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Thure Lindhardt filmer med ophelias 3.års elever
Skuespiller Thure Lindhardt, der underviser på skuespillerskolen ophelia, skal spille en folkekirkepræst, der ikke har nogen menighed, men til gengæld et hav af laster. Han spiller over for skolens
3. års elever, der udgør kirkens medarbejdere og kor. Optagelserne, der foregår d. 3.-4. februar i
København er det ene af to pilotafsnit, som DR3 og TV2 efterfølgende vil kigge på som potentielle
TV-serier.
Disse to pilotafsnit, en mockumentary og en komedie, er led i filminstruktør Barbara Rothenborgs
undervisningen på ophelia, hvor alle 3. års eleverne har roller i de to film. Optagelserne skal dels
lære de studerende at anvende hele deres talent foran et filmkamera, (hvilket er meget forskelligt
fra at være skuespiller i et teaterstykke), dels prøve resultatet af på tv-branchen.
Jenny Lund Madsen er manuskriptforfatter på de to projekter, og Ves Møller Rasmussen er produktionsleder, hvor eleverne deltager i hele processen. De har bl.a. sørget for at skaffe filmudstyr,
velvilligt udlånt af CANON, og andet udstyr til brug for optagelserne. Og RedRental og FilmGEAR
sponsorerer projektet.
Om Barbara Rothenborg
Barbara Rothenborg, der er filminstruktør, har boet og arbejdet som 1st Assisting Director & instruktør i LA i mange år. Hun står bag 10 kort- og novellefilm, webisoder for bl.a. True Blood, samt
det amerikanske remake af Kærlighed ved første Hik. Senest har hun udviklet og medinstrueret
TV2 Zulus nye sitcom Sjit Happens. Barbara har medvirket som skuespiller i serien Nana, Krummerne, Klinkevals mm. Hun er desuden kendt som vært for TV2s ungdomsprogram PULS.
Om skuespillerskolen ophelia
Skuespillerskolen ophelia - Danmarks 4. skuespillerskole - er etableret af Carsten Kressner, der har
en lang karriere bag sig som skuespiller (bl.a. som den taktiske leder Bjarne Fromberg i ZULU
kultserien PIS), instruktør, manuskriptforfatter og underviser. ophelia tilbyder som den eneste skole
i Europa et 3-årigt forløb med skuespillertræning baseret på amerikaneren Sanford Meisners
metode. Blandt skolens nuværende og tidligere undervisere kan nævnes Sarah Boberg, Thure
Lindhart, Thomas Levin, Kim Bodnia & Lars Mikkelsen blandt mange andre.
Af skuespillere udgået fra skolen kan nævnes Vickie Bak Laursen, (senest medvirket i Broen og Hvor
er du egentlig grim når du er liderlig) og Ditte Arnth (Live fra Bremen, Player mm). 3.-årselev Jens
Christian Buskov Lund vil være at se i DRTVs kommende storserie 1864 samt HBO-serien Vikings.
Sanford Meisner (1905-97) er en af det 20. århundredes legendariske undervisere i skuespilteknik
og har haft tusindvis af elever, heriblandt Susan Sarandon, Robert Duvall, Diane Keaton, Peter Falk,
Allison Janney, Steve McQueen, Jon Voight, Jeff Goldblum, Grace Kelly og mange mange flere.
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