
Hans Amandus Riddervold 
 

Født: 24.07.1997 
Adresse: Hoffsjef Løvenskiolds Vei 66b, Oslo 
Mob: +47 97418748 
E-post: hans.amandus@hotmail.no 

Hjemmeside: amandusriddervold.com 

 
Utdanning: 
 
Aug. 2019 - Juni 2021       --           Bachelor. Film og TV              --        Høyskolen Kristiania 
 
 
Aug. 2016 – Juni 2017      --           Årsstudium. Historie             --         Universitetet i Bergen 
 
 
Aug. 2015- juni 2016        --           VG3. Studiespesialisering     --         Ullern VGS 
                                                   
 
Aug. 2014- juni 2015        --           VG2. Studiespesialisering     --         Ullern VGS                         
 
 
Aug. 2013- juni 2014        --           VG1. Studiespesialisering     --         Ullern VGS 
                                                 
 
Aug. 2010- juni 2013        --           Grunnskole                             --         Øraker Ungdomsskole 
 
Erfaring: Har jobbet med klippeprogrammer så å si hele livet, samt gått klippelinjen på 

Westerdals. Etter jeg gikk ut av Westerdals har jeg jobbet en del med diverse promo-

prosjekter for Back in the Ring, innenfor kriminalomsorgen. Deriblant en Pilgrimsferd fra 

Lillehammer til Trondheim for tidligere rusavhengige, hvor jeg filmet og klippet. Jeg har også 

jobbet så vidt med noen promo videoer innen Pixel&Co.  

 

Motivasjon: Innerst inne brenner jeg nok mest for skjønnlitterær historiefortelling, så 

drømmen er å jobbe innen fiksjon på et eller annet plan. Jeg liker struktur og form-spørmsål, 

og har veldig bred referanse innen ulik form for fiksjonsfilm. Har blitt fortalt at jeg kommer 

opp med kreative løsninger på problemer i klipperommet, og at jeg ikke maler meg inn i et 

hjørne, eller slår meg vrang (med mindre jeg er veldig uenig med et valg selvsagt). Jeg kan ha 

flere baller i lufta på en gang, og forbereder ofte mer enn ett utkast til regissør. Jeg er 

foreløpig på utkikk etter en inngangsjobb i bransjen, så ta gjerne kontakt om du er på utkikk 

etter en klipper, klippeassistent, scripter eller DIT'er. 
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Fritidsinteresser:                          
Bruker mye tid på å holde meg oppdatert på musikk, film og litteratur, både moderne og 
eldre. Ellers bruker jeg mye fritid på å klippe egenproduserte fritidsprosjekter og å spille 
gitar. Har også nettopp begynt å sette meg inn i miniatyrer. 
 

 

Sertifikat:  

- Sertifisert for T1-T4 Gaffeltruck.  
- Sertifisert for båt 

 
Språk:                                            Norsk  flytende skriftlig og muntlig 
                                                       Engelsk flytende skriftlig og muntlig 
                                                       Svensk flytende muntlig, kan lese flytende, ikke skrive. 
 
 
 
 
Referanser:  
 
Siv Eberholst  
Klippelærer Westerdals 
+47 91569668 - siv.eberholst@kristiania.no 
 
Alexander Medin  
Daglig leder Back in the Ring - 
+47 90978888 – ram@nosenyoga.no 
 
Alexandros Giagiakos  
Klipper Pixel&Co - 
+47 93926409 – ag@pixelco.no                               


