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MIKKEL STOLTs filmografi 

 

Som instruktør (egne projekter): 

”Jamais Vu – eller De Fem Fodfejl” (2020, 59 min.) Instruktør og manus på ’film’ om de af mine ældre 
filmprojekter, der aldrig blev til noget. Modtaget 3 x udviklingsstøtte fra DFI. 
 
”My Avatar and Me” (2011, 91 min.) Co-instruktør og co-producer (med Bente Milton) samt hovedrolle i 
spillefilmslang genrehybrid om en filminstruktør, der flytter ind i den virtuelle verden Second Life. Støttet af 
New Danish Screen, MEDIA, ZDF/ARTE m.fl.. Producent: Milton Media ApS og Fenris Film & Multimedia. 
Premiere på DOX:BIO og vist på DR2/Dokumania. Udvalgt til festivalerne IDFA (Panorama), Nordische 
Filmtage (nomineret Bedste Dokumentar), MediMed, Cleveland Int. Film Festival, Krakow Film Festival 
(nomineret Bedste Dokumentar), Vilnius Int. Film Festival m.fl. og solgt til adskillige tv-stationer. 
 
”CLIPS – Kan Det Være Lovligt?” (2008, 4 min.) Instruktør, manus og producer på dokomedie (satirisk-
dokumentarisk film) til internettet, udvalgt og finansieret af Det Danske Filminstitut og dagbladet Politiken. 
Producent: Fenris Film & Multimedia, premiere på www.politiken.tv. 
 
”Sprødt Skind” (2008, 33 min.) Instruktør, komponist og co-producer på dokumentar om svigerforældrenes 
mortensaften-forberedelser. Støttet af Danske Filminstruktører. Producent: Fenris Film & Multimedia, 
premiere på Skandinavia.tv Repremiere på dk4 november 2016. 
 
”Bryllupsfilmen” (2004, 10 min.) Instruktør, komponist og co-producer på dokomedie (satirisk-
dokumentarisk film) om kronprinsens bryllup i maj 2004. Støttet af Danske Filminstruktører. Producent: 
Fenris Film & Multimedia, premiere P.H. Cafeens Biograf / Skandinavia.tv. 
 
”Vi Styrer Fordi!” (2001, 36 min.( Instruktør, komponist og co-producer på børne-dokumentarfilm om en 
flok 11-årige drenges tur til en basketball-turnering på Açorerne. Finansieret af Det Danske Filminstitut (v. 
Bodil Cold-Ravnkilde). Producent: Fenris Film & Multimedia, premiere Cinemateket og Buster Filmfestival, 
købt af og vist på DR 2002, Skandinavia.tv fra 2008. 
 
”På Vejen Hjem…” (2000, 8 min.) Instruktør, komponist og co-producer på kortfilm, udtaget til finalen i 
CloseUp-konkurrencen 2000, placering: nr. 5 (ud af +200 film). Producent: Fenris Film & Multimedia, 
premiere på DR1. 
 
”Op af Stolen” (1997, 24 min.) Instruktør og med-manuskriptforfatter på novellefilm, der indgår i pakke til 
gymnasiefaget film- og tv-kundskab. Desuden tilrettelægger af tilhørende cd-rom + forfatter til tilhørende 
teksthæfte. Endvidere komponist på både filmen og cd-rom'en. Udgivet efterår '97 på Gads Forlag, 
producent: Fenris Film & Multimedia. Modtager af Orfeus’ 2.-pris 1998 i kategorien Bedste Multimedie-
titel. 
 
”The Organizers - on and off” (1995, 52 min.) Instruktør af dokumentarfilm med og om et moderne, dansk-
amerikansk jazzband. Producent: Fenris Film & Multimedia. Støttet af Kulturministeriet, Statens Musikråd, 
Ben Webster Fonden m.fl. Premiere februar '95 i Nationalmuseets Biograf. Vist i uddrag på DR i ’99, 52 
min., tilgængelig som VOD. 
 
