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Skuespillerskolen ophelia leverer flere skuespillere til film og teater
Den 12 år gamle Skuespillerskole ophelia, der ligger på Gasværksvej i København, må her i 2013 undvære
flere elever i længere perioder, fordi de har travlt på teatre og med filmoptagelser.
Jens Christian Buskov Lund, der går på skuespilleruddannelsens 2. år har fx en af de gennemgående roller i
Ole Bornedals dramaserie 1864, der om kort tid starter optagelser og som efter planen skal vises på DR i
2014.
Derudover har Irina Brabrand, 1.-årselev, i starten af året været 6 uger på et slot i Frankrig for at spille en af
de bærende roller i optagelserne til det meget hemmelige filmprojekt KTO som Manyar Parwani instruerer.
Endvidere medvirker 2.-årselev Rasmus Hougaard for tiden i Vildanden på Det Kongelige Teater i rollen som
Molvik, og tre kvindelige 3. -årselever Katja Skov Linde, Stine Primdahl Larsen og Trine Godt Hansen, spiller
større roller i Festen på Borreby Teater her i marts.
Endelig er 3.-årselev Matilde Solbakken netop startet optagelser på comedy-serien 'Shit Happens', som
Frithiof Film producerer for TV2 Zulu.
”Det er et af ophelias væsentlige succeskriterier, at vores elever kommer ud og får erfaringer på teatre og
som medvirkende i film og tv-serier. Det en derfor med stor glæde, jeg konstaterer, at branchen i øget
omfang efterspørger vores elever til deres produktioner,” siger ophelias stifter og daglige leder Carsten
Kressner, der selv er uddannet skuespiller og manuskriptforfatter.
ophelia er den eneste europæiske skuespillerskole, der bruger Sanford Meisners teknik som
referenceramme gennem et helt treårigt uddannelsesforløb. Skolen optager omkring 14 nye elever hvert år
og optagelsesprøve for nye elever, der skal starte i august, er lige på trapperne. Den finder sted d. 13-14.
april 2013. Sidste frist for tilmelding til prøven d. 1. april 2013. Tilmelding sker via skolens hjemmeside
http://uddannelse.ophelias.dk/
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Om skuespillerskolen ophelia

Skuespillerskolen ophelia blev etableret i 2001 af Carsten Kressner, der er uddannet skuespiller og
manuskriptforfatter. ophelia, der ligger på Gasværksvej i København, er en privat skuespillerskole, der som
den eneste skole i Europa tilbyder et 3-årigt forløb med skuespillertræning efter amerikaneren Sanford
Meisners metode. Blandt skolens nuværende og tidligere undervisere kan blandt mange andre nævnes
Sarah Boberg, Thure Lindhart, Thomas Levin, Kim Bodnia & Lars Mikkelsen. Sanford Meisner (1905-97), der
er en af det 20. århundredes legendariske undervisere i skuespilteknik, har haft tusinder af elever, heriblandt
Susan Sarandon, Robert Duvall, Diane Keaton, Peter Falk, Allison Janney, Steve McQueen, Jon Voight, Jeff
Goldblum, Grace Kelly og mange flere.

