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Relevant arbeidserfaring (2015-2020)                                                                             

- Showreel 2020 (trykk for link) 
Oppsummering 
Jeg er en kreativ og energifull person som elsker 
å lage struktur i en ustrukturert verden. Med 
min multikulturelle erfaring har jeg fått 
muligheten til å jobbe med prosjekter som 
styrker min forståelse av ulike kulturer og 
mennesker.   

Utdanning 
Bachelor i Film & TV på Høyskolen Kristiania, 
Westerdals.  
Film og Tv Kreatør  
August 2016 – Juni 2019  

Videregående utdanning                             
Fyrstikkalleen 21 - Oslo, Norge                        
Realfag – Matte, Fysikk, kjemi og IT                       
August 2011 – Juni 2014  

Språk 
Norsk: Morsmål  
Engelsk: Flytende  
Arabisk, Kinesisk og Spansk: Litt forståelse 

Teknologi 
Premiere Pro, Photoshop, After Effects, Final cut 
pro, Word, Excel, Lumion og Element 3D 

Interesser og hobbyer 
Klatring (buldring), svømming, natur, teknologi, 
tegning og gaming. 

Diplomer 
Diploma fra Shaolin temple i Kina, Martial arts 
kampsport (7. Sep. – 4. Nov. 2015) (Trykk for link)  
 
Kinesiskkurs (mandarin) nybegynner del 3 (A1) – 
folkeuniversitetet  
  
Kurs hos Mediafarm, med ARTICULATE® 
STORYLINE 360 – GRUNNKURS  
 
Vekterkurs trinn 1 ink. førstehjelp. 

Sosiale medier  
Instagram & Facebook: marcus.tk  
Nettside: www.marcustk.com 

 
Internship; Resolution Films «RFS»  
Jeg fikk ulike arbeidsoppgaver innenfor pre-produksjon, produksjon, postproduksjon og 
markedstrategi hos RFS (trykk for link) (Link til hjemmeside). Prosjektene jeg fikk deltatt på, var 
blant annet reklame for Qatar Airways, Ooredoo (Mobil Operatør) og utbyggelsen av 
infrastruktur til Fotball VM 2020. Kontakt info: Simon Ferguson - simon@resolutionfilms.tv 
 
Dokumentar; Jeg har hatt ansvar for foto, regi, lyd og klipp.  
For dokumentaren av NHOs prosjekt har jeg deltatt på aktiviteter både i Kina og Øst-Afrika. For 
dokumentarene for Oslo Kommune var jeg ansvarlig for å kontakte og avtale opptak for intervju. 
Pilegrimsreisen ble dokumentert under reisen fra Oslo til Trondheim.   

• NHO i Kina (trykk for link) 

• Oslo kommune (1. trykk for link) (2. trykk for link) (3. trykk for link) 

• Vinter Pilegrim 2020 (trykk for link) 
 

 
Foto, opptak av konferanse og event; Jeg har hatt ansvar for foto, streaming, lyd og klipp. 
ILOs jubileumskonferanse var et oppdrag for FN sambandet. Pain Cloud Event var en internasjonal 
konferanse om smerte håndtering med ledende fagfolk fra hele verden. Jeg har filmet flere teater 
oppsetninger i regi av Nordic Black Theater.   

• ILO 100 års jubileum konferanse (trykk for link) 

• Pain Cloud event (trykk for link) 

• Nordic Black Theater (trykk for link) 
 

 
Promo-video; Jeg har produsert en rekke promovideoer. 
Dette omfatter både promo for bedrifter som RVB i Belgia, eller for organisasjoner som 
ungdomsklubben X-Ray eller for Shaolin tempelet i Kina som tilbyr opplæring i Kungfu og 
meditasjon.   

• RVB (trykk for link) 

• Summersplash 2020 (trykk for link) 
• Shaolin Temple (trykk for link) 

 
 

Musikkvideo; Jeg har hatt ansvar for foto, regi og klipp.  
Jeg har jobbet tett med de ulike artistene for å gi videoen det kunstneriske uttrykket den enkelte 
har ønsket.   

• Flowing into the Blues (trykk for link) 

• Shelter me (trykk for link) 
• Ayman (trykk for link) 

 
 

E-Læring; Idè, Regi, Kamera og Klipp - Senter For Fagutvikling Og Forskning «SFF»  
Jobbet med å lage informasjonsvideoer for SFF (Trykk for link) (Link til hjemmeside) som skulle 
optimalisere læringsutbytte og deling av erfaring mellom helsepersonell på en engasjerende 
måte. Kontakt info: Ellen Andersen: ellen.andersen@sye.oslo.kommune.no 

 

 

Referanseliste; 

Morten Nygård - Oppdragsgiver for dokumentar Pilegrimsreise; mobil 90016400 

Ingebjørg Kosmo - Oppdragsgiver musikkvideo «Shelter me»; mobil 92663065 

Line Beck – Skuespiller under opptak for SFF; mobil 90969404 

Babacarr Joof – musiker, musikkvideo; mobil 97878424 
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