
CV - Torkil Malvik Bidtnes oppdatert: 11.04.2019 

Nypevangen 5 stjørdal 7506 
Tlf: (+0047) 980 00 697 | torkilo@outlook.com 
Født: 03 Juni 1996 
Sivilstatus: Ugift 
Portfolio nettside: Torkilmb.com 
 
 
 
 
 
Nøkkelkompetanse 
Siden jeg var 13 år har jeg hatt interesse for 2D og 3D animasjon og design. Er faglig sterk og 
er trygg i mitt fagfelt og jobber godt både selvstendig og i team. Har varm og humor, er kreativ, 
fleksibel og hardtarbeidende. 
Har jobbet hos Kindergarten media. Jeg hadde hovedansvaret for animasjonen i en kortfilm som 
jeg ble ferdig med i november 2018.  
Har også i disse to årene jobbet med mange forskjellige prosjekter som for eksempel NRK 
Newton gjennom skole. Jeg oppfattes inkluderende og motiverende, har høy arbeidsmoral og 
vet jeg vil lykkes innenfor dette faget. Opptatt av å hjelpe andre og ivareta menneskers behov, 
jobber godt under press og er tålmodig. 
 
 
jobb 

2016 - 2018 Kindergarten media AS, Trondheim - (prosjekt) 

 Jeg er hovedanimatør og har ansvar animatic og cleenup. Hadde også mye 
arbeid med karakterdesign og lignende 

 
Utdanning 

2016 - 2018 Høyskolen Kristiania, Trondheim - 3D og Animasjon 2 år 

 Vi lærte å håndtere og navigere i Cinema 4D og After Effects 
Har fått mye kompetanse med å lage og fullføre prosjekter. 
I min hovedoppgave så kombinerte jeg både 3D og 2D grafikk med Cinema 4D, 
Adobe After Effects og Adobe Flash/Animate.  

2015 - 2016 Bjerkely folkehøyskole, Arneberg - Tegneserie 

 Jeg fikk kompetanse og erfaring med oppsett, anatomi og farge forbruk i 
tegneserie. 
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Skole 

3 år Ole Vig Videregående skole, Stjørdal 

2014 - 2015 VG3 - Påbygging  

2013 - 2014 VG2 - Interiør og Utstillingsdesign  

2012 - 2013 VG1 - Design og håndverk 

 
Annet 

Språk Norsk Bokmål - Morsmål 

 Engelsk - Meget godt muntlig og skriftlig  

Data Har høy Kompetanse i: 
Adobe PhotoShop, Adobe Animate, Adobe After Effects og Clip Studio Paint 
 
Har erfaring og er komfortabel med: 
Adobe Premiere, Audacity, Cinema 4D og zBrush 
 
Har brukerkompetanse i: 
Toon Boom Harmony og Adobe Illustrator  

Bil  Førerkort klasse B 

 
 
Fritid 
Designer for spill, skape illustrasjoner, spiller instrument og jobber med egne personlige 
prosjekter som animasjoner eller lignende. Liker å padle kajakk på tur om sommeren. Liker å 
være sammen og spiller video/data spill med venner. Utenfor dette kan jeg delta på GameJams 
og liker også dra på kunstutstillinger. Har Hund. 
 
 
Referenser: 
Arnt Ivar Tilset 3D og Animasjons lærer Tfl: 975 70 054  
Petter Schanke Olsen Kindergarten Media AS Tfl: 924 11 147 
Hallvard A. Ulsund Kindergarten Media AS Tfl: 908 90 976  
 


