FREDERIK
NIELSEN

+45 40 45 73 22
mail@frekie.dk
www.frekie.dk
Platanvej 19, 5900
Rudkøbing

Multimedia Animator
OM MIG

ERHVERVSERFARING

Kreativ, engageret og
menneskelig er hovedpunkterne.
Men hele retten er lidt mere
omfattende som består af flere
forskellige ingredienser,
ambition, motivation, loyalitet,
fleksibilitet, hårdarbejdende,
ansvarsbevidst, selvstændighed
og til sidst en knivspids højt
humør.

Oktober 17 - Nuværende

Min motivation er lysten til at
skabe. At kreere noget som
andre kan have glæde af er min
livskraft.

Art Director (Fritid)
Float Entertainment
•
•
•

Aug 17 - Sep 17

2D Animator

Proces Support A/S
•
•
•
•

2015 - 2017

Ordbogen A/S

•
•

UDDANNELSE

Gustav Stæhr

2015 - 2017

CEO
Float Entertainment
T: +45 42 71 86 69
E: Gustav@floatentertainment.dk

Per Schorling

Læreplads ved Ordbogen A/S

•

2013 - 2014

Styring og produktion af uddannelses videoer for børn og unge i
folkeskolen.
Illustrationer for forskellige produkter og software.
Storyboarding og animation på videoer som er til at hjælpe børn
i trafikken.

Multimedia Animator
•

Director
Proces Support
T: +45 23 32 58 25
E: ps@processupport.dk

Koncept og produktion af en marketings video for deres
produkt.
Stod for alt fra storyboard, til animation og redigering.
Videoen blev fremvist til en stor konference i Tyskland.

Multimedia Animator
•

REFERENCE

Ansvar for udvikling af “Souls of Lithium”.
Beslutning af stil, historie, design og spillestil med resten af
holdet.
Står for 3D delen, som er sculpting, retopping,
UV, polypainting og baking.

Hovedforløb hvert kvartal med store projekter, som film, animation, design og spil.
Forbedret workflow og bedre planlægningsfærdigheder for
større projekter.

Digital Media Foundation Course
Syddansk erhvervsskole
•
•

2-5 ugers forløb, som introduceret alle slags emner som design,
3D, animation, film produktion, spiludvikling, og web.
Grundforløbet var til at hjælpe med at finde det rigtige emne til
at specialisere sig på.

SPROG

PROFESSIONELLE EVNER

Dansk, som modersprog,
på tale og skrift.

Adobe Photoshop

Adobe Premiere

Adobe Illustrator

Autodesk Maya

Adobe InDesign

Pixelogic Zbrush

Adobe After Effects

ToonBoom Harmony

Engelsk professionelt,
på tale og skrift.

