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Michael Goes To Hollywood 
 

I slutningen af juni 2008 blev jeg student på Marselisborg Gymnasium. Det markerede 

slutningen på 3 gode år af mit, og men også begyndelsen på et år, hvor det var tid til at 

prøve noget helt andet. Det havde hele tiden været min plan, at jeg skulle ud og opleve 

noget af verdenen, og da jeg modtog et rejselegat fra en anynom donorer, som har været 

elev på Marselisborg, var der ingen grænser for, hvor jeg kunne tage hen. En af mine 

store interesser er filmproduktion, og jeg havde igennem min gymnasie tid brugt meget tid 

på at lave film, herunder en del film til morgensamlingerne og til underadventskransen på 

Marselisborg. Derfor besluttede jeg mig for, at undersøge muligheden for at komme på en 

filmskole i udlandet. Det lykkedes mig hurtigt at finde frem til en filmskole på et universitet i 

Los Angeles, kaldet University of Southern California (USC). Filmskolen på USC er mange 

år i træk blevet kåret til at være den bedste i verden, og har haft mange tidligere elever, 

der har vundet Academy Awards (Oscar’s). Skolen tilbød en række kursus over sommeren 

2008, hvor de bl.a. havde et kursus kaldet ”USC/Universal: Directing & Producing Class”. 

Dette kursus var træning i at instruere og producere kortfilm, hvor man skulle filme tre film 

bl.a. en ved Universal Studios, samt møde mange af de ansatte ved Universal Studios. Da 

dette lød utroligt spændende, besluttede jeg mig hurtigt for, at det var der min rejse skulle 

gå hen. Rejsen blev planlagt til at vare fra d. 18-06-08 til d. 14-08-08. 

 

Afsted til Los Angeles: 

I juni måned kom tiden endelig til, at jeg skulle drage til 

Los Angeles, USA. Efter en masse bøvl omkring visum 

osv., og en masse pakkeri var jeg endelig klar til afrejsen. 

Forventningerne til turen var efterhånden blevet så store, 

at det var en befrielse at komme afsted.  Turen gik helt 

uden problemer, og selv den lange flyvetur fra London til 

L.A. var slet ikke så slem. Det var dog også takket være 

et yderst imponerende udvalg af film og tv-serier. Denne 

farlige kombination gjorde dog, at jeg ikke fik sovet 

særligt meget.  
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Efter en enkelt nat på hotel ankom jeg til University Of Southern California (USC), og jeg 

fik checket ind i den lejlighed(dorm room), hvor jeg skulle bo resten af sommeren. Det 

lykkedes mig i løbet af meget kort tid på campus, at komme i snak med adskellige piger, 

som var vilde med min accent, hvilket kun underbyggede mit gode indtryk af stedet.  

Senere på dagen mødte jeg så min roommate, som hed Tim. Han var 25 år gammel, var 

amerikaner og havde allerede gået på 

skolen i et års tid, hvilket viste sig at være 

en stor fordel.  Han havde derfor allerede 

adskellige ting i lejligheden f.eks. et TV, og 

diverse andre ting som gjorde stedet 

meget mere hjemligt. Han kunne også 

vise mig lidt rundt i områder. Som stort set 

alle andre amerikanere havde han en bil, 

hvilket var rigtig lækkert, da LA er en stor 

by uden et særlig godt offenligt transport 

system. 

 

Da mit kursus først begyndte om mandagen, gik de første par dage med at falde til og 

komme sig over jetlaget. Det var også en stor opgave at vænne sig til varmen, da der på 

daværende tidspunkt var hedebølge i Californien. Fredag aften var jeg en tur hjemme ved 

nogle af min roommates venner, hvor vi fik et par øl efter, at jeg havde tævet dem alle i 

FIFA’08 på Xbox. Vi tog så videre på en bar i Santa Monica, som lå lige ud til stranden og 

den berømte ”Santa Monica Pier”, hvor der både er restuaranter, en rutjebane og et 

pariserhjul. Den ene øl tog den anden, og inden jeg fik set mig om, var vi blevet godt fulde. 

Det hjalp heller ikke, at der var en englænder med, som blev ved med at komme med 

tequila shots af en størrelse, som jeg endnu ikke har set i Danmark endnu. Selvom at jeg 

var i byen med en flok 25 årige, var det dog en fryd at se, at jeg med min danske ølform 

kunne drikke amerikanerne under bordet. Næste morgen tog vi ud for at spise morgenmad 

på en rigtig amerikansk diner, hvor flere af amerikanerne fik en ”Steak & Eggs”, hvilket så 

ligeså klamt ud som det lyder. Da vi var kommet os over vores værste tømmermænd, tog 

vi på en shopping tur til Beverly Hills, hvor jeg virkelig fik et godt indtryk af den rige del af 

Los Angeles. 



MICHAEL GOES TO HOLLYWOOD 

3 

 

 

Verdens bedste filmskole: 

Da den første weekend var slut, var det endelig tid til at begynde i filmskolen. Det lykkedes 

heldigvis, takket være facebook, at mødes med en dreng fra Arizona fra mit hold, der hed 

Josh, inden vi skulle møde. Det var meget rart ikke at skulle møde op helt alene. Da vi 

kom frem kom vi dog meget hurtigt i snak med resten af holdet. Vi var ialt 25 elever på 

holdet, hvor vi var 5 internationale elever fra hhv.  England, Italien, Schweiz, Australien og 

selvfølgelig Danmark. Vores professor hed Don Zirpola og han kendte om nogen stort set 

alle i filmbranchen inkl. direktøren for DFI og rektoren på Den Danske Filmskole. Don er 

efterfølgende også blevet valgt som præsident for det internationale forbund for filmskoler, 

hvor Den Danske Filmskole også er medlem, så han er helt sikkert en værdifuld mand at 

kende. 

 

Det vidste sig hurtigt at filmkurset var meget intensivt, hvilket dog var rigtig fedt. Den første 

uge gik med præsentation af det hele, samt diverse små øvelser. Om onsdagen var vi et 

smut i Universal Studios. Med det mener jeg selvfølgelig ikke den normale lidt sølle studie 

rundtur. Jeg mener selvfølgelig backstage. Dagen startede med, at vi mødte instrukørene 

Brett Ratner(Bl.a. X-Men 3, Red Dragon & Rush Hour) og Todd Phillips (Oldschool, 

Roadtrip, Borat, Starsky & Hutch). Vi mødte dem begge til to meget uformelle møder, hvor 

vi virkelig fik et indblik i branchen på godt og 

på ondt. Jeg kan blandt andet nævne, at Brett 

Ratner fik givet et 5 min. langt svar på, 

hvorvidt om man skulle kysse meget røv for at 

komme frem i Hollywood. Det skal dog 

nævnes, at det var et attraktiv pige fra min 

klasse, som spurgte om det. Men den gode 

Brett svarede, for at summere det kort, at man 

behøvede ikke at "sleep around", men hvis 

man gjorde, ville man helt sikkert have det sjovt og blive meget populær. Til dette knyttede 

han nogle historier, som jeg dog ikke mener er passende til internettet:) Det skal jo så 

nævnes, at han selv har haft et forhold til den meget yngre Lindsay Lohan, så det var vel 

hvad man kunne forvente fra ham. Men dette fik helt sikkert bekræftet nogle fordomme om 
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Hollywood, selvom det da også var ret underholdende at se en så stor instruktør på slap 

line. Senere på dagen var vi rundt på lidt forskellige sets bl.a. settet til "Desperat 

Housewives", hvor vi fik lov til at spasere frit omkring, og fik lov til at gå ind og ud af 

husene. Det var ret sjovt at se, da alle filmsets jo kun ser virkelige ud, men så snart man 

lige går om bag husene, ser det meget anderlede ud. Jeg har desværre ikke nogle billeder 

eller video derfra, da vi som min lærer sagde, ikke kom der som turister, men som 

egentlige instruktører og producerer. Dette fik vi da også bekræftet, da flere turister på de 

passerende turbusser tog billeder af os, da de åbenbart troede vi var filmfolk ansat af 

Universal Studios. 

 

Den anden uge i skolen viste sig at være endnu 

mere intens. Vi startede ugen med at sætte et 

filmprojekt i gang, hvilket skulle være færdigt 

mandagen efter. Det er slet ikke meget tid når 

det er ”Hollywoodland” man filmer i. For der 

skulle man skaffe tilladelser til alt. Min film 

havde 3 locations(steder hvor jeg skulle filme), 

hvilket kun krævende 3 kontrakter. Det lyder 

ikke af meget, men tro mig det er det, når hver kontrakt kræver 8 underskrifter fra 8 

forskellige steder. Da vi hjalp hinanden med at filme, skulle jeg udover min egen film, filme 

for en anden samt være skuespiller i 3 film. Så det tog det meste af ugen. Selvom at det 

var været tidskrævende, var det også rigtig sjovt og meget lærerigt. Filmen jeg lavede var 

en kort komedie kaldet ”It’s All About the Money”. Onsdag var vi så igen en tur i Universal 

Studios, Hollywood. Denne gang så vi rekvisit 

afdelingen (med nogle meget interessante 

rekvisitter fra bl.a. Jurrassic Park og E.T.). Vi fik 

også en rundtur på de sets, som vi til et senere 

filmprojekt fik lov til at filme på. Disse sets er 

dem man normalt passere på deres 

studierundtur, og som alle oprindeligt er blevet 

bygget til forskellige spillefilm. 
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Udover det intense skoleforløb, var der heldigvis også plads til lidt afslapning. Jeg boede i 

samme lejligheds komplex som tre andre 

klassekammerater, så jeg kedede mig i hvert 

fald aldrig. Og når man bor i en storby som 

Los Angeles, er der altid mange ting at se til, 

og hvis man ikke kunne finde på noget at 

lave, var surfing ved bl.a. Malibu Beach altid 

en underholdende mulighed, hvilket jeg da 

også benyttede mig af mange gange. D. 4 

juli, som jo er en stor helligdag for amerikanerne, var jeg efter en tur på stranden, hjemme 

ved en pige fra min klasse for at fejre det. Hele hendes familie var samlet denne dag, og 

det var ret festligt at opleve, hvor meget de gik op i denne dag, og hvordan patriotisme 

virkelig skinnende ud af dem på denne dag. Udover det var der dog fantatisk mad, en 

masse fyrværkeri, og selvfølgelig en fest til at slutte dagen af med. 

 

Optage film i Hollywood: 

Efter et par uger var det tid til, at vi skulle filme 

vores andet projekt, og denne film skulle vi 

producerer i grupper. Jeg blev min gruppes 

producer(projekt leder), hvilket jeg blev valgt som 

på meget demokratisk vis. Instruktøren i min 

gruppe blev en 24-årig amerikaner fra Florida, som 

hed Rob Garcia, som var en af mine rigtige gode 

venner derovre. Han havde gået 3 år på en 

filmskole i Miami, så han var bestemt rigtig dygtig til 

sit arbejde. Rob er efterfølgende blevet nomineret 

til en Emmy for en tv-serie, som han var med til at 

lave i Florida, så ham håber jeg i høj grad også, at 

jeg kommer til at arbejde med i fremtiden. Det specielle ved den 2. film var, at vi skulle 

optage i Universal Studios, og på 16 mm Black/white film, hvilket normalt er MEGET dyrt. 

Min gruppe valgte at optage på ”Spartacus Square”, som oprindeligt blev bygget til filmen 
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”Spartacus”. Det var bestemt en rigtig fed oplevelse at optage på et rigtigt filmsæt, og dette 

samt det at vi optog på rigtig film fik vores ”productions value” til at være enorm (Hvilket er 

noget man går meget op i i filmbranchen). Oplevelsen blev da også forøget af, at 

Universals turbusser kørte lige forbi og rundt om 

vores set. Og de kom stort set kørende med 5 

min. mellemrum, hvis ikke mindre. Da de fleste 

guider på busserne kommenterer os, fik vi i hvert 

fald massere af opmærksomhed. Jeg vil også 

skyde på, at vi i hvert fald er på et par 

hundrendes turisters hjemmevideoer og fotos. I 

starten var det rigtig sjovt at prøve, da man for 

en dag fik lov til at være ”bigtime Hollywood producer”. Men da vi havde ret travlt til sidst, 

blev de nu ret belastende, da de blev ved med at forstyrre vores optagelser. Men vi fik 

optaget en rigtig god film, som endte med at få titlen ”The Breifcase”. 

 

Ud over det, kan jeg vist roligt sige, at jeg stort set var over alt i Universal Studios. Vi fik 

private rundture rundt på alle setsene, og har været i de fjerneste kroge af Universal. Inkl. 

inde ved ”The Core”(Som normalt er helt lukket for gæster), hvor de opbevarer alle deres 

gamle film på harddiske. Jeg mødte også endnu flere folk fra industrien. Bl.a. Joel Cox 

som har klippet alle Client Eastwoods film, og som bl.a. 

vandt en Oscar for sit arbejde på filmen ”Million Dollar 

Baby”. Jeg mødte også James Bissell, som var 

Production Designer på filmen ”300” og ”E.T.” samt en 

masse andre store spillefilm. Den sjoveste person vi 

mødte, var dog uden tvivl en agent, som var ansat hos 

det største agent bureau i Hollywood, og som bl.a. 

havde haft Morgan Freeman og Will Smith som 

klienter. Grunden til at han var så interessant var, at han gav sin helt ærlige mening 

omkring hvordan tingene fungerer i Hollywood. Bl.a. fortalte han en del omkring den 

økonomiske situation, hvor det kan fortælles at ca. 8/10 film fra de store Hollywood studier 

(Universal Studios, Warner Bros. Osv.) faktisk får et underskud. Det er så de to sidste film, 

som tjener alle de tabte penge hjem igen. Dette skyldes bl.a., fortalte han, at agenterne 
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kræver for mange penge som løn til skuespillerne. Men som han selv sagde, at selvom at 

han godt vidste, at det ikke var godt for branchen, ville han da hellere skaffe sin klient 20 

mio. dollars for en film i stedet for 10. Og når man har Will Smith og Morgan Freeman som 

klienter er det en nem ting at gøre. 

 

Efter at have mødt dem alle, har jeg bestemt fået et godt billede af, hvor filmindustrien 

befinder sig nu. Og det er desværre ikke et godt sted, og som de fleste af filmfolkene 

sagde, har det aldrig set værre ud for branchen. WGA strejken (Manuskript forfatternes 

fagforening) lammede Hollywood sidste år, og ruinerede mange mennesker. Med den nye 

SGA strejke (Skuespillernes fagforening), som på daværende tidspunkt kunne komme 

hvornår det skulle være, så det endnu mørkere ud. En mulig strejke betyder nemlig at de 

store selskaber ikke tør sætte filmprojekter i gang, når de ikke ved hvordan situationen 

kommer til at udspille sig. For hvis de gør det, og der opstår en strejke, kommer det til at 

koste dem flere hundrede millioner dollars. Udover det, er der også stor usikkerhed i 

Hollywood omkring, hvodan film kommer til at være i fremtiden f.eks. med filmleje over 

internettet i stedet for at gå i biografen og uvished omkring det nye 3D format, som prøver 

at gøre sit indtog i biograferne over hele verden. Det betyder dog også, at industrien bliver 

nødt til at finde en ny løbebane, og det er noget som kommer til at ske over det næste årti. 

Det er lidt en skræmmende tanke, men eftersom jeg håber på en karriere i denne branche, 

er det også lidt spændende at tænke på, at man måske selv for mulighed for at påvirke 

denne løbebane. 

 

Få dage efter vi havde optaget vores 2. 

film, skulle vi i gang med vores 3. og sidste 

film. Jeg havde heldigvis allerede en idé, 

hvilket hjalp en del på det ellers ret intense 

program. Jeg lavede en film kaldet ”Stars 

and Stripes” som handlede om en soldat, 

som bliver efterladt  dødeligt såret i krigen. 

