyssetter/lysrigger
- For nærmere info, ta kontakt med Torgny Braaten ved lysavdelingen på Nrk.
This is my story, Oppland fylkeskommune
- Kurs og teknisk prosjektledelse på samling med internasjonale ungdommer - Ungdommene laget videofilmer med egne
historier om kommunikasjon. - verktøy: enkle dv-kameraer og final cut - 1 ukes varighet
foto assistent/lyssetter, Hocus Focus
- reklamefilm for Argus-syn.no - lyssetter og teknisk assistent
Kursholder, Norsk frilynt ungdomsforbund
- 16 timers kurs i greenscreen arbeid for ungdommer. - Teknisk administrator og leder
Avvikling av Flerkamera, Asle Berteig, Brød og sirkus
- Teknisk administrator og videofotograf på avvikling av Ringsaker gallaen 2011. - Videofotograf på avvikling av
event, åpning av Moelv og Brummunddal som by.
Avvikling av storskjerm event for tv3, Dansens Hus, Oslo
- Videoteknikker og bildemikser på avvikling av langseringsevent for TV3
Produksjon av informasjons-dvd, Siste Skrik
- teknisk administrasjon, fotografering og redigering av informasjons-dvd til barne og familiedirektoratet. - Dvden
omhandler arbeidsmetoder for mennesker som jobber med rusavhengige personer.
Teaterforestillingen Bell-check, Janne Langaas
- produksjon av teater grafikk/klipp i final cut - programering av avviklingsprogram/klargjøring til avvikling av teater
Videofotograf, videografikkprodusent og programerer, Oppland Fylkeskommune
- Produksjon av grafikk og video til teater på Lillehammer om Bjørn S. Bjørnson - Programering for videoavvikling på
storskjerm. - Avvikling av videografikk gjennom Qlab software.
Utspilling og klargjøring av prosjekt, Directors at work
- filutspilling og klargjøring av prosjekt til levering. - arbeid i final cut

04.2010 - 05.2010
04.2010 - 04.2010
01.2010 - 01.2010
05.2006 - 06.2009
08.2005 - 09.2005

Ferdigstilling av dokumentarprosjekt, Screenwriter, Monica Boracco
- Ferdigstilling av dokumentarprosjekt. - Fargekorrigering og lydredigering i final cut.
Videofotograf - personportrett, Tor Melgavis
- Videofotograf på produksjon av personportrett for Tor Melgavis.
Videofotograf, KonfPro
- Videofotograf på avvikling av storskjerm event for konfirmasjonsundervisningen på Gjøvik.
Amcar - en dvd produksjon, Espen Willander, Ukjent Format
- Videofotografering av detaljer på 140 gamle biler - redigering av 1 min sekvenser av hver av de 140 bilene.
Julekalender for www.hamarungdom., Hamarundom.no
- videofotograf på produksjon av julekalender for nettstedet hamarungdom.no (eksisterer ikke lengere)

Kurs/sertifiseringer
01.06.2004 - 01.06.2004

119 Avid Express DV editing, Avid Norway, Oslo
Grunnkurs i avid-editing

Språk
Engelsk
Norsk

Muntlig: Godt. Skriftlig: Godt
Muntlig: Meget godt. Skriftlig: Godt

Referanser
Anna Kristina Berger
Stein Rune Høines
Torgny Bråten

Kordinator, Nrk. Kontaktinfo: 23 04 87 23,
Leder, Kamera 2. Kontaktinfo: 62 59 70 95,
Leder - Set design, Nrk. Kontaktinfo: 913 12 609,

