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Personlige data 

 
Navn:   Mads Palm Jensen 
Adresse:   Søndergade 46b 1 tv. 9900 Frederikshavn 
Telefon nr:  26482751 
E-mail:  madspalm@yahoo.com 
Fødselsdag:   17. februar 1982 
 
 

Erhvervserfaring 

 
Juli 2014 - Nu. Projektansvarlig i FilmMaskinen, Frederikshavn Kommune. 

FilmMaskinen er et etårigt talentforløb for unge filmmagere i Region 
Nordjylland, i alderen 17-25 år. Forløbet er funderet i en række 
workshops med professionelle filmfolk, og udmunder i 2-4 kortfilm lavet 
på en professionel films præmisser, hen over året. 
Primære opgaver:  

 Ansvarlig for forløbets niveau og indhold. 
 Undervisning i filmproduktion. Herunder; samarbejde og 

rollefordeling, idégenerering, historiefortælling, 
manuskriptudvikling, produktionsledelse, kamera, lys, lyd, 
skuespilsteknik, preproduktion og skudplan, casting, redigering, 
colorgrading, post-lyd. 

 Manuskriptkonsulent på eksterne projekter og foredragsholder. 
 Daglig drift & administration af forløbet og planlægning af 

workshops. 
 PR. 
 Økonomi. 
 Indkøb, udlån og vedligeholdelse af udstyr. 
 Hjemmeside http://filmmaskinen.dk 

 
2013 - Juni 2014. Projektansat i FilmMaskinen, Frederikshavn Kommune. 

Primære opgaver:  
 Undervisning i filmproduktion. Herunder; samarbejde, 

idégenerering, historiefortælling, manuskriptudvikling, 
produktionsledelse, kamera, lys, lyd, redigering, colorgrading, 
post-lyd. 

 Manuskriptkonsulent på eksterne projekter. 
 Daglig drift & administration af forløbet og planlægning af 

workshops. 
 PR. 
 Indkøb, udlån og vedligeholdelse af udstyr. 
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Juli 2012 - December. Projektansat i Kultur & fritid, Frederikshavn Kommune. 
Primære opgaver:  

 Udvikling af koncept for - og etablering af talentforløbet 
FilmMaskinen. 

 Fondsansøgninger. 
 
Jan 2012 - Juni. Marketingsmedarbejder, Musikskolen i Frederikshavn Kommune.   
  Primære opgaver: 

 Idéudvikling, formidling og planlægning af produktioner med 
fokus på fortællinger fra musikskolen, udformet som reklame- 
og informationsvideoer. 

 On-location optagelser. 
 Interviews. 
 Redigering og postproduktion. 
 Udvikling af strategier og markedsføringsplan for Musikskolens 

formidling af musik ved koncerter og events. 
 Facilitering af innovationsprocesser. 

 
2009 - Nu. Freelance filmproduktion 

Primære opgaver: 
 Reklamefilm, oplysningsfilm og dokumentarproduktion. 
 Idéudvikling, formidling og planlægning af produktioner. 
 Undervisning af ungdomsskoleelever i filmproduktion. 
 Dommer i filmkonkurrencer. 
 Manuskriptskrivning. 
 Hjemmeside http://creativefilm.dk/ 

 
2009 - 11.  Video podcaster, Roskilde Universitet. 
  Primære opgaver: 

 Idéudvikling, formidling og planlægning af produktioner. 
 On-location optagelse af reklame- og informationsvideoer. 
 Optagelser i studiet. 
 Interviews. 
 Redigering og postproduktion. 
 Samarbejde med DR om dokumentarproduktion. 
 Medlem af universiteternes lærings og medie (LOM) netværk. 

Uddannelse 

 
2011  Cand.comm. Performance-design og Psykologi, Roskilde Universitet. 

Performance Design er en pendant til Kaospiloterne, men med et mere 
teoretisk indhold. Performancebegrebet kommer blandt andet fra 
dramaturgi og antropologi. Designdelen hænger sammen med et krav 
om praktisk udførelse. I kurserne har jeg haft om performanceteori,  
design af performative rum, æstetik, kommunikation, kreativitet,  
virksomheders brug af fortælling, kulturproduktion og  
virksomhedsstrukturer. Specialet omhandlede kreative processer og 
innovation, med fokus på ledelse, proces og arbejdsmiljø 
(Kandidatprojekt: karakter 12).  
 

http://creativefilm.dk/
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2008   Bachelor i Performance-design og Psykologi, Roskilde Universitet 
  (Bachelorprojekt: karakter 12). 
 
2004   Den Rytmiske Daghøjskole, Frederiksberg 
 
2002   Matematisk student, Frederikshavn Gymnasium 
 