Dette giver ham tid til at tænke over, hvad 

han efterlod derhjemme, og hvad det 

egentlig er han kæmper for. Jeg var selv rigtig tilfreds med resultatet, og jeg fik rigtig god 
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respons fra mine klasse kammerater, også på trods af det lidt kontroversielle emne. Min 

proffesor Don Zirpola gav mig et ”A” for den, og gav mig nogle rigtig gode ord med på 

vejen, så det var jeg ret godt tilfreds med. Jeg fortalte også min lærer, at jeg regnede med 

at søge ind på Den Danske Filmskole om et par år, så jeg håbede lidt på, at han ville 

skrive et anbefalingsbrev. Men i stedet for tilbød han, at når tiden kommer, vil han tale 

med rektoren og give mig et godt ord med på vejen, hvilket jeg vist kun kan være meget 

taknemlig for. Det vil helt sikkert også forbedre mine chancer markant for optagelse på den 

ellers meget elitære skole. Efter færdiggørelsen af vores sidste film, var skoleforløbet slut, 

og jeg havde endelig lidt tid til at slappe af i 2 ugers tid, inden turen gik hjem til Danmark 

igen. Det var dog alligevel ret sørgmodigt da skolen sluttede, da dette var på en måde var 

afslutningen på mit filmeventyr i Hollywood. I hvert fald for denne gang. De fleste af mine 

klassekammerater havde også tænkt sig at blive i Los Angeles et par uger ekstra, så dem 

skulle jeg heldigvis ikke sige farvel til endnu. 

 

Fritiden: 

Udover det travle filmarbejde, var der selvfølgelig også tid til en del sjov. Udover 

seightseeing og et par fester fik jeg også tid til lidt 

motion. Universitetet som jeg gik på, havde om 

sommeren en fodboldturnering for 3 mandshold. 

Jeg valgte at deltage i den sammen med to 

klassekammerater, for at vise de amerikaner 

hvordan fodbold virkelig skulle spilles. Efter en 

masse hårde og intense kampe, blev det til en 

samlet 2. plads i turneringen. Det var ret sjovt at 

prøve at spille med nogle amerikanerne, for selv 

om nogle af dem er ret gode, kan man alligevel tydeligt se, at de ofte hellere vil bruge 

hænderne til at spille med i stedet for fødderne. 

 

Som I nok har læst i medierne, havde jeg også ”fornøjelsen” af at opleve et jordskælv. Det 

skete den 3. sidste dag i skolen, da vi var ved at se hinandens film. Det havde en styrke 

på 5,4 så det var heldigvis ikke kraftigt nok til at forvolde egentlig skabe på bygningerne. 

Men det kunne bestemt stadig mærkes, og endda meget kraftigt. Flere af de lokale i min 
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klasse sagde, at de var et af de kraftigste de nogensinde havde oplevet. Men det var 

faktisk ret sjovt at prøve, og følelsen af at jorden under en ryster er meget svær at 

beskrive.  

 

Tiden efter skolen gik med, at se en masse 

film, surfe og se mig godt omkring i Los 

Angeles. Surfing fik jeg brugt rigtig meget tid 

på, og jeg fik lært en del tricks af nogle af de 

mere erfarne surfere fra min klasse. Der var 

en del lokale fra min klasse, så de kendte de 

bedste strande i området. Jeg fik også 

muligheden for at opleve Universal Studios, 

på et rigtig turistplan, da vi valgte at besøge 

deres Theme Park. Det var rigtig sjovt, og helt sikkert en hel anden oplevelse end de 

andre ture jeg har haft til Universal Studios. Det var også lidt sjovt at se ned på studierne, 

og se alle de steder, hvor vi havde været.  

 

Ud over det fik jeg tid til at se stort set alt, hvad der er værd at se i Los Angeles. De 

klassiske turist steder som f.eks. ”Hollywood Walk of Fame”, ”The Chinese Theater” og 

observatoriet blev alle besøgt, selvom jeg dog synes at de bar meget præg af at være 

turist områder, og når man har boet i byen i længere tid, bliver man hurtig lidt træt af det. 

