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ASK KROGAGER LUND 
 

Adresse: Holger Danskes Vej 18, 5 
tv.2000 Frederiksberg 

Mobil: 28 29 67 12 
E-mail: askkrogager@hotmail.com 

 

 PROFIL 

Med mangeårig baggrund i lyd 
og mediebranchen brænder jeg 
for koncerter og koordinering. Min 
faglige profil er skabt af både 
musisk faglighed og det 
koordineringsmæssige. Jeg 
betegner mig selv som lydnørd 
med både bred og relevant 
erfaring. Jeg tilbyder endvidere et 
stærkt netværk indenfor 
musikbranchen. Jeg brænder for, 
at formidle og tilvejebringe gode 
Koncert og filmoplevelser af høj 
kvalitet. Derfor har dette været 
min motivation igennem mange 
år. Jeres stilling efterspørger flere 
af mine spidskompetencer.  
 

• Koordinator 
• Musikinteresseret 
• Menneskekender 
• Struktureret 
• Sociale kompetencer 
• Teamplayer og 

selvstændigt arbejdende. 
 

FAGLIG BAGGRUND 

• Rutineret koordinator fra 
medie/lydproduktion 

• Tidligere lydtekniker i musik 
& reklamebranchen 

• Erfaring med 
koncertafvikling m.m. 

• Vandt med højt til loftet 
 

PERSONLIGHED 

• Positivt sind 
• Imødekommende 
• Kreativt anlagt 

 
 

 

MEST RELEVANT ERHVERVSERFARING 

EVENTKOORDINATOR/AFVIKLER 
2019-2022. 
Eventkoordinator/koncertafvikler hos Kulturhuset Islands Brygge. 
 
SELVSTÆNDIG + DET LØSE 
2014-2019. 

FILMBRANCHEN – KOORDINATOR/LEDER 
2008–2014. 
Produktionskoordinator/leder. Koordinering af hold, skuespillere, 
tidsplaner, administrative opgaver. Møder med interessenter m.m. 

SDI MEDIA - SPEAK KOORDINATOR 
2007–2008 
Koordinering af speak til Disney tegnefilm. Prisforhandlinger, 
rettigheder m.m. 
 
AUDIO LOUNGE – LYDTEKNIKER/KOORDINATOR 
2005–2007 
Koordinering af speak til reklame og kortfilm. Udvælgelse af speakere, 
pris og territorieforhandlinger med samarbejdspartnere, 
speakerkartotek, administrative opgaver.  
Sound designer/lydtekniker. 
 

UDDANNELSE OG KURSER 

2008 - 2011 FILMARBEJDER UDDANNELSE FRA ZENTROPA 
Fokus på den produktions- og koordinatormæssige del af filmarbejde. 

2000 - 2005 LYDTEKNIKERUDDANNELSE HOS MEDIA SOUND 
Alt indenfor lydindspilning. Bands, speak m.m. 
 
1990 - 1993 UDLÆRT TJENER FRA RESTAURANT MIKKELGAARD. 
 
2014 – PRINCE2. PROJEKTLEDELSE/PROJEKTSTYRING. 
Certificeret PRINCE2 bruger. Karakter 12. 

FRITID/PERSONLIGHED 

Både koncerter, biograf, udstillinger og museer beriger min fritid. Det 
samme gør venner og familie, og ikke mindst min søn på 13 år. Min 
søn og jeg går til Taekwondo to gange om ugen, så pulsen og 
fysikken er der også fokus på. Det samme gælder indspilning af musik, 
for fornøjelsens skyld. 
 


