
 

 

LIV LUNDHOLM PEDERSEN 
 
Filminstruktør, Freelancer 
Født d. 18. februar 1994 - 25 år  
Fødeby: Skagen 
Nuværende by: Frederikshavn  
Kørekort: Ja 
Tlf: 60 17 86 56  
Mail: LivLPedersen@live.dk 

 
 

For 5 år siden blev der sagt til mig: ”Hvis du kan lade være med at lave film, så gør det! Hvis du kan 
forestille dig at lave andet, så gør det! For den her branche er helt igennem sindssyg!”. Jeg 

startede derfor på pædagogseminariet for at prøve noget andet, men måtte bare erkende at… Jeg 
skal lave film! Jeg vil ikke andet. Så derfor sprang jeg ud i freelance-livet, hvor jeg følger min drøm 

om at skabe et nordjysk filmmiljø.

 
ERFARING 

 
 

2010-2012:  Fotograf og skribent på 
Skagensavis.dk 

 
2012-NU: Ejer af virksomheden ”L.I.V. Skagen 

-Medievirksomhed” / ”SAGA 
MEDIA”. Arbejde: fotografering, 
videofremstilling, undervisning og 
udgivelse af bog. 

 
2013: Elev på Zanzibar Højskolen. 

Fotografering og videofremstilling 
 
2015-2019:  Elev på talentforløbet 

Filmmaskinen i Frederikshavn, 
Instruktør, Produktionsleder, 
manuskriptforfatter. 

 
2017: Runner på TV-serien Norskov / SF-

film og TV2.  
 

Modtager af ”Årets kulturtalent i 
Frederikshavn Kommune”. 

 

 
 
 
 
 
2018- NU:   

Frederikshavn Ungdomsskole: 
Fremstilling af informationsvideoer 
samt undervisning på filmhold. 
 

 
2018:  2AD/Instruktørassistent på 

”Gidseltagningen 2” / SAM 
Productions og Kanal 5 

 
  
2018-NU:  Underviser på forskellige forløb for 

Filmmaskinen, primært 7.-10. 
klasser. Arbejdsopgaver: udvikling 
af forløb, undervisning, evaluering.  

 
 
2019-juli 2022:  Studerende Natur- 

og Kulturformidling 
 
2021:  Lineproducer på reklamefilm / 

Marlow Film  
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FILMOGRAFI 
 
2015:  Kortfilmen ”Magic” (Instruktør)  

- Vinder af ”Publikumsprisen” og 
”Next Young Award” på 
Filmkraft Festival. Samt 
”Publikumsprisen” på The Next 
Filmfestival”. 

            
Musikvideo ”Heart of Handball” til 
VM i damehåndbold. (Instruktør) 

2016:   
Kortfilmen ”Springet” (Instruktør 
og produktionsleder)  
 

 
 

 
2016 : Kortfilmen ”Kunsten at køre bil”   
 (Produktionsleder)  

 
2017:  Kortfilmen ”Jeg er her” (Instruktør, 
 manuskriptforfatter og 
produktionsleder) 

 
2018:  ”Stjernerne i Nord”, 

dokumentarfilm. Instruktør, 
producent, fotograf og klipper.  

 
2019:  Kortfilmen ”Gry” (Instruktør)

 
For yderligere behov for at se egne produktioner, 

findes en del af disse på 
youtubekanalen ”SAGA MEDIA”.  

 
https://www.youtube.com/channel/UCqvrnt4fhD

NrcRaQt-dhyPA 
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