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Nye kræfter i spidsen for Fonden Filmtalents bestyrelse
Anna Porse Nielsen, adm. direktør for og partner i Seismonaut, har sagt ja til posten som
bestyrelsesforkvinde for Fonden Filmtalent.
Direktør i Radio24syv, Jørgen Ramskov, stopper som formand for bestyrelsen for Fonden Filmtalent,
der samler de fire regionale filmværksteder. Han bliver afløst af Anna Porse Nielsen, som til dagligt
er administrerende direktør for rådgivningshuset Seismonaut. Filmtalent vil således fortsat have en
erfaren formand med indsigt i filmbranchen og talentudvikling.
Fortsat stærk udvikling af filmværkstederne i Danmark
Jørgen Ramskov har været formand siden stiftelsen af Fonden Filmtalent i 2016. Målet var og er at
styrke den regionale talentudvikling i film- TV- og spilbranchen gennem et tættere og mere
forpligtende samarbejde mellem de eksisterende filmværksteder i København, Aarhus, Odense og
Viborg.
”Det har været nogle hæsblæsende år siden starten på Filmtalent, men nu kan vi se både resultater
og en masse perspektiver i at skabe større samling på talentudvikling på film, tv og spil. Jeg er meget
glad for, at Anna Porse nu overtager – hun har den helt rette profil til at sikre en fortsat stærk
udvikling af filmværkstederne”, siger Jørgen Ramskov.
Anna Porse Nielsens CV tæller en række stillinger i både offentlig og privat sektor før hun i 2006
etablerede rådgivningsvirksomheden Manto, som i 2016 fusionerede med Seismonaut. Hun er i dag
adm. direktør og partner i Seismonaut. Seismonaut rådgiver særligt inden for kultur, kreative og
kunstneriske brancher og har lang erfaring med film, spil og animation. Hun er også formand for
bestyrelsen i iværksætterhuset Arsenalet, der har særligt fokus på animation og sidder jævnligt i
tænketanke og advisory boards med fokus på kreative erhverv og oplevelsesøkonomi.
Hun glæder sig til at komme i gang med arbejdet og siger: "Dansk film og animation har brug for, at
der hele tiden udvikles talenter. Filmtalent og filmværkstederne er helt centrale i forhold til at spotte
talenterne og give dem adgang til branchen uanset hvor i landet, de kommer fra eller hvilken
baggrund, de har. Jeg glæder mig meget til at være med til at sikre at filmtalenterne får mulighed
for at prøve evnerne af og - forhåbentlig - være med til at skabe endnu flere spændende historier til
skærme og lærreder”.
Anna Porse Nielsen tiltræder posten som bestyrelsesforkvinde d. 29. maj 2019.
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