Shopping blev der også brugt en del tid 

på, hvor jeg stærkt kan anbefale Beverly 

Hills(Især pga. den lave dollarkurs som 

var der, men jeg var i USA). Vi valgte 

også, at tage en VIP rundtur på Warner 

Bros. Studierne, hvilket var en rigtig god 

oplevelse. Vi bookede turen gennem 

skolen, hvilket gjorde at vi fik en privat 

rundtur. Da vores guide syndes det var 

lidt sjovt, at vi var film studerende, fik vi 

også lov til at se en hel del mere, end man normalt får lov til. Bl.a. fik vi lov til at overvære 
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en del af optagelserne til et par af de tv-serier, som de optager i øjeblikket bl.a. ”Ghost 

Whisperer”, hvor vi ved den lejlighed også fik set et par kendte skuespillere. Den anden 

sidste dag i USA, valgte et par af mine klassekammerater og jeg, at vi ville op og se det 

famøse Hollywood skilt på lidt tættere afstand. Efter en lang køretur i The Hollywood Hills, 

og ved at udspørge et par lokale, lykkedes det endeligt at komme ret tæt på skiltet. Vi 

fandt en lille parkeringsplads, hvor der meget tydeligt stod at man ikke måtte gå tættere 

på, hvor vi kunne tage nogle billeder. Billederne kunne dog ikke tilfredsstille et par garvede 

filmelever som os selv, så vi valgte, at vi da 

godt kunne gå bare lige lidt tættere på. Lidt 

blev hurtigt til meget, og vi endte med at få 

nogle rigtig gode billeder af skiltet. Glæden 

blev da hurtigt forvandlet til panik, da en 

politi helikopter dukkede frem bag bakken 

for at jage os væk. Helikopterens mission 

lykkedes, og vi skyndte os i en fart, der 

tilnærmelsesvist svarer til lysets hastighed, 

ned af bjerget. Vi slap væk, selvom det kostede blod, sved og tårer (okay, måske ikke 

tårer). 

 

Hjem til Danmark: 

D. 14. August var tiden kommet til, at jeg skulle rejse hjem. Aftenen inden havde vi holdte 

en stor fest, så tiden inden turen til lufthavnen gik med at få kureret de værste 

tømmermænd, og så få pakket det sidste. Det var ret trist at skulle tjecke ud af det 

værelse, som nu havde været ens hjem i to måneder, og værelset så ret trist ud, da vi 

havde pakket det hele sammen. Det var også rigtig hårdt, at skulle sige farvel til alle de 

venner, som jeg havde fået derovre, som jeg jeg har hængt ud med hver eneste dag 

derovre. Vi blev dog også hurtigt enige om, at vi skulle ses igen en dag. Men ikke desto 

mindre, var det svært at sige farvel til alle dem, som havde betydet så meget for mig under 

hele min tid i USA, og som havde lært mig utroligt meget og givet mig mange nye indtryk. 

Vi er dog allerede i gang, med at planlægge den næste film vi skal lave sammen, så det 

bliver i hvert fald ikke sidste gang, at jeg har set dem. 
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Efter en lang flyvetur over atlanten var jeg, et døgn efter afrejsen fra L.A., endelig i 

Danmark igen. Jeg blev taget imod, at min familie i Kastrup, og skulle overnatte en enkelt 

nat i København. Det var dog helt underligt, at skulle til at overtælle om det hele til 

familien, da jeg slet ikke helt havde opfattet at rejsen var slut endnu. Så jeg vidste slet 

ikke, hvor jeg skulle starte. En af de største omvæltninger var da også, at jeg skulle til at 

snakke dansk igen, efter udelukkende at havde snakket engelsk i to måneder (på nær et 

par opkald til DK, selvfølgelig). Set i bagspejlet har det været en fantastik rejse, som helt 

sikkert har givet mig nogle unikke oplevelser for livet. Alle de mennesker jeg har mødt 

derovre, og de ting jeg har oplevet, er noget jeg aldrig vil glemme. Jeg kan også roligt sige, 

at det at lave film i Hollywood er en drøm, der er gået i opfyldelse. Jeg er derfor dybt 

taknemmelig overfor den anonyme person, som har givet mig rejselegatet, og som derfor 

har givet mig den unikke mulighed for at opleve denne rejse. 

 

Af Michael Tilsted 


