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Cre8
Freelance og fuldtids grafisk designer: 

-
 

- 

- 

- 

-

Arbejdet med følgende:  
Grafisk Design, Animationer, Flash bannere & spil, Webdesign, TV-Reklamer, Radio Reklamer, design og 
illustrationer til plakater, bøger, album covers, film covers, Stencils, brætspil, 3D produkt visualiseringer, 3D 
modeller, Motion graphics, Character design/koncepter, Produktion og styring af grafik på  
storskærme/projektører til arrangementer, Billedmanipulering, opsætning af flyers og brochurer.

2006 / 2013

PERSONLIG INFORMATION

ERHVERVSERFARING

Navn: 
Fødselsdato:
Adresse:
Kontakt:

Bardur Mikladal 
15. Juni 1988 
Dalslandsgade 8G, st.109. 2300 København
29 85 06 00 mikladal@gmail.com

W W W.BARDURM.COM

PERSONLIGE KOMPETENCER

Jeg er en ung, entusiastisk, sjov og kreativ sjæl, der er klar til at tage det næste skridt som 
fotograf. Og lære nye færdigheder, som jeg kan anvende på stadig mere kreative måder. 
Jeg har en passion for fotografi, film/animation og grafisk design, og er ivrig efter at 
udvikle dette og mig selv både fagligt og kreativt. 
Jeg forsøger at skabe veludførte projekter med sans for præcision og detaljer, og helmer 
ikke før det sidder lige i skabet. Jeg er en interesseret og passioneret person som elsker 
det underlige i tilværelsen, der søger inspiration overalt og stræber efter at afspejle dette 
i det jeg laver. Jeg er altid klar til nye udfordringer og glæder mig til at tage fat.

Mine opgaver hos den grafiske virksomhed, har omfavnet alt fra layout og illustrationer 
af hjemmesider, plakater, album covers, dvd covers, stencils og brochurer. 

TV-Reklamer, Motion grafik og animationer, både i 2D, 3D og med film. 

3D Visualiseringer af produkter der skulle sættes i produktion eller printes. 

Flash bannere, spil og illustrationer i vector grafik. 

Udover alt dette har jeg også haft ansvar for al hardware og software vedligeholdelse, 
som kræver stærk IT kundskab.
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2014 / 2015

UDDANNELSE

Animation Mentor
(Online)
Maya Springcourse: Introduction to Maya 
 Class 1: Basic Animation Foundations  
Class 2: Psychology of body mechanics

2008 / 2009

Noroff Instituttet 
(Bergen, Norge)  
3D Film Production (2007 - 2008):  
Character Animation, Creative storytelling, Concept Art, Cinematography, Film Produc-
tion, Conceptualization, Digital Acting, Post Production og production af Student film.  

3D Design & Animation (2006 - 2007): 
Basic Animation, Character Design og 3D Design.

2006 / 2008

KURSER

Truemax Academy
3D Fundamentals.

2005 / 2005

Freelance
Freelance grafisk designer: 

- Produceret reklame videoer for TV og online platforme.
- produceret div. hjemmesider for kunder.
- produceret 3D intro videoer for firmaer. 
- Designet album covers, logoer og andet.

Miðil
Deltids grafiker:

- Produktion af TV Reklamer.
- Grafisk/3D design til diverse projekter.

2008 / 2017

2003 / 2006

Teknisk Skole i Klaksvík
Mediefag Assistent:

- Undervise eleverne i de diverse grafiske programmer og i brugen af film/lyd udstyr.
- Vedligeholdelse af skolens hardware/software.

2004 / 2006

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 
(Emdrup, Danmark)
Fotografisk kommunikation.

Københavns Tekniske Skole
(Kastrup, Danmark)
Fotograf uddannelsen.

2015 / 2018

ANDEN ERHVERVSERFARING 
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Fotograf for spillestedet Råhuset
(København, Danmark)
Frivillig fotograf til diverse events på Råhuset.

2013 / 2014

FRIVILLIGT ARBEJDE

- Grundig og omhyggelig
- Tør at tænke udenfor boksen
- Arbejder godt sammen med andre
- Er god til at håndtere deadlines  
- God til at sammenkoble diverse medier (foto, tegning, animation o.s.v)
- Er i stand til at lave en hel masse forskellige stilarter, og ikke kun min egen.

KREATIVE KVALITETER

-

-

FRITIDSINTERESSER

PORTFOLIO

Eliteholds træner i gymnastik
(Klaksvik, Færøerne)
Træner for eliteholdet, og andre hold, i Klaksviks gymnastikforening.

2008 / 2011

IT KUNDSKABER

Adobe Photoshop:
Adobe Flash: 
 Adobe Premiere Pro:  
Adobe After Effects:  
Adobe Illustrator:  
Adobe Indesign:  
Generel IT viden:

Adobe Lightroom: 
Autodesk 3Ds Max:
Autodesk Maya:  
HTML, PHP og CSS: 
Fotografi
Cinematography

SPROGFÆRDIGHEDER

Færøsk:
Dansk:

Engelsk:
Norsk:

Modermål
Flydende

Flydende 
Meget godt

Fotografering er en passion jeg altid har haft. Jeg prøver at udvikle mig konstant indenfor 
fotografi med at give mig selv nye udfordringer. Enkelte billeder har været trykt i 
magaziner på Færøerne, Canada og Irland og brugt på hjemmesider som www.vit.fo og 
www.visitfaroeislands.com.  
Tricking og Parkour er to extrem sportsgrene jeg dyrker sammen med mit crew. 
Det har været med til at skabt os et navn på Færøerne, hvor vi har optrådt til både musik 
festivaler og events.

www.bardurm.com


