THOMAS GAMMELTOFT (1963)
DIREKTØR I COPENHAGEN FILM FUND
Via sine studier i Filmvidenskab på Københavns Universitet startede Thomas Gammeltoft som
frivillig i filmbranchen i 1980'erne. Herfra tog karrieren hurtig fart og efter en forfremmelse til
medejer af produktionsselskabet ”Film og Lyd”, grundlagde han det ansete produktionsselskab Fine
& Mellow, hvor han var direktør frem til 2011. I 2013 blev han udnævnt til administrerende direktør
for Copenhagen Film Fund.
Han har tidligere produceret mere end 20 spillefilm og tv-serier med international finansiering og
koproduktion. Blandt disse findes internationalt anerkendte og prisvindende "En kort en lang" (Hella
Joof), "Kinamand" og "Frygtelig lykkelig" (Henrik Ruben Genz) – sidstnævnte opnåede en dansk
Oscar-nominering i 2010. Gennem produktion af tv-serien "Album" og "Lulu & Leon" etablerede
Thomas Gammeltoft et tæt samarbejde med Fox Television Studios og Millennium i USA. Som hans
sidste arbejde som producent producerede han den amerikanske spillefilm "Good People" med Kate
Hudson og James Franco i hovedrollerne i foråret 2013.
Thomas Gammeltoft har vundet mere end 30 priser på filmfestivaler rundt om i verden og har været
medlem af den danske Producentforenings spillefilmsudvalg fra 2009 - 2012.

CV
COPENHAGEN FILM FUND, 2013 I August 2013 blev Thomas Gammeltoft udnævnt til administrerende direktør for den nystiftede
Copenhagen Film Fund. Fonden har til formål at tiltrække internationale film og tv-produktioner til
Greater Copenhagen for at skabe arbejdspladser og vækst i regionens kreative erhverv.

EYEWORKS FINE & MELLOW, 2011 - 2013
I 2011 etablerede Thomas Gammeltoft sammen med virksomheden "Eyeworks Danmark" en ny
produktionsvirksomhed ved navn "Eyeworks Fine & Mellow" med fokus på internationale
samarbejder og produktioner. Selskabet har co-produceret filmen "Monica Z" instrueret af Per Fly og
i samarbejde med svenske "Stella Nova Film" den amerikansk/engelske spillefilm "Good People"
med Kate Hudson og James Franco i hovedrollerne og instrueret af Henrik Ruben Genz.

FINE & MELLOW, 2001 - 2011
I 2001 efter succesen med "En kort en lang" startede Thomas Gammeltoft sammen med Hella Joof
og Jannik Johansen virksomheden Fine & Mellow sammen med Nordisk Film Distribution.
Virksomheden producerede en række succesfulde film, herunder "Rembrandt", "Mørke", "Oh Happy
Day", "Fidibus", "Se Min Kjole", "Kinesermand" og "Rene Hjerter".

Virksomheden deltog også som ko-producent på flere nordiske film. Fra starten af 2008 fortsatte
Thomas Gammeltoft og Nordisk Film Distribution Fine og Mellow-selskabet på egen hånd, hvor de
blandt andet producerede spillefilm som "Frygtelig lykkelig", "Undskyld Jeg Forstyrrer" samt tvserierne "Album" og "Lulu & Leon".

FILM & LYD, 1986 - 2001
Thomas Gammeltoft blev ansat i filmkollektivet Film & Lyd ApS i 1986 og indgik medejerskab i 1987.
I slutningen af 80'erne voksede selskabet til en af de største producenter af dokumentarfilm i
Danmark. I 1998 fusionerede firmaet med Angel Film.
På Film & Lyd producerede Thomas Gammeltoft succeser såsom "Changing Lifes", "The Power of
Spirits", "Johannesburg Revisited" og "Tintin Og Mig".

1992–1994 – MEDLEM AF BESTYRELSEN FOR DANMARKS FILM AKADEMI
2009 – 2012 – MEDLEM AF DEN DANSKE PRODUCENTFORENINGS SPILLEFILMSUDVALG
	
  

