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Skapa din egen  
historia!
På SKH Film och media lever vi med och för  
berättelsen. Vi utbildar framtidens självständiga  
och konstnärligt medvetna filmskapare, radio- och 
tv-producenter, dokumentärfilmare och animatörer.

Mer om SKH Film och media:  
https://www.uniarts.se/om-skh/institutionen-for-film-och-media

VÅRA KANDIDATPROGRAM: 
Bild – filmfoto, animation och design
Idé – koncept, manus och projektledning 
Montage – ljuddesign och filmklippning 
Radio – idé, regi och montage
Regi – dokumentär och fiktion 

VÅRA MASTERPROGRAM 
MED TEAMINRIKTNINGAR: 
Dokumentärregi
Fiktionsregi
Filmfoto
Filmklippning
Filmljuddesign 
Manus för film och tv
Producent för film, tv och nya medier
Produktionsdesign  

INDIVIDUELLA INRIKTNINGAR: 
Animation 
Dokumentära processer 
Art of Impact 

FRISTÅENDE KURSER



En turkisk militärdelegation är på besök och ingenjören 
Josef har fått förtroendet att sälja in det nya svenska 
vapensystemet. Tyvärr är Josefs 16-åriga dotter Nadia 
fredsaktivist och tillsammans med sina kompisar är hon 
fast besluten att stoppa försäljningen. När Josef inte kan 
hitta sitt passerkort bryter kaos och familjegräl ut mitt i 
världspolitiken.

REGI    Simon Elvås
MANUS    Theodor Österberg
PRODUCENT    Jimm Garbis
FOTOGRAF    Filip Stankovic
KLIPPARE    Robin Bukhamseen
LJUD    Oskar Karmskog &
 Björn van Weiden
KOMPOSITÖR    Adam Bejstam
PRODUKTIONS- OCH  
KOSTYMDESIGNER    Linda Pistol

Försvar



Patienten Laura går i terapi hos psykologen Theo 
sedan två år tillbaka. Theo måste släppa Laura på 
grund av nedskärningar men ingen av dem vill egent- 
ligen avsluta den här sista sessionen. Patient och  
undertecknad är en helt improviserad film, filmad på 
16 mm, som undersöker maktbalansen i den unika 
relationen som terapi innebär, inom en vårdsektor 
som saknar resurser.

REGI    Elin Övergaard 
MANUS    Filippa Holm 
PRODUCENTER    Hanna Hannerz Simå & 
 Tove Myrne Widfors 
FOTOGRAF    Amanda Muisyo 
KLIPPARE    Isabella Karlström 
LJUD    Therese Gylfe & Moa Hamner 
KOMPOSITÖR    Oscar Collin

Patient och  
undertecknad



Nattklubbens musik sipprar in på toaletten. Omgivna av 
skitsnack, smink och nedklottrade toabås svänger känslorna 
snabbt mellan skratt, kärlek och förtvivlan. Två vänners relation 
sätts på spel när den ena visar sig ha känslor för den andra.  
I toabåset intill är väggarna så pass tunna att en tjej överhör när 
hennes nya vänner pratar illa om henne. Samtidigt i ett annat 
toabås gör en nedblodad nattbinda att hela fasaden raserar 
och nedtryckta känslor bubblar upp. Inom loppet av bara några 
minuter på en klubbtoalett tvingas sanningar komma upp till 
ytan, som annars hade förblivit osagda.

REGI    Angelika Abramovitch 
MANUS    Agnes Jeppsson 
PRODUCENT    Hawa Sanneh 
FOTOGRAF    Malin LQ (Lundquist) 
KLIPPARE    Tove Lindblom 
LJUD    Tove Lidman 
KOMPOSITÖR    Javad Safari
ART DIRECTOR    Klara Söderqvist 

Tjejtoan 
4-ever



Ziba har länge mått dåligt och hennes man Nabil 
förstår inte varför. I ett försök att ta reda på vad som 
tynger hans fru bjuder Nabil hem hennes kompis 
Alice på middag. Under kvällens gång landar insikten 
hos både Ziba och Nabil och ingenting blir någonsin 
som förut. Filmen Ziba är ett finstämt tvåspråkigt 
drama om att slitas mellan kärlek och trygghet.

