FLEMMING SCHILLER
Knivskarp kreativ ildsjæl, med sans for detaljer. Mit liv som fotograf og
senere videograf, klipper og speaker, har lært mig, ikke at give op når
noget driller. Når man som “one man band” løber ind i udfordringer
er den nærmeste til at hjælpe, jo en selv. Mit humør lever i bedste velgående sammen med min humoristiske sans. Jeg er på hjemmebane
når der skal samarbejdes og elsker at hjælpe til hvis mennesker har
faglige eller andre udfordringer.
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“Flemming Schiller er en meget
idérig, kreativ, professionel, energisk
og kompetent fotograf med stor tæft
for at skabe en atmosfære af tryghed
og afslappethed i en fotosession”.
Lars Schmidt Redaktør (Det Grønne
Omrøde)/Journalist.

“Det er altid en fornøjelse at arbejde
sammen med Flemming. Han er fantastisk til at skabe tillid til de, der skal
fotograferes/filmes og så er han fuld
af energi og kreativitet og kan altid
give opgaven en ekstra og ny dimension, som ingen lige havde tænkt på”.
Ulla Baden, kommunikationschef i
Gladsaxe Kommune.

FAGLIGESTYRKER
Portrættering
Ideformidling
Koordinering/planlægning
Superbruger Adobepakken mm.

2008 - 2021 Freelance-still fotograf og VJ
For div. dagblade og ugeaviser, Gladsaxe Kommune,
Ballerup kommune og div. erhvervskunder samt
eventbureauer. Som fotograf og videomand står jeg
for udarbejdelse af div. portrætter, reportager til nyhedstjenester af både video og stills. Det indebærer
redaktionele møder og planlægning.

2006 - 2008 Freelance-still fotograf
Still-fotograf for Polfoto i nyhedstjenesten.
Freelance still-fotograf for lokale aviser (Rødovre
Avis, Ballerup Bladet, Frederiksberg Bladet, Vesterbro Bladet, City Avis.

2005 - 2006 Still fotograf
Still fotograf på Mediecentret Østerbro. Med ansvar
for at holde 3 aviser med billeder og hvad som hører
med redaktionelt.

2002 - 2005 Grafiker
Starter min egen lille grafiske virksomhed
Schiller Graphics med vægt på annonceproduktion
og flashbaserede hjemmesider.

Eksempler på videoproduktioner
og hjemmeside

UDDANNELSE
2001 Webgrafiker
1993 Elektriker.

Uddannet hos Arne B. El på Frederiksberg

1984 HF Eksamen.

Taget på Rødovre Statsskole

1982 EFG.

SÅDAN ARBEJDER JEG
POSITIVT: Jeg værdsætter en positiv og humoristisk omgangstone, som
kan smitte af på arbejdet, uden at pille ved professionalismen.

KREATIVT. Min interesse for musik har lært mig at gøre plads til

anderledes perspektiver og vægte samarbejde.

STRUKTURERET: Jeg går til opgaven med grundighed og flair for detaljen.

IT KOMPETANCER
Officepakken
Bruger

Adobepakken
Superbruger

Final Cut Pro
Superbruger

Mac

Superbruger

Windows
Bruger

SPROG
Dansk

Modersmål

Engelsk

Taler og skriver

PERSONPROFIL
Musik har altid været min store passion. Jeg startede på guitar i en alder af 11 år, og det er blevet til både
pladeindspilninger og en rolle som guitarist i dusinvis af orkestre. På et tidspunkt levede jeg jo nærmest af det.
Det er også blevet til mange tusinde koncerter i udlandet, og hjemme, på mange spændende scener. Fordi jeg
er ekstrovert og har mod på nye oplevelser, er bl.a. dykning og safariture verden over kommet med på listen.
Madlavning har også altid stået meget højt på min liste. Min seneste passion er blevet at gå på jagt, som jo
går hånd i hånd med madlavningen.

