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Line Kirsten er radiovært på P3, har en uddannelse som

cand.mag i film- og medievidenskab fra Københavns

Universitet. Hun var aktiv i Coffee House og hendes

bedste fag på FG var musik og engelsk.
 

 

 

 

 

 

 

 

”Gymnasiet var en vildt fantastisk tid og en vildt hård tid. Man begyndte så småt at smage på voksenlivet og det voksne menneske,

man lige om lidt skulle være, og det var mange gange dødens forvirrende. Rigtig mange havde forventninger til, hvem man skulle

være og i hvilken retning man skulle gå. Det eneste, jeg vidste, var, at jeg ville skuespiller. Og måske også lave noget musik. Jeg skulle

i hvert fald ikke på universitetet, for jeg var megatræt af skole, fordi den kom til at handle mere om at score en god karakter end rent

faktisk at få noget brugbar viden og læring med sig videre. (At det så endte med at gå en helt anden vej for mig har kun lært mig, at

tingene kan gå rigtig mange andre veje, end man forestiller sig, og at det faktisk ikke er spor farligt). Derfor er det, jeg husker gladest

tilbage på fra gymnasiet, alle de sociale ting. Musicalen, øl på Havfruen, at spille i band og at være med i Coffee House var en stor del

af gymnasietiden for mig. Og helt ærlig tror jeg, det betød rigtig meget i forhold til rent faktisk at få noget ud af den gode

undervisning, man fik.”  

 

Line Kirsten har et særligt minde fra tiden med Coffee House: "Jeg husker tydeligt et Coffee House brainstorme-møde, hvor vi skulle

planlægge en fodboldkamp mellem Handelsskolen og FG. Vi, i Coffee House, skulle stå for arrangementet, og som altid var der ingen

grænser for kreativiteten og mængden af konfetti og eksplosioner, når vi mødtes til første brainstorme-møde. Dommeren skulle

flyves ind med en helikopter og det kunne også være fedt, hvis vi kunne få en brandbil i spil på en måde! Det fede ved det her møde

var bare, at ét af medlemmerne pludselig sagde: “Jeg tror faktisk, jeg kender en, der har en helikopter.” Og en anden sagde: “Altså

min far er brandmand…”. Og pludselig blev de her vilde idéer til virkelighed! Det er for mig et klasse eksempel på, hvad der kan ske,

når man tager den store fede ja-hat på og giver los for de vilde idéer, lytter til hinanden og leger med på de ting, andre spiller ind

med. Og det var Coffee House altid fantastiske til."

 

Hvilker overvejelser gjorde du dig om uddannelsesvalg? Jeg gjorde mig mange overvejelser om skuespillervejen, og gjorde meget

for at forberede mig til de optagelsesprøver, den uddannelse kræver. Men lige den uddannelse jeg endte med at tage, gjorde jeg

mig faktisk ikke særlig mange overvejelser omkring. Jeg sad på min højskole og bladrede gennem et uddannelsehæfte fra

universitetet og tænkte “Nå men, måske skal jeg bare begynde på noget og så gøre det ind til jeg kommer ind på Skuespillerskolen.”

For jeg orkede heller ikke tanken om, at skulle flytte til København og lave ingenting. Og så synes jeg, Film- og medievidenskab lød

som det mindst kedelige og søgte ind på det. Og så viste det sig at være lige mig og den mest fantastiske skoletid, jeg har haft.  

 

Line Kirsten begyndte at arbejde på P3 allerede under kandidatstudiet på medievidenskab. En egentlig jobansøgning blev aldrig

nødvendig, for de opsøgte hende efter en praktik i deres satire- og webafdeling. Det bedste ved jobbet er, ifølge Line Kirsten, at hun

får afløb for sin nysgerrighed hver eneste dag! "Både på mig selv og på andre mennesker. Og at det jeg laver, kan være til gavn for

andre. Det synes jeg er ret vildt. Når folk skriver til mig, at de har fået noget ude af det radio, jeg laver.”

 

Line Kirstens råd til 2020-studenterne: Don’t panic! Du skal nok finde ud af, hvad du skal bruge dit liv på! Også selvom du måske

ikke ved det lige nu eller om 2, 3 eller 10 år. Og også selvom du måske ikke får det snit, du havde brug for, for at komme ind på din

drømmeuddannelse. Der findes andre veje hen til den fede karriere. Du skal heller ikke panikke, hvis det tager dig nogle forsøg at

finde ud af vejen. Det kan være du går i gang med noget og finder ud af, at det slet ikke er dig, og det er også helt okay! Lyt til dig selv

og tag den vej, DU synes er rigtig. Og så vær nysgerrig og opmærksom, måske falder du lige pludselig over en karrierevej, du slet ikke

havde forestillet dig, du kunne gå, men som viser sig at være det fedeste i hele verden. Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle komme til

at interessere mig for lyd, og i dag kunne jeg ikke forestille mig at lave andet.
 

 

 

 

 

 

 

 