 

https://docomedy.blogspot.com/2020/11/jamais-vu-bliver-til-presque-vu.html
https://vimeo.com/ondemand/myavatarandme
http://www.fenrisfilm.dk/CLIPS.html
http://www.fenrisfilm.dk/Sproedt%20Skind.html
http://www.fenrisfilm.dk/Bryllupsfilmen.html
http://biblioteket.filmstriben.dk/film/2402591800/vi-styrer-fordi
http://www.fenrisfilm.dk/PaaVejenHjem.html
http://www.fenrisfilm.dk/Organizers.html
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UDSTILLINGS- og anden FILM/VIDEO (bestillingsopgaver som instruktør/tilrettelægger/video-

ansvarlig) 

”Nabolandskanalerne” (2017, 1½/6/15 min.) Instruktør og producer på en række videofilm for 
Copydan/VerdensTV, til tv, web og biograf.. 
”Telefonen går til filmen” (2014, 27 min.) Instruktør og klipper på videoer til Post & Tele Museums faste 
mini-biograf om telefoni i danske spillefilm. 
”OplevGudenaa” (2014, 8 x div. min.) på AQUA i Silkeborg. Instruktør på otte videokunst-installationer om 
livet under vandet samt på indspilning af ”Moder Gudenå”-lydinstallation m. Vigga Bro. Producent: Fenris 
Film & Multimedia, udstilling åbnet juni 2014. 
”Rock around The Clock” (2012) Instruktør på interaktiv danseinstruktionsopstilling til Københavns 
Museum i samarb. m. Danmarks Rockmuseum. Producent: Fenris Film & Multimedia, åbnet sept. 2012. 
”Post & Tele Museum” (2012) Instruktør og klipper på adskillige videoer til ny udstilling om 
telekommunikationens historie. Producent: Fenris Film & Multimedia, juli 2012. 
”Danfoss Preshow” (2012, 6x6 min.) Instruktør og klipper på video til udstilling om menneskekroppen på 
Danfoss Universe. Producent: Fenris Film & Multimedia. 
”Havet i Maven” (2011, 28x30 sek. + 2x1 min.) Instruktør og klipper på 30 videoer til ny udstilling på 
Kattegatcentret. Producent: Fenris Film & Multimedia. 
”Rock Me” (2009, 12x3 min.) Instruktør og fotograf på 12 genre-musikvideoer til Danmarks Rockmuseums 
”appetitvækkerudstilling”, der blev aktiveret af brugernes valg af musik at lege med. Klip: Rasmus Gitz, 
producent: Fenris Film & Multimedia. 
”Jeans & Coffee” (2008, 1 min.) instruktør, klipper og fotograf på promotionfilm m. Tommy Kenter for øko-
caféen Verde, Youtube-premiere. 
”Industriarbejdet” (2007, 10 min. + 5x3 min.) Instruktør og producer på film til Arbejdermuseet, der spiller 
sammen med rummet og de udstillede genstande, medv.: Kurt Ravn, og desuden baseret på arkivmateriale. 
Producent: Fenris Film & Multimedia. 
”Solsystemet” (2006, 5x5 min.) Instruktør og producer på flerskærmsopstilling på Geologisk Museum om 
jordens oprindelse. Producent: Fenris Film & Multimedia,  
”Samtaler Med Børn“ og “Samtale Med Lotte” (2004, 59+49 min.) Instruktør + komponist på to 
undervisningsfilm om socialrådgiverens samtale med børn. For Den Sociale Højskole og Socialministeriet. 
Producent: Fenris Film & Multimedia, ikke tilgængelig pga. hensynet til børnene og familierne. 
”FILM-X” (2002) Tilrettelægger/instruktør (i delvist samarbejde med Thomas Borch Nielsen) på det 
videomateriale, der indgår i Det Danske Filminstituts interaktive film-experimentarium. Desuden medlem af 
den pædagogisk-praktiske arbejdsgruppe. Samarbejde mlm. Fenris Film & Multimedia og Det Danske 
Filminstitut og en lang række eksterne partnere. Åbning november 2002. 
”Høfderne og revlerne” (2001, 5x3 min.) Instruktion, klipning og produktion (m. Jeppe Raasthøj) samt 
komponist på 5 små DVD-film baseret på gamle stills om livet og arbejdet ved Vestkysten for 100 år siden, 
voice-over ved Jesper Christensen. Vises non-stop på ”Kystcentret Thyborøn” fra 5. april 2001. Producent: 
Fenris Film & Multimedia 

 

DR TV-PROGRAMMER som tilrettelægger: 
 
”Vejen Videre” (2001, 2x28 min.) Tilrettelægger/instruktør af to ud af seks programmer om 
erhvervsakademiuddannelserne. Samarbejde mlm. Fenris Film & Multimedia og DR-Undervisning, sendt på 
DR i feb./marts 2001. 
”Computeren Flytter Ind” (2000, 2x28 min.) Tilrettelægger/instruktør af to ud af seks 
dokumentarprogrammer om IT og de kortuddannede. Samarbejde mlm. Fenris Film & Multimedia og DR-
Undervisning, og sendt på DR i april/maj 2000. 

http://nabolandsfilmen.dk/
https://vimeo.com/104325806
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”Tidens Børn” (1999, 3x28 min.) Tilrettelægger/instruktør af tre ud af seks dokumentarprogrammer om ny 
pædagogik i børnehaver og vuggestuer. Samarbejde mlm. Fenris Film & Multimedia og DR-Undervisning, og 
sendt på DR aug.-sept. ’99. 
”Børn, Blyant og Computer” (1998, 2x28 min.) Tilrettelægger/instruktør af to ud af fire 
dokumentarprogrammer om IT i folkeskolen. Samarbejde mlm. Fenris Film & Multimedia og DR-
Undervisning, og sendt på DR nov.-dec. 98, 2x28 min. 
 
 

Som producer for andre instruktører: 

”TRO / FAITH” (2017, 80 min.), Producer på dokumentarfilm, instr.: Jens Loftager. Producent: Fenris Film & 
Multimedia. Udviklingsstøttet i tre omgange samt prod.støttet af DFI v. Helle Hansen, DR-K, YLE.  
”Barnepigerne”. Executive producer i udviklingen af Signe Barvild Stæhrs film, deltager på ANIDOX:LAB 
2015 og Twelwe For The Future 2017/18, støttet af Det Danske Filmværksted. Senere produceret færdigt af 
Cæcilie Østerby Sørensen og Line Hvidtfeldt, vinder af priser i Odense og Nordisk Panorama. 
“Bongo Superstars”. Executive producer på dokumentar om en flok unge musikere fra Tanzania, instrueret 
af Signe Barvild Stæhr, støttet af Danida, CKU og Danske Filminstruktører, producent: Odense Film 
Værksted/Fenris Film & Multimedia, premiere på filmfestivalen i Dar-Es-Salaam i oktober 2008, nomineret 
til SHORT:DOX award 2009, 23 min. 
”Hospitalsbørn” (2007, 42 min.) Producer på dokumentarfilm, instrueret af Lars Bo Kimergård, finansieret 
af DFI’s Talentdokpulje. Producent: Fenris Film & Multimedia, biografpremiere i Vester Vov Vov. 
”FADO” (2003, 59 min.) Producer på dokumentarfilm, instrueret af A. Leifer, finansieret af DFI  (v. Allan 
Berg), DR, SVT, YLE Teema m.fl.. Producent: Fenris Film & Multimedia, biografpremiere Vester Vov Vov og 
DR TV m.fl. primo 2003. 
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https://vimeo.com/ondemand/faithbyjensloftager
https://fjernleje.filmstriben.dk/film/9000000022/hospitalsborn
https://vimeo.com/ondemand/fado

