Nuuk, d. 16.1.2014

Anbefaling Diana Esmann Hjulgaard
Jeg havde fornøjelsen af at være leder for Diana Esmann Hjulgaard fra hun startede på den lokale tvkanal 24 Sjællandske i marts 2011 og ind til jeg stoppede som redaktør i februar 2013.
Allerede da hun begyndte hos os var hun en særdeles dygtig fotograf. I tiden på 24 Sjællandske udviklede hun sig desuden til at blive en stærk historiefortæller og videojournalist.
Diana har et sikkert blik for de flotte billeder, de gode sekvenser og den elegante klipning. Derudover
er hun altid meget omhyggelig med at levere billeder af høj teknisk kvalitet.
Lige fra hun startede på 24 Sjællandske kastede hun sig med stor entusiasme over opgaven med at
lære selvstændigt at producere indslag fra start til slut. Det viste sig hurtigt, at Diana har en særlig
styrke, når det gælder personportrætter og human interest historier. Hun har en naturlig evne til at
tale med forskellige mennesker og få dem til at åbne sig. Samtidig var hun dygtig til at bede om råd
og coaching, og kunne på den måde på kort tid tilegne sig de nødvendige journalistiske færdigheder
til at producere velfortalte og flotte indslag.
Det var dog langt fra kun de 'bløde' historier Diana producerede som videojournalist for 24 Sjællandske. Således leverede hun særdeles stærke reportager med to lokale kvinder, der umiddelbart efter
Breiviks terror drog til Norge for at vise deres solidaritet med ofrene.
Diana kunne efter kort tid finde sine egne historier og foretage den nødvendige research. Hun var
altid den første til at melde sig, hvis en god historie lå på et knapt så belejligt tidspunkt.
Hun var en vellidt sparringspartner, der altid bidrog med billedeideer til kollegaernes historier.
Derudover fungerede Diana som producer for 24 Sjællandske. Selvom håndteringen af afviklingssystemer ikke falder hende lige så naturligt, som de kreative opgaver, så viste hun stor ærgerrighed til
også at tilegne sig de nødvendige kompetencer på dette område. Hendes store ansvarsbevidsthed
kom hende her til gode.
Jeg kender Diana, som en medarbejder med et smittende godt humør, der dog samtidig har sine meningers mod. Hun trives godt med selvstændigt ansvar og muligheden for at udvikle sig.
Walter Turnowsky
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