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Baggrund 
Jeg er interesseret i visuel kultur og den gode kunstneriske oplevelse og arbejder med 
æstetik, formidling, kreative processer og det mellemmenneskelige møde. I en 
arbejdssituation er jeg seriøs og resultatorienteret og indtager oftest rollen som primus 
motor og organisator. Jeg arbejder bedst i omgivelser, der giver plads til nysgerrighed og 
kreativitet. Jeg er god til at kommunikere og indgå i relationer med et imødekommende og 
åbent sind. 
 
Uddannelse 
2015-2017: Kandidat, Kunsthistorie AU 
2012-2015: Bachelor, Kunsthistorie AU 
Jeg har beskæftiget mig med den europæiske kunsthistorie og den visuelle kultur, som 
den er en del af gennem teoretiske og praktiske arbejdsformer. Gennem Temaprojektet: 
Samtidskunstscenen har jeg opdaget en interesse for kunstformidling, hvilket i samspil 
med faget Humanistisk Aktivisme har ført til valgfaget Participate! samt KIF (Kunst, 
institutioner og formidling) som bl.a. arbejder med deltagelsesstrategier og 
borgerinddragelse. I mit bachelorprojekt udforskede jeg Helmut Newtons fotografier og 
kvindefremstillingen heri. Jeg er nu på tilvalg i Æstetisk Kommunikation. 
 
2010-2012: Grafisk Designteknolog, designlinjen UCN 
Gennem en viden indenfor designproces, værdifilosofi og æstetik, kommunikation og 
sociologi, markedsføring og iværksætteri, livsstil og iscenesættelse samt færdigheder i 
grafiske designprogrammer er jeg i stand til at hjælpe virksomheder med deres visuelle 
udtryk. Under forløbet har jeg desuden været tutor for internationale studerende og 
arbejdet med personlig udvikling indenfor Discovery Insights omkring ‘Det hele menneske’. 
 
Erfaring med kulturelle og kunstneriske projekter 
2014-2017: Kommunikation- og formidlingsansvarlig for Vibeke Nørgaard Rønsbos projekt 
’To Remind’ 
2014-: Frivillig medarbejder hos biograf og café Øst for Paradis. 
2013-: Frivillig hjælper hos Aarhus Billedkunstcenter, hvor jeg bl.a. assisterede Astrid 
Gjesings udstilling under Konferencen RETHINK Participatory Cultural Citizenship og skal 
hjælpe til under Art Weekend Aarhus 2014 som guide m.m. 
2012-2014: Skribent for jegelskermode.dk, hvor jeg fik mulighed for at dele mine tanker, 
drømme og erfaringer om mode, men også kunst og kultur i bredere forstand. 


