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OLIVER BJERREHUS 

OG OSCAR
”Den uendelige historie” af Michael Ende. Oliver 

har selv ædt historien råt, da han var lille, og 

derfor glæder han sig til, at sønnen Oscar bliver 

stor nok til at høre historien om drengen Basti-

an, der stjæler en mystisk bog fra en gammel 

mand i et antikvariat og flyver af sted i en even-

tyrverden på ryggen af en lykkedrage. Scenen er 

naturen omkring Tisvilde.

Nyd her de fantastisk flotte billeder af Q’s mesterfotograf Sif Meincke. Igennem en år-
række har hun mødt nogle af landets dejligste og mest spændende mænd og kvinder, 
som hun har forenet i portrætbogen “Stjernestøv”. Vi bringer her 9 kendte mænd, der 
har kant, karakter og karisma. Se selv!
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MÆND
MIKAEL 
BERTELSEN, 
Jeg havde sådan glædet mig til at foto-
grafere den sjove mand Mikael Bertel-
sen, man han lagde ud med at fortælle, 
at han ikke var sjov, og at han kun havde 
sovet tre timer natten forinden. Han kun-
ne heller ikke lide mine idéer, men fore-
slog selv at sætte knæene i skoene – no-
get han selv syntes, han var god til. Det 
er hans alvorlige mine, der gør, at billedet 
er sjovt, synes jeg. Jyske Bank 2007.

BUBBER MED LAURA, 
OSCAR OG SOFIA
”Muldvarpen, der ville vide, hvem der havde lavet lort på 
dens hoved” af Werner Holzwarth. Der blev søgt og ledt 
på marken, da Bubber og børnene lod sig rive med i 
eventyret, hvor muldvarpen jagter lortens ejermand.

MARTIN 
SPANG OLSEN, 
STUNTMAN M.M.
Billedet er til kalenderen til fordel for nødhjælpsor-
ganisationen CARE, hvor jeg havde spurgt kendte 
danskere, om de ville vise mig deres yndlingsna-
tursted. Martins er Bagsværd Sø, hvor han også 
kan finde på at træne kung fu. 2004.
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JAN GINTBERG, 
STAND-UP-KOMIKER
Jan havde et kæmpe engagement og tog sig nær-
mest af det hele – fandt marken i Lynge, skaffede 
halm og ildslukker, og så vi var klar. Marken havde i 
øvrigt engang tilhørt hans far. HK Bladet 2007.

ERIK CLAUSEN, 
FILMINSTRUKTØR
Dette foto, som blev lavet til Erik Clausens 
biografi, er et godt bevis på, at det enkle 
nogle gange er det bedste. Første fotodag 
kørte vi rundt i København for at finde en 
passende location. Men Erik savnede enkelt-
heden, så vi tog en dag i studiet. Erik tænker 
i billeder og var med hele vejen, også under 
udvælgelsen. 2009.

JIMMY JØRGENSEN 
OG SALLY
”Da Oscar blev tosset” af Klaus Rifbjerg. Jimmy 
Jørgensen læste bogen mange gange for Sally, 
da hun var lille. Her genopfrisker de historien om 
Oscar, der går helt fra snøvsen. Jimmy og kulis-
sen i studiet blev håndmalet, og Sally blev hejst 
op i en kran.
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ALEXANDER KØLPIN 
MED NICKLAS OG ROBERTA
”Star Trek” fotobog. Vi havde lavet billederne og var ved at pakke sammen, 
da det lød fra Alexander: ”Jeg skal da lige vise dig, at jeg har lært at danse 
capoeira”. Og på få sekunder var billedet, der skulle bruges, skudt.

MIKAEL BIRKKJæR, 
SKUESPILLER
På fotodate med Mikael Birkkjær. Jeg ville gerne 
have energi i billedet og knipsede lige idet, Mikael tog 
springet ud af en vinduesniche. Det, at man kan 
mærke den energi, der er lige ved at være der, sy-
nes jeg virker rigtig godt. ALT for damerne 2008.

SIF MEINCKE,
FOTOGRAF
Født 1974. Uddannet på Fatamorgana, Danmarks 
fotografiske billedkunstskole, og Ekstra Bladet, 
2001. Har siden arbejdet freelance for Q og andre 
magasiner og virksomheder, primært med por-
trætter. Bogen er lavet i forbindelse med udstillin-
gen ”STJERNESTØV” på Det Nationalhistoriske 
Museum Frederiksborg Slot 2010.

– en portrætbog af 
Sif Meincke

KENDTE 
KvINDER

Se de kendte kvinder 
fra bogen 

STJERNESTØv