REGI    Alireza Teimori 
MANUS    Elisophie Andrée &  
 Helmi Tolonen 
PRODUCENTER    Hanna Hannerz Simå &
 Tove Myrne Widfors 
FOTOGRAF    Robin Trolin 
KLIPPARE    Moa Nyberg Waller 
LJUD    Bo Marcus Ohlsson 
KOMPOSITÖR    Jakob Lindhagen

Ziba



Malin LQ

Malin testade att fota i mellan-
stadiet och har sen dess fortsatt 
göra det. Intuition och närvaro är 
styrkor hon utvecklat under åren  
med kamera som en förlängning 
av sig själv. Med erfarenhet inom 
både dokumentärt och fiktivt 
berättande experimenterar hon 
gärna med formspråk, koncept 
och går igång på hybridformat. 
Hon trivs i den kollektivt kreativa 
processen, frodas med sitt team 
och tycker om att arbetsleda.  

malin.lquist@gmail.com 
malinLQ.com 
070 467 65 60

Isabella  
Karlström

Bella, 26, är en hängiven 
klippare som tar sig an projekt 
med nyfikenhet, entusiasm  
och lyhördhet. Med fascination  
för berättelser och människans 
beteende använder hon alla 
klippningens komponenter för 
att lyfta känslor, karaktärer 
och story. Genom flera års 
klipperfarenhet av kortfilm ser 
hon fram emot nya utmaningar 
och längre projekt – fiktion 
som dokumentär. Har klippt 
den improviserade examens- 
filmen Patient & undertecknad.

073 928 68 62
bella@ikfilm.se
ikfilm.se

Amanda Muisyo

Amanda har arbetat som filmfoto-
graf på en mängd kortfilmer och 
dokumentära projekt. Innan SKH 
studerade hon på Stockholms 
Filmskola och har arbetat som 
operatör och kameratekniker på 
reklamfilmer/dramaserier samt på 
Ljud & Bildmedia. Hon älskar nära 
samarbeten med sitt team och har 
en förkärlek till gestaltningen av 
klasskillnader och utmanandet av 
olika köns- och hudfärgsnormer.

073 585 64 15
amanda.muisyo@gmail.com
www.amandamuisyo.com

Filip Stankovic 

Som 10-årig statist blev Filip 
förälskad i filmbranschen och vid 
15 års ålder bestämde han sig 
för en karriär som filmfotograf. 
Sedan dess har han byggt upp 
en lång och bred meritlista inom 
drama och reklam. Som filmfoto-
graf lägger Filip stor vikt vid bra 
och prestigelöst samarbete och 
är trygg i rollen som arbetsledare. 
Filip brinner särskilt för filmer där 
karaktärernas värld får ta stor 
plats i berättelsen.

info@filipstankovic.se
filipstankovic.se
073 549 48 49

Robin Trolin

Innan utbildningen på SKH har 
Robin gjort ett hundratal produk- 
tioner inom både foto och ljus. 
Med samma lust och energi 
som då han började, söker han 
efter historier och personer som 
inspirerar. Med sina många år i 
branschen har han stor erfarenhet  
av att arbetsleda och planera. 
Även om han lägger stor vikt  
vid det estetiska så är det alltid 
berättandet som är högsta  
prioritet. 

hello@robintrolin.com 
www.robintrolin.com 
073 804 49 97

Robin  
Bukhamseen

Robin Bukhamseen, född 1996, 
har gjort film sen barnsben och 
fram tills idag. Hennes styrkor 
som klippare är att hon jobbar 
snabbt, är bra på att multitaska 
och är en god lyssnare som gillar 
att diskutera de konstnärliga 
klippvalen. Hon har under tre år 
på SKH fördjupat sin fingertopps- 
känsla för dialogklippning samt 
emotionell och fysisk rörelse i film. 
Robins ledord i klippningen är att 
gå på känsla och att experimen-
tera.

robinbukhamseen@gmail.com 
072 748 43 89

FILM
FOTO

FILM
KLIPPNING >>

https://www.malinlq.com/
https://www.filipstankovic.se/
http://ikfilm.se/


Tove Lindblom

Filmklippare som går in helhjärtat 
och passionerat i alla projekt jag 
tar mig an med stark intuition för 
rytm och timing och av att hitta 
in till filmens och karaktärernas 
kärna. Jag blomstrar i samarbeten 
och av att bolla idéer med teamet. 
Jag har tidigare arbetat med bl.a 
dokumentär, kortfilm och serier 
och är öppen för alla slags projekt 
men vill nu framförallt arbeta med 
spelfilm och tv-serier.

tovelindblom.01@gmail.com
070 258 31 56

Moa Nyberg Waller

Moa har förmåga att klippa 
fram nyanser med fin känsla för 
rumslighet och berättarperspektiv. 
Dramatiskt berättande har alltid 
intresserat och fascinerat och hon 
har en lustfylld ingång i arbetet 
och öga för levande, närvarande 
skådespeleri. Hon är orädd och 
följer sin intuition – testar nya vägar 
i manus och stil. Moa strävar efter 
emotionell autenticitet, rytmiskt 
flöde och konsekvent berättande.

070 491 93 80
moa.waller@gmail.com

Therese Gylfe

Det var på Kulturama som jag  
fick upp öronen för filmljud, 
hur kreativt det är och hur det 
påverkar känslan. Vid sidan om 
studierna på SKH har jag jobbat  
med ljudläggning och mix av  
kortfilmer, både drama och doku-
mentärt. Jag har även assisterat 
på större produktioner. Framöver  
tänkte jag fortsätta utvecklas inom 
postproduktion, så att drömmen 
att försörja mig som frilansare 
med egen studio i garaget kan  
bli verklighet.

theresegylfe@gmail.com
076 316 16 54
www.theresegylfe.com

Moa Hamner

Jag gillar att berätta underliggande 
historier och skapa rytmik med 
ljudläggning. Min kärlek för LJUD 
och berättande sträcker sig över 
formgränserna och tidigare har 
jag studerat dokumentärfilm vid 
Biskops Arnö och radio på Malmö 
högskola. Parallellt med studierna 
har jag arbetat med produktion/
post-ljud till kortfilm/reklam. Vill i 
framtiden ljudlägga dokumentär-
film och drama som underhåller 
och breddar tittarens perspektiv.

moahamner@hotmail.com
070 869 15 92

FILM
KLIPPNING

FILM
LJUD

Oskar Karmskog

Jag är ljudläggare som strävar  
mot att bli mixare men jobbar 
gärna med dialog, atmosfärer eller 
effekter. Jag hade gärna arbetat 
på ett mediehus, public service 
eller hos en spelutvecklare.  
Utöver min nuvarande utbildning 
har jag tidigare arbetat som in-
spelningstekniker med drama  
och dokumentär för film och tv. 
Med uppdrag för bl.a. Art 89  
Television, Utbildningsradion  
och Nöjfab. Hoppas vi ses!

070 831 37 66
oskar@karmskog.se

Tove Lidman

Jag har studerat filmmusik, 
filmvetenskap och filmljud i 
drygt 6 år. Parallellt med  
mina studier har jag arbetat 
som ljuddesigner och mixare 
på diverse projekt i olika  
format som visats på SVT  
och festivaler både nationellt  
och internationellt. Efter 
min examen vill jag fortsätta 
arbeta i postproduktion med 
målsättningen att etablera mig 
som mixare.

lidmantove@gmail.com
072 730 42 12

>>



FILM
MANUS

Agnes Jeppsson

Innan SKH har jag pluggat journa- 
listik och multimedia, dramatik på 
Biskops-Arnö och Tv-producent 
på Mediainstitutet. Vid sidan av 
studierna har jag skrivit och regis-
serat ett antal kortfilmer. Jag kan 
alla rom-coms med Hugh Grant 
utantill men drömmer om att  
skriva något lika intelligent som 
Dark eller något lika filosofiskt 
komplex som The Leftovers.  
Just nu är jag manusredaktör  
på deltid hos SVT Drama.

