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Primære kvalifikationer:
● Akvarel, maleri, tegning og collage m.m.
●

Modellering, støbning og af figurer.

●

Animation, stop motion, foto og videoredigering.

●

Dukkemager og dukkefører.

●

3 års undervisningserfaring.

Opsummering:
Igennem en stor del af mit liv har jeg kombineret mit arbejde med min kunstneriske evner. Dette er kommet til
udtryk i en lang række forskellige kunstneriske aktiviteter, hvor jeg har trukket på mit kreative håndelag, samt mine
håndværksmæssige kunnen.
Akvarel underviser ved forskellige aftenskoler samt Kræftens Bekæmpelse, Animationsuddannelse fra Dansk
Tegnefilms kompagni, Dukkemageruddannelsen ved Thy Teater, Tegne og male uddannelse ved Ny Carlsberg
Glyptoteket. Dette har givet mig en stor erfaring med materialer, proportioner, formgivning og teknikker.
Erhvervserfaring fra de sidste 5 år:
● 2014 - nu: Akvarel underviser hos AOF, DOF og FOF samt afholdelse af egne kurser.
●

2014: Medarbejder hos VideoC, konvertering af analog film til digitalt format.

●

2013: Selvstændig virksomhed produktion af kunsthåndværk ved mikkodesign.dk

●

2012: Skolefritidshjemmet ved Skolen Ved Sundet. Varetager kreative projekter såsom: Modellering,
collage, maleri, tegning og støbning af gipsfigurer.

●

2011: Scenografi og modelbygger ved Det Lille Teater. “Da Lille Madsens hus blæste væk”.

Uddannelser:
● 1997-99 Dukkemager uddannelse ved Thy Teater, indføring i dukketeatrets mange udtryksformer samt,
læring i dramaturgi og opbygning af forskellige dukke typer.
●

1986-87: Tegne- og animations elevuddannelse ved Dansk Tegnefilms Kompagni.

●

1986: Tegne uddannelse ved Glyptoteket.

●

1984-85: EFG grafisk uddannelse ved Københavns Tekniske Skole.

Kunstnerisk og håndværkmæssige kompetencer:
● Tegning, collage, akvarel, akryl maleri, abstrakt og figurativt.
●

Støbning af gips og beton figurer i silikoneforme.

●

Træarbejde, scenografi og dukkefremstilling.

●

Modellering og skulpturarbejde.

Computer kompetencer:
●

Stop motion, time lapse og animation.

●

Foto, fotoredigering, colorgrading og videoredigering.

●

Photoshop samt billedredigering på mobil og ipad.

●

Imovie, Final Cut Pro, konvertering af digitale formater.

●

Wordpress hjemmesider.

Nyttige links:
●

uffeboesen.dk

●

youtube

Kunstneriske aktiviteter:
Kunstnerlauget af 2013 indtager Frederiksberg Allé med kunstfestivalen "Besat af kunst".
Portræt Nu! Brygger J.C. Jacobsens ved Frederiksborg Slot i 2011 og 2015.
Guldagergaard, Internationalt keramisk Center, kunstprojekt med dyrefigurer i porcelæn, keramik og stentøj.
Andre udstillinger: Café Assistenten, Øens Perle, Galleri Annette Liisberg, Novo Nordisk, Galleri Gammel Strand,
Cafe Retro og Galleri Paludan.
Animations tegnefilm og stop motion: “A”, “BABY” og “ROBOT”
Statens Kunstfonds 2 årige igangsætningsstipendium, stop motion animationsprojekt.
Andre oplysninger:
Jeg bor på Nørrebro sammen med min kæreste og vores lille datter Emma. I min fritid er jeg bl.a. aktiv i foreningen
“Galleri nybro” Derudover har jeg arbejder som frivillig i Sjællandsgade Bad. Af andre interesser kan jeg nævne:
Drejø Ølejr, kunst, udstillinger, film, teknologi, motion, rejser, museumsbesøg, naturvandring, friluftsliv, musik
oplevelser, psykologi og filosofi m.m.

