
Curriculum Vitae

Personlige 
opplysninger

 Maja Holand
Adresse: Hagegata 39, 0653 Oslo

Mobil: 900 73 495

E-postadresse: majaholand@hotmail.com

Nasjonalitet: Norsk

Fødselsdato: 12.12.1985

Arbeidserfaring

Fotograf på filmen om Rød Herregård - prod. av Eva Anker-Rasch Storm 

Frilanse

11. september – 13. september 2012

 B-foto på filmen «De tøffeste gutta» - prod. av Filmbin 

 Frilanse 

 15 juli – 29 august (heltid)

Fotograf for J/S Norge

Frilanse

Fra 20 august 2011  -   (Deltid)

Fotograf i filmen ”Idas Dagbok” - prod. av Indie Film

Frilanse

juli 2011 - (Deltid)

Fotograf i Agderposten AS

Sommervikar

01 juni 2007 – 20 Juli  2012 (Heltid)

Videojournalist ved TV-Aust-Agder

Frilanse

01 januar 2002 - 20 mai 2004 (Deltid)

Kamera og lys assistent

Flere filmer produsert ved Den Norske Filmskolen

01 januar 2006  - 20 mai 2009



Utdanning og 
opplæring

Filmfoto, Den Norske Filmskolen ved Høgskolen i Lillehammer 

Filmfotografen er ansvarlig for filmens visuelle utforming og filmtekniske kvalitet, og skal overføre  
regissørens visjon til lerretet. Fotografen skal i tillegg inneha både kreative og tekniske ferdigheter.
Etter bestått utdanning skal fotografene være i stand til å være fagsjef på reklame, musikkvideoer, tv-
serier, med mer, og kunne jobbe som b-foto på større spillefilm og liknende prosjekt.

aug 2009 - juni 2012

 Bachelor i fjernsynsteknikk/ dokumentar og foto

Studiet utdanner dokumentarfilmfotografer og utdanningen legger vekt på den visuelle og gode  
fortellingen. Studentene gjennomfører flere produksjoner i løpet av studiet.  
Studentene har i tillegg fått grunnleggende opplæring i flerkamera Tv produksjon, og vært med på flere  
av skolens produksjoner. 

  aug 2007 - jun 2009 

    Film og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer
m/utveksling til Anadolu University, Tyrkia

Studiet gir grunnleggende teoretisk innsikt i film- og fjernsynsvitenskap. I løpet av året får studenten  
kjennskap til og forståelse av levende bilder og audiovisuelle uttrykk.

aug 2005 - juni 2007 

Bilde og kommunikasjon ved Skjeberg Folkehøgskole

Undervisningen inneholdt innføring i mørkeromsteknikk, bruk av kamera, fotografering og lyssetting i  
studio, og innføring i forskjellige fotografiske genre som dokumentar, reportasjefotografi,  
portrettfotografering, iscenesatt foto m.m 

   aug 2004 – mai 2005

Medier og kommunikasjon ved Risør videregående skole

aug 2001 – juni 2004 

Priser og 
nominasjoner

Innovasjonspris for arbeid med film og foto

Utdelt av Arendal Kommune

2009

Nominasjon til pris (beste dokumentarfilm) i studentprogrammet IDFA
Pris (beste dokumentar) kortfilmfestivalen i Stavanger
Nominasjon (beste studentfilm) Dokumentarfilmfestivalen i Volda 

For dokumentaren ”Spøkelset Martin” - klipp og foto 

2009



Pris (beste film) Nordisk Ungdom Film Festival 
Pris (beste dokumentarfilm) Danvik Folkehøyskole
Nominert (beste studentfilm) Up and coming i Hannover 
Nominert (beste dokumentar) Amandus 

For dokumentaren ”Mote (e) lys, innvendig barn- utvendig voksen”.  - regi, klipp og foto 

2003 – 2004 

Referanser

NAVN: Kjell Vassdal 

Stilling: Filmfotograf og hovedlærer foto på den norske filmskolen 

Adresse: Skulsrud, 2165 Hvam

Mobilnr.: 920 25 450 

Epostadresse: kjellvassdal@gmail.com

NAVN: Per L. Andreassen 

Stilling: Nyhetsredaktør og tidligere redaktør i Agderposten AS 

Adresse: Stinteveien 10, 4836 Arendal

   Mobilnr: 913 20 106

   Epostadresse: peer@agderposten.no 

  NAVN: Trine Aadalen Lo

  Stilling: Produsent i Filmbin 

  Adresse:  Anne Mourudsveg 21, 2609 Lillehammer 

  Mobilnr: 902 06 556 

  Epostadresse: trine@filmbin.no

mailto:peer@agderposten.no