073 502 72 70
agnes@bakatkupad.se

Helmi Tolonen

Har tidigare läst manus på  
Biskops Arnö och Arcada i 
Helsingfors. Älskar tragikomiska 
karaktärer som är usla på att 
passa in och en sådan hittar ni 
i min serie Jag Kommer (YLE 
& NRK). Fick bolla ett mörkare 
drama som manusassistent 
för C Mores Knutby. Drömmen 
är att undersöka tematik på 
lika kreativt vis som i I may 
destroy you, eller skapa lika 
trasiga, gränslösa karaktärer 
som i Enlightened och  
Succession. Hoppas vi hörs!

helmiyolanda@outlook.com 
079 332 68 63

FILM
LJUD

Marcus Ohlsson

Jag kan pitcha alla ljud, men inte 
mig själv.

Jag tycker om att arbeta med 
röst, ambienser, brus, sus och 
dus och sånt där. Under slutfilmen 
har vi experimenterat med att 
spela myggor genom en LA4 och 
spelat upp och in dialogens klang 
i studio.  

Jag söker en snäll och trevlig 
arbetsgivare med stor erfarenhet 
och entusiasm för ljudets värld, 
dess utveckling och som är i 
ständig jakt på att utmana dess 
konventioner.

Bomarcusohlsson@gmail.com
boljud@protonmail.com

Björn Van Weiden 

Jag studerar Filmljud på  
Stockholms konstnärliga hög-
skola. Jag vill etablera mig som 
ljudläggare inom film och media. 
Jag skulle även gärna prova att 
arbeta inom radio och podcast.  

Jag söker arbete som frilansare 
men är öppen för uppdrag eller 
fasta tjänster om det känns  
spännande och utvecklande.  
Jag är en kreativ kollaboratör  
med känsla för detalj och helhet. 

Hoppas vi ses! 
Varma hälsningar, Björn

072 403 75 30
bjornweiden@gmail.com

EliSophie Andrée

EliSophie är aktuell sommaren 
2021 med nyskrivna vandrings- 
teaterföreställningen Missing 
Alice, i regi av Martha Vestin.  
Hon jobbar även just nu på  
en långfilm tillsammans med  
produktionsbolaget Chirano.

EliSophie skriver inom samtliga 
genrer men har ett extra öga för 
det förhöjda och tragikomiska. 
Gällande film och tv är hon allätare 
och har sett (och älskar!) allting 
från Marvel till Bergman.

www.elisophieandree.se

Filippa Holm

Här är en som gillar att djupdyka  
i research och utforska olika  
ämnen, teman och karaktärer.

Hittills har jag rört mig inom drama 
och komedi/satir, men eftersom 
jag själv är en allätare, skulle 
jag vilja ge mig på att skriva alla 
genrer.

Förra året var jag avsnittsförfattare 
på Bert – väldigt kul och lärorikt!

Från och med nu är jag öppen  
och tillgänglig för andra projekt.

FilippaHolm@gmail.com
0709 99 90 83



Theodor Österberg

Gillar: skruvad humor, epok- 
drama, andra världar, gråt,  
spänning, skratt – i samma  
projekt, om det går. 
 
Dröm: skriva en barnserie som 
bräcker Vilse i Pannkakan i 
impact. 
Kan: ta och ge feedback. 
Hemligt vapen: trevlig. 
  
Skriver gärna avsnitt av din  
tv-serie, eller utvecklar en film  
av den där boken.
Eller, varför inte låta mig golva  
dig med en oväntad pitch? 
 
(Tar mjölk i kaffet) 

theodor.osterberg@gmail.com 
070 757 47 85

Jimm Garbis

Jag har bott i fyra andra länder 
och skulle bäst beskriva mig 
själv som en kameleont med 
en schweizisk fickkniv. Med en 
bakgrund som produktionsledare 
och koordinator på reklamfilm och 
kortfilm har jag nu vässat mina 
kreativa verktyg som producent. 
Jag dras till stora berättelser ge-
staltade genom intima karaktärs- 
porträtt. Efter examen vill jag 
producera fiktion i alla format och 
arbetar gärna i internationella 
sammanhang.

