FJERNSYNSFORENINGEN
tv- og medieproduktion

Her er nogle ord om produktionsselskabet Fjernsynsforeningen
(idet vores hjemmeside i øjeblikket er under ombygning)
Om fjernsynsforeningen
- visuel formidling med sjæl
Fjernsynsforeningen er et produktionsselskab med baser i Odense og København.
Vi har i de sidste 7 år produceret dokumentar-, reportage- og portrætprogrammer til
landsdækkende og regionalt tv samt corporate production og film til private
virksomheder, organisationer og offentlige institutioner.
Eksempler på tv-produktioner:
• En kongelig forretning (DOK til TV2/Danmark om Dronningens statsbesøg i Japan)
• Fyn i Front (serie på foreløbig 28 programmer til TV2/Fyn) om det innovative Fyn –
med portrætter af idémagere, virksomheder med succes, forskere og opfindere)
• Hemmelige lidenskaber (portrætter til TV2/Fyn af en dommer, en biskop og en
chefpsykolog)
• Temalørdage til DR2 (Musikkens Kraft og Stjernekokke)
• Til dans, til vands og i luften (børneprogramserie til DR1 med brdr. Lund Madsen)
Eksempler på andre produktioner:
• I gang igen efter kræft (dvd-produktion produceret for Kræftens Bekæmpelse med
portrætter af to kræftpatienter)
• Odense Zoo – 75 år (historisk jubilæumsfilm produceret som salgs-dvd for Odense
Zoo og vist på TV2/Fyn)
Derudover bliver Fjernsynsforeningens folk engageret til specialopgaver inden for
dokumentar- og portrætgenren af andre produktionsselskaber
Folkene bag Fjernsynsforeningen har mange års erfaring i at producere tv og video
samt i kommunikation og visuel formidling af budskaber.
Vores oprindelige baggrund er at fortælle historier i dokumentargenren til tvstationerne – som tilrettelæggere, producere, fotografer og klippere.
Produktionsselskabet etablerede vi i 2001, så vi i fællesskab kan tilbyde tv-stationer,
offentlige institutioner, organisationer og private virksomheder den visuelle
formidling med sjæl, som vi står for.
Navnet Fjernsynsforeningen valgte vi, fordi vi er konstitueret som en
erhvervsdrivende forening, der danner rammen om en håndfuld erfarne og
efterspurgte produktionsfolk med de bedste kompetencer inden for journalistik, visuel
formidling, foto og klip.
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FJERNSYNSFORENINGEN

I forbindelse med dokumentarfilmen om ”Hjortø” vil det være journalist og
tilrettelægger Marianne Albeck og fotograf og klipper Jens Lohmann, som vil være
ansvarlige for produktionen.
Marianne Albeck CV:
1989: Havde som 23-årig debut som instruktør og producer med dokumentarfilmen
”- Og så elsker jeg gyllelugt..” til Statens Filmcentral, Filmen er i distribution hos Det
Danske Filminstitut.
Filmen vandt juryens specialpris på den internationale filmfestival i Salerno, Italien
1991: Instruktør og producer på dokumentarfilmen ”Naturen på værksted” til DFI.
1992-1996: Uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole
1996-2001: Tilrettelægger og redaktionschef på Delta TV Produktion, Odense
2001: Medstifter af Fjernsynsforeningen
2001 - : Tilrettelægger og producent i Fjernsynsforeningen
Jens Lohmann CV:
1985: Etablerede som 20-årig det professionelle lydstudie LOH
1989: - begyndte at arbejde som tv-klipper
1993: - begyndte at arbejde professionelt som fotograf
Har fotograferet og klippet en lang række af dokumentarudsendelser og -serier til de
landsdækkende kanaler.
Har også arbejdet som ansvarlig serieproducer på DR1 i en længere periode
2001: Medstifter af Fjernsynsforeningen
2001 – :Fotograf og klipper i Fjernsynsforeningen
2003: Vandt TV-Oscar for klip af DR-dokumentarfilmen ”Æblehovedet og
Kommandanten”
2005: Udgiver albummet ”Near at a distance” med egne sange
Har gennem årene sideløbende arbejdet som komponist og producer af bl.a. musik til
en lang række TV-dokumentarudsendelser

