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Aarhusiansk filmmiljø henter konsulent
af international kaliber
Den erfarne producer og talentudvikler Jakob Kirstein Høgel har slået sig ned i
Aarhus som filmkonsulent for Den Vestdanske Filmpulje. Med sin internationale
erfaring og store netværk skal han være med til at udvikle filmområdet i Aarhus og
det øvrige Jylland.
Den Vestdanske Filmpulje har ansat Jakob Kirstein Høgel som ny filmkonsulent for
dokumentarfilm. Efter syv år som kunstnerisk leder hos New Danish Screen, som er
Det Danske Filminstituts talentudviklingsprogram, og efter flere dokumentarproduktioner og konsulentjobs i ind- og udland har Jakob Kirstein Høgel valgt at lægge
sin interesse i det jyske filmmiljø og understøtte lokale talenter og projekter.
”Dansk dokumentarfilm klarer sig fremragende for tiden, og mange af de
toneangivende instruktører kommer her fra Jylland. Jeg vil gerne medvirke til at sikre,
at også de næste generationer af dokumentarister herfra får rygvind, og at de får lyst
og mulighed for at producere deres film i regionen,” udtaler Jakob Kirstein Høgel.
Den Vestdanske Filmpulje støtter film og kreative produktioner, som har en forankring
i Vestdanmark og benytter sig af lokal arbejdskraft. Ifølge Jakob Kirstein Høgel er
dokumentarfilm et fremragende medie til at vise et lokalområdes kvaliteter frem.
”Efter at have arbejdet i mange lande som mentor og konsulent er jeg overbevist om,
at en stærk dokumentarfilmproduktion er det bedste fundament for enhver filmsektor;
også i forhold til at udvikle fiktions- og tv-området. Dokumentarfilm er ofte en meget
stærk spejling af en kultur eller en region, og dokumentarisme er også et godt sted for
filmtalenter at starte - og fortsætte,” siger han.
I den Vestdanske Filmpulje er der stor begejstring for det nye samarbejde, som, man
forventer, kan udvikle det vestdanske filmmiljø.
”Jakob Kirstein Høgel tilfører filmmiljøet i Vestdanmark en stor kapacitet i forhold til
projektudvikling. Han er en konsulent af international kaliber, og han har stor erfaring
med talentudvikling. Det er kvaliteter som vil gavne det regionale filmmiljø, så vi kan

få flere produktioner til Vestdanmark og dermed skabe flere arbejdspladser i
området,” udtaler Carsten Holst, leder af Den Vestdanske Filmpulje og Filmby Aarhus.

Fakta om Jakob Kirstein Høgel
Jakob Kirstein Høgel har i syv år arbejdet som kunstnerisk leder hos New Danish
Screen, som er Det Danske Filminstituts talentudviklingsprogram. Han har desuden
selv produceret dokumentarfilm; deriblandt Gasolin, Den hemmelige Krig og
Prostitution bag sløret.
Jakob Kirstein Høgel har i løbet af sin karriere undervist og støttet nye talenter og
lavet konsulentarbejde i den nationale og internationale filmbranche. Han har det
sidste halve år boet i USA, men er for nylig flyttet til Aarhus for at etablere sig med sin
familie.

Fakta om Den Vestdanske Filmpulje
Den Vestdanske Filmpulje giver udviklings- og produktionsstøtte til kunstnerisk
interessante spillefilm, dokumentarfilm, tv-serier og digitale spil, som understøtter
udviklingen af produktionsmiljøer i det vestdanske område.
Den Vestdanske Filmpuljes sekretariat ligger i Filmby Aarhus og er en del af det
regionale film- og medie-center i Jylland.
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