jimmgarbis@gmail.com
076 113 70 03
F O T O :  M A L I N  L Q

Hanna Hannerz 
Simå

Hanna har en master i Konstnärlig  
gestaltning och har arbetat som  
festivalproducent, regional 
filmutvecklare och assisterande 
producent på SF Studios. Driver 
Nordantill som producerar kortfilm 
och dokumentära långfilmer.  
Tidigare filmer har visats och  
prisats på Tempo Dokumentär- 
festival, GIFF och SVT. Är en 
idédriven producent som värde-
sätter starka visioner och samar-
beten som resulterar i angeläget 
historieberättande oavsett format.

hanna@nordantill.se 
073 95 50 174

Hawa Sanneh

Hawa Sanneh är en av 
grundarna till plattformen 
People of Film. Hon har 
sedan tidigare en examen 
inom medieproduktion och 
har jobbat som projektledare 
för CinemAfrica Film Festival. 
Framåt vill hon fortsätta arbeta 
med förändringsarbete med 
fokus på innehåll. Som kreativ 
producent är hennes ambition 
att jobba med dokumentära 
och fiktiva filmer och det  
mellanrum det skapar.

070 48 37 916 
Hawasanneh@gmail.com / 
Hawa.Sanneh@brf.co
https://vimeo.com/user71503965

Tove Myrne Widfors

Tove har sedan tidigare gått en 
kandidatutbildning i teaterstudier 
vid Göteborgs universitet. Under 
åren inom teatern blev hon mer 
intresserad att jobba med rörlig 
bild och började producera och 
produktionsleda reklam- och  
kortfilm. Det är i kombinationen  
av kreativitet och projektledning 
hon har funnit sin rätta plats i 
yrkeslivet. Själv tittar hon helst  
på filmer/serier där hon får  
chans att både skratta och gråta.  
Tove brinner extra för barn- och 
ungdomsfilm.

tovemyrnewidfors@gmail.com
073 947 78 78

FILM
PRODUKTION

FILM
MANUS >>



Adam Bejstam

Filmmusikkompositör utbildad 
vid Kungl. Musikhögskolan och 
Stockholms konstnärliga högskola. 
Adam har en bred kompetens 
och en vana att jobba inom olika 
genrer samt skriva för olika typer 
av ensembler. Tidigare filmer han 
skrivit musik till är Huset (regi: 
Fanny Rosell), En Lysande  
Destination (regi: Adam Bejstam) 
och nu senast Försvar (regi: 
Simon Elvås).

adam.bejstam@gmail.com
adambejstam.portfoliobox.net
070 244 89 96

Javad Safari

Javad är verksam kompositör 
och musikproducent med lång 
erfarenhet inom en mängd 
genrer, allt från orkestral och  
elektronisk musik till hip-hop.  
Han arbetar med bl.a. film, 
teater, musikalbum och konst- 
projekt. Javad har en kandidat- 
examen från musikhögskola i  
Teheran och en masterexamen  
i filmmusikkomposition från 
Kungl. Musikhögskolan och 
Stockholms konstnärliga 
högskola.

www.javadsafari.com
javadsafari@hotmail.com
076 272 33 68
F O T O :  L I S A  S T E N S D O T T E R

MASTERPROGRAM 
I FILMMUSIK-
KOMPOSITION 

FILM
REGI

Angelika 
Abramovitch

Angelika påbörjade sin filmkarriär 
i London som signad regissör 
där hon gjorde bl.a. musikvideos, 
reklam och konstfilm. Innan SKH 
arbetade hon exklusivt på media- 
bolaget VICE och i-D. Hennes 
dokumentärfilm PAPPA blev hyllad 
och shortlisted till Guldbaggen 
2019. Med taktkänsla, humor 
och starkt formspråk utforskar 
Angelikas filmer gränserna mellan 
fint och fult, njutning och smärta 
med ett sug för blod och alltid en 
glimt i ögat.

070 775 08 79
angelika.abramovitch@gmail.com 
vimeo.com/angelikaabramovitch

Simon Elvås

Med en stark vilja att prata om 
de stora frågorna så finner mina 
historier alltid sin grund i karak- 
tärernas personliga konflikter. 
Mina filmer handlar ofta om  
skam och sökandet efter familj 
och tillhörighet. Inspirationskällor 
som ständigt återkommer är  
Claire Denis, Leos Carax och  
Kelly Reichardt. Jag skriver 
mycket själv men är även väldigt 
intresserad av att fortsätta regis-
sera andras texter.  

Simon.elvas@gmail.com 
070 759 91 81

Alireza Teimori

Alireza Teimori är född i  
Afghanistan.

Han började göra kortfilmer som 
15-åring och 2012 kom han till 
Sverige som ensamkommande 
barn. 

I litteraturen beundrar han  
Dostojevski och precis som honom  
har Alireza intresse av att ana-
lysera och utforska människans 
känslor och förstå faktorer bakom 
beteenden, men i form av drama.

Hans filmer har visats på olika 
filmfestivaler samt på BBC och  
i afghansk television.

alirezateimori7@gmail.com
076 108 29 33

Elin Övergaard

Elin föddes 1994 i Uppsala och  
är uppvuxen lite här och där,  
delvis i USA och Sigtuna. Idag  
är hon verksam som regissör  
och manusförfattare i Stockholm,  
och har gjort flera prisade kort-
filmer som visats världen över. 
Filmen INGEN LYSSNAR vann  
bl a Startsladden och var nomi-
nerad till en Guldpalm i Cannes. 
Elins filmer är ofta politiska, men 
handlar i grunden om ensamma 
människor som gör allt för att 
undvika att bli lämnade.

073 512 7282
elin.overgaard@gmail.com
www.elinovergaard.se
F O T O :  O L A  K J E L L B Y E

>>

https://vimeo.com/angelikaabramovitch
https://adambejstam.portfoliobox.net/


Oscar Collin

Oscar är kompositör, sångare  
och har förutom sin master vid 
KMH och SKH, en kandidat- 
examen i sångpedagogik vid SMI.  
Oscar har skrivit musik till tv- och 
filmproduktioner samt till ett flertal 
dansföreställningar och musikalen 
Kära Anna. Som musiker har han 
arbetat som pianist, sångare och 
kapellmästare i ett antal projekt 
och drivs av berättelsen och  
personerna i den berättelsen. 
Berätta något genom musik och 
göra det viktigt.

www.oscarcollin.se
072 227 38 54
oscarcollin@hotmail.com
F O T O :  M I A  K A A S A L A I N E N

Jakob Lindhagen

Prisbelönad kompositör och  
musikproducent, som skrivit  
originalmusik till filmer som  
Guldbaggebelönade långfilmen 
Skörheten och de Cannes- 
nominerade kortfilmerna Push It 
och Ingen Lyssnar. Hans solo- 
musik i eget namn har upp- 
märksammats i den kontemporära 
instrumentalmusikscenen med 
miljontals streams på digitala 
plattformar och speltid i radio- 
kanaler som BBC, KEXP och SR.

info@jakoblindhagen.com
073 069 28 38
F O T O :  FA B I A N  R O S E N B E R G

Klara Söderqvist

Arkitekt som tröttnat på bygg- 
normer och fuktspärrar och  
standardmått, och istället vill  
låta rumsligheter vara magiska 
instrument för berättande.  
Har senaste året studerat  
Narrativ design och hittat hem 
inom scenografi. Skarp blick och 
snabb på smarta lösningar. Ritar, 
klurar, bygger, dressar, fixar och 
donar – allt med stor noggrann-
het, entusiasm och humor. 

klarasdrqvst@gmail.com 
073 770 04 03

Linda 
Badla Nilsson

Linda är produktions- och 
kostymdesigner inom film  
och media samt scenkonst. 
Hon konceptutvecklar och  
designar visuella miljöer till 
film, teater, konserter och 
allmänna rum. Hon frilansar 
för agenturer som Magnolia, 
Artofficial Agency och B-Reel. 
Linda har en bakgrund inom 
reklam och digital kommu-
nikation då hon studerat vid 
Hyper Island till Digital media-
kreatör.

Linda.lilian.nilsson@gmail.com
www.lindapistol.com
073 952 17 26
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