Anders Falk –Curriculum Vitae

Anders Falk – Curriculum Vitae
Sammanfattning:
Multimediaproducent, Konstnär, Musiker, Låtskrivare och Texförfattare.

Arbetslivserfarenheter:
Egen regi

2001-01 -- 2010 fortfarande

Arbetat med egna projekt en tid som nu slutförts och där delar av arbetet
visas på internet.
Projektet innefattar webbdesign, multimedia, video, audio, layout,
design, bildhantering, filmredigeringoch text.
Gjorda webbproduktioner bl.a.: http://www.tidoslott.se och
http://www.andersfalk.com
Skriver även mycket av ny svensk folkmusik med ett medeltida instrument
som heter Cittern och den har sitt ursprung i Europas 1500-tal. Har just skrivit
färdigt en demo-produktion med svensk folkmusik som kan höras på internet.
Ger konserter tillsammans med sitarmästaren Harvinder Singh.
Spelar också traditionell svensk folkmusik med grupperna Musikanterna
och Delleniterna.
Besök hemsidorna för respektive projekt:
http://www.andersfalk.com/falkanders.html ,
http://www.andersfalk.com/new2006.html
http://www.myspace.com/andersfalk
Tidö Slott

1990 - 02 -- 1994 - 11

Restauratör bl a som omfattade 1500 -, 1600 - och 1700-tals föremål interiört
på Tidö Slott. Restaureringsobjekten varierade från spiselmurar, tavlor, ramar,
skulpturer, väggmålningar mm. Det mesta finns dokumenterat på video och
visas på min hemsida.
Västerås kommun

1985 - 08 -- 1987 - 10

Elevassistent på grupphem för flyktingbarn och ungdomar utan vårdnadshavare.
Musiker

1978 - 08 -- 1982 - 09
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Artist och låtskrivare. Turnerade i landet och Skandinavien samt Tyskland.
Medverkade på TV och Radio. Arbetade också i studio. Skaffar egen inspelningsutrustning och lär mig data, samt målar i olja.
Street People

1973 - 07 -- 1976 - 05

Gitarrist i en amerikansk soulgrupp som hade sin bas i Malmö. Turnerade i Södra
Sverige, Danmark och Tyskland.
Kinna Hotell

1970 - 03 -- 1971 - 08

Ekonomiska inköp, portier och pubverksamhet. Driver också ett allaktivitetshus.

Utbildningar:
Västerås Stads Konstskola

1968 – 07 – 1969 - 06

Målning, etsning, kroki, teckning, konsthistoria
Konstfackskolan i Stockholm

1969 - 07 -- 1970 - 06

Konstindustriell formgivning
Future Media, Design, Västerås

2001 - 07 -- 2002 - 07

Webbdesign, html, multimedia, bildhantering, rörlig bild, audio, engelska

Datorvana:
Programmeringsspråk och tekniker:
HTML
OS och programvaror:
NT/2000/XP Professional samt Macintosh OS 9.4 och OS X
Adobe Photoshop, Image Ready, Adobe Premiere, Adobe Acrobat,
RealProducer Basic, Cleaner 5, Macromedia FlashMX, Dreamweaver,
Steinberg WaveLab, Cubase, Peak
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Övriga Erfarenheter:
Egna studier i data Mac och musik Cubase samt Pro Tools 7

1991 - 01 -- 2007 - 02

Egna studier i Äldre Måleriteknik fr 1200-talet och framåt i tiden

1990 - 04 -- 1993 - 06

Spelat musik i 42 år . Skriver text och musik

1965 - 01 -- 2010 - pågår

Egen Hemsida: www.andersfalk.com

Personlig Presentation:
Jag är en ansvarsfull och social person med ett brett kompetensområde. Vid sidan av mina ordinarie
sysslor så läser jag engelska och andra humanistiska ämnen.
Har också lätt för att skriva text, musik och hantera många instrument. Har egen datorbaserad
inspelningsstudio. Deltar också sedan några år tillbaks i kroki på Västerås Konstmuseum. Detta är mitt
stora intresse för anatomi och formgivning som är liksom gymnet en färskvara man måste underhålla hela tiden.
Som sagt så flödar dom kreativa processerna i skapande mot ny och obruten mark hela tiden, och det
i sin tur leder till nya upptäckter, resultat och mål.
Jag är van att jobba med egna projekt och att ta egna beslut fram till ett slutresultat.
Vad det gäller arbetsuppgifter är jag intresserad av att arbeta med datorer; kommunikation, design,
layout, videoredigering, musikproduktioner, video, flashpresentationer mm. Har en multimedia och html
produktion uppe på nätet just nu med ett omfattande länkträd som går att se på www.andersfalk.com
Till mina goda sidor hör även min noggrannhet och pålitlighet och jag har förmågan att lära mig det
mesta. Jag är orädd och uppriktig i mitt sätt.
Min fritid spenderar jag bl a på Nautilus gymn tre dagar i veckan året om sedan år 1999 på Västerås
badhus. Jag spelar regelbundet innebandy och kör löparcykel ute på sommaren.

Kontakta mig:
E-post: mail@andersfalk.com
URL: http://www.andersfalk.com
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