
Mikkel Stolt (f. 1965), instruktør/producer/forfatter, medstifter og medejer af 

Fenris Film & Multimedia ApS (siden 1993). Cand.phil. i filmvidenskab fra 

Københavns Universitet, 1992. 

Har blandt meget andet instrueret freelance dokumentar til DR2 (ni halvtimes 

programmer, 1998-2001), the jazzumentary ”The Organizers – on an off” (1997, 

støttet af Kulturministeriet m.fl.), børnedokumentarfilmen ”Vi Styrer Fordi” 

(2001, støttet af DFI/købt af DR), ”CLIPS – Kan Det Være Lovligt” (2008, til 

Politiken/DFI) og dokumentar-fantasien ”Min Avatar og Mig” (co-instr./co-

prod./hovedrolle, 2011, Fenris/Milton Media, vist på DOX:BIO, DR2 og 

adskillige tv-stationer og festivaler verden over). I 2014 instruerede han en række kunstinspirerede 

videoinstallationer om livet under Gudenåens overflade til AQUA/Silkeborg. I 2016-17 instruerer han en række 

info- og promo-film til bio og tv om Nabolandskanalerne for Copydan/Verdens TV. 

Som producer hos Fenris Film & Multimedia har han via støtte fra bl.a. Det Danske Filminstitut lavet den 

internationalt finansierede ”FADO” (instr.: A. Leifer, 2003), talentudviklingsdokumentaren ”Hospitalsbørn” 

(instr.: L.B. Kimergård, 2007) og er pt. i produktion via bl.a. Det Danske Filminstitut og DR-K med ”TRO” 

(instr.: Jens Loftager) og ”Tomme Huse” (instr. Jens Loftager, manustøtte fra DFI). Desuden er han producent 

på Signe Barvild Stæhrs ANIDOX:LAB- og Filmværksteds-projekt ”Mine Glemte År” (i udvikling). 

I firmaet har han været medudvikler, tilrettelægger og/eller producent på talrige udstillinger og bestillingsfilm 

og andre multimedieprodukter, bl.a. FILM-X (2001), Arbejdermuseet (2007), ”Rock Me” med Rockmuseet 

(2009), ”Telefonens Triumf” på Post&Tele Museum (2012), og e-learning-spillet ”Professional Pig Practice”. 

Sidstnævnte er stadig i udvikling i et samarbejde mellem Fenris Film & Multimedia og Københavns Universitet 

Han skriver en blog om dokumentarfilm og humor, filmanmeldelser (på www.filmkommentaren.dk), har bl.a. 

fået trykt rejseartikler og kronik i Berlingeren og Politiken, og udgav i april 2015 den auto-dokumentariske 

rejseroman, ”Bacon i bagagen”, som DBC’s lektørudtalelse bl.a. kaldte en ”både underholdende, skæv og 

tankeprovokerende roman", og som nu står på over 60 biblioteker i hele landet. 11/11 2016 udgiver han ”Fra Sans 

og (Essay-)Samling”, et lille bonushæfte i anledning af BogForum 2016. Har tidligere udgivet lærebog m. 

video/cd-rom om film- og tv-sprogets virkemidler, ”Op af Stolen” (Gads Forlag, 1997) samt 

danskundervisningshæfterne og videoerne ”Danske Hjørnestene” (Gads Forlag, 1999). 

Desuden har han (eller har haft) følgende tillidsposter: Siden 2002 ansat som ekstern censor på film- og 

medievidenskab på Københavns Universitet. I april 2015 var han desuden bedømmer af ansøgninger i EU’s 

Creative Europe-program. Medlem af Danske Filminstruktørers Legatudvalg 2005-2006 og kritisk revisor hos 

Danske Filminstruktører, 2008-2012. 

Har desuden komponeret musikken til flere af sine egne film, bl.a. børnedokumentarfilmen ”Vi Styrer Fordi” og 

til adskillige bestillingsopgaver. 

Modtager af adskillige arbejdslegater fra Danske Filminstruktører (2004/2007/2008/2012/2013/2014), 

Autorkontoen/Dansk Forfatterforening (2016) og Danske Dramatikeres Forbund (2011). 
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https://vimeo.com/12372956
http://www.filmstriben.dk/bibliotek/film/details.aspx?id=2402591800
https://vimeo.com/19257206
https://vimeo.com/ondemand/myavatarandme
https://vimeo.com/104325806
https://vimeo.com/ondemand/fado
http://www.hospitalsboern.dk/
https://www.facebook.com/FaithTro
http://www.dfi.dk/Filmhuset/FILM-X/Om-FILM-X/Credits.aspx
https://vimeo.com/130241183
http://docomedy.blogspot.dk/
http://www.filmkommentaren,dk/
http://mikkel79.wix.com/bacon-i-bagagen
http://docomedy.blogspot.dk/2016/11/fra-sans-og-essay-samling-pa-bogforum.html
http://docomedy.blogspot.dk/2016/11/fra-sans-og-essay-samling-pa-bogforum.html
http://www.fenrisfilm.dk/orfeus.htm
http://www.fenrisfilm.dk/Hjoernestene.html
https://www.youtube.com/watch?v=qCMoBPSxGNA

