“WIFT`s Levende visittkort”:
3 filmportretter à 2 min på 35mm

100 år med norske spillefilmer, alle fotografert av menn .. til nå!
”WIFT`s Levende visittkort”: et praktisk bidrag til visjonen om en mer likestilt norsk filmproduksjon.
WIFT vil løfte fram de tre filmfotografene Christine Heitman, Anna Myking og Hilde Malme.

Christine Heitmann har sin utdanning fra
Høyskolen i Lillehammer og Universitet i
Trondheim, i tillegg til diverse etterutdanning i
Sverige, Danmark, Berlin, Kroatia og USA.
Hun har siden 2001 vært kameraoperatør og
sjefsfotograf i NRK, med blant annet produksjoner
som ”Linus i svingen”, ”Jul i svingen”, ”Lekestue”,
”Svarte penger, hvite løgner” og
”Berlinerpoplene” bak seg.
Cell +(47)4133 0883
e-mail: christineheitmann(at)mac.com

Anna Myking er utdannet filmfotograf ved Den
norske Filmskolen på Lillehammer og har en cand.
mag-grad fra Universitetet i Bergen,
Medievitenskap.
Hun har fotografert dokumentarer, reklame,
musikkvideoer, kortfilmer og novellefilmer.
I 2006 vant hun Norsk filmforbunds fagpris for
beste foto på filmen ”Alene menn sammen”.
Cell +(47)4163 6763
e-mail: anna(at)flimmerfilm.no

Hilde Malme har sin utdanning fra Sverige,
England og USA, og har de siste 18 årene jobbet
som B-fotograf og kameraoperatør på et titalls
spillefilmer i Norge og Sverige. Hun har i tillegg
fotografert et stort antall kortfilmer og
dokumentarer de siste ti årene.
Flere av filmene hun har fotografert er vist på
store, internasjonale filmfestivaler.
Cell +(47)9209 1100
e-mail: hi-malme(at)online.no

WIFT`s ”Levende vittkort” - jury besto av filmfotograf Kjell Vassdal, regissør Sirin Eide og produsent Line Sandsmark. Filmene er produsert av Medieopratørene as.
WIFT ønsker å takke følgende sponsorer som har gjort visittkortene mulige: Det Norske Kulturdepartement/ Norsk Filmstudio/ Nordisk film/ Chimney Pot/ Egg & Bacon/
Fuji/ Dolby SR/ 3 øre/ Kosmorama/ NRK/ Motlys/ Flimmer film/ Trøbbel film/ Dallas film/ Video Workshop/ Tuba Records/ Boya Bøckman gul-idè/ Ashley Booth Design

WIFT Norge: Et regionalt, nasjonalt og internasjonalt nettverk som vil styrke og synliggjøre profesjonelle kvinner innen film, TV og multimedia.
Kontakt: Ingebjørg Torgersen
Leder, WIFT-Norge
Cell: + (47) 90722726
www.wift.no

