


grafisk design
Design og grafisk udtryk for Robertfesten 2011.

Design og opsætning af plakater, invitationer, billetter, programmer, fol-
dere, annoncer, bannere, flashbannere for diverse kulturinstitutioner, 
filmdistributører, teatre, forlag, museer, gallerier, pladeselskaber m.m. 

Design og opsætning af vinyl- og CD-covers, annoncer, posters, flyers og 
andet PR-materiale for musikere og bands.

dTP
På MBR har jeg bl.a. lavet versionering af ca. 10 premierefilm om året.
Dette kan fx indebære oversættelse af titellogo, tagline og billingblok.
Jeg har bl.a. lavet dansk titellogo til den kommende Ice Age 4 - På gyn-
gende grund, 2011-versionen af De Tre Musketerer, Dame Konge Es Spion 
(Tinker Taylor Soldier Spy), Kongens Store Tale (Kings Speech), Samme 
Dag Næste År (One Day) m.fl.
Dertil kommer produktion af fx lobby stills, annonceklichéer, magasinan-
noncer og avisindrykninger, billboards, stilladsbannere, biografbannere, 
premiereinvitationer, flashbannere m.m.

Layout og opsætning af Filmkalenderen 2009 – 2011. Den udkommer i 4 
regionsopdelte versioner hver uge (samlet oplag over 150.000) og har 
en annonceside og en side med biografernes programmer. Hertil laves 1 
displayplakat, 1 forside samt 1 flashbanner til byenkalder.dk pr. uge. Jeg 
har derudover layoutet Bogkalenderen, der udkommer månedligt.

Web-masTer / Web-designer
Design, billedbehandling, html- css- og flashprogrammering, tekstpro-
duktion, opdatering, administration på byenkalder.dk og jakobroenlov.dk.
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grafiker
2008 – 2011  Musikbranchens Reklamebureau [MBR]

musiker
1990 – nu  Freelance, EMI-Medley, DKBmotor, OffBeat, Bonnier 
Amigo Music, Skandinavian, Clockwize Management m.fl.

Koncerter med Garbo, Karma Cowboys, Camille Jones, Pelding, Mike 
Tramp & The Rock’n’Roll Circuz, WhoMadeWho, Z-Star (UK), Tobias 
Trier, Primrose (Irl.), Rock Circus, Zeppelin Experience m.fl..

Studieindspilninger med Garbo, Pelding, Blue (UK), Camille Jones, 
Lysår, Karma Cowboys m.fl.

model/skuesPiller
2001 - nu  Reklamefilm for bl.a. Tuborg, DR, Kelloggs, B&O m.fl.

lærer
April 2006 – juli 2006  Den Lille Skole i København, tilkaldevikar. 
Bl.a. undervisning i musik, dansk, matematik, m.m. 0.–5. klassetrin
Jan. 2000 – juli 2000  Nørregårdsskolen, Brøndby, lærer. 
Bl.a. undervisning i musik, natur/teknik, billedkunst m.m.

musiklærer
September 1999 – januar 2000  Tårnby Kommune.
Trommeundervisning og sammenspilshold.
September 1998 – juni 1999  Østerbro bydel.
Undervisning af valgfagshold i musik for Østerbros 10. klasser. 

mediegrafiker
Københavs Tekniske Skole, 2008 – 2011

læreruddannelsen
N. Zahles Seminarium, 1994 – 1998
Linjefag: Dansk og musik

musik & marked 
Artlab, nov. 2006 – mar. 2007
Undervisere: Bl.a. Martin Bregnhøj (ProTools) og 
Ole Hansen (Musikproduktion og coach)

Job & kunsT
Artlab, sept. 2007 – jan. 2008
Undervisere: Bl.a. Karen Abrahamsen og 
Morten Elbæk (karriereplanlægning for kunstnere)

[mbr]
Steffen Bruun, adm. direktør, tlf.: +45 40 41 06 12 
Annette Vilandt, personaleansvarlig, tlf.: +45 24 66 39 19
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billed/grafik 
PhotoShop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, Flash (CS4/CS5)

filmredigering 
Adobe Premiere, AfterEffects m.m. 
(bl.a. 2 doku-musikvideoer for Garbo 2007)

lydbehandling 
ProTools, Logic 
Tekniker/producer på flere cd-udgivelser og demoproduktioner

almindelig brug 
Mac OSX, MS Office

Jakob rønlov

Hardenbergvej 7

+45 23 61 01 99

jakobroenlov@gmail.com

jakobroenlov.dk2500 Valby

lydsTudie
Harddiscrecording, programmering, editering og mixning i ProTools 
og Logic. Mikrofonvalg og opsætning til akustiske optagelser.

Pr, ProJekTsTyring, m.m.
Medstifter af pladeselskabet Garbomusic ApS. Har arbejdet med 
mange forskellige opgaver i forbindelse med den forretningsmæssige 
del af produktion og udgivelse af musik.

medlem af band og hyre-musiker
Kreative processer der kræver stor grad af samarbejde, bevidsthed 
om eget fundament i samspil med andre, indlevelse og forståelse for 
at navigere i en gruppe og opnå resultater sammen. Som hyre-musi-
ker skal man gøre sit forarbejde grundigt og være i stand til hurtigt at 
træde ind i en ny sammenhæng og levere en præstation der er med til 
at løfte produktet (musikken).

mailto:jakobroenlov%40gmail.com?subject=
http://jakobroenlov.dk/

