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Sivilstand: samboer
E-mail: refsnes@wanadoo.fr
Tlf: +33169071488

Utdannelse:
2004  -2005   Oversetterutdanning fra  ESIT, Ecole Supérieure d' Interprètes et de Traducteurs (régime spécial) 
hvor jeg har oppnådd “le certificat de Méthodologie de la traduction de l'ESIT.”
2003-2004  Mellomfag i fransk fra universitetet i Oslo. 
2001-2003 Teaterutdannelse ved Studio Jack Garfein. 
2000-2001 Teaterutdannelse fra Ecole d'art dramatique Jean Perimony.    
1996-2000  Grunnfag i fransk fra universitetet i Oslo.                             
1995- 1996 Forberedende prøver i fonetikk og lingvistikk.
1993-1994 Eksamen philosophicum.
1990-1991 Luther college, sophomore year, Iowa,USA.
Kurs:
1993 Privattimer i teater med skuespiller Eva von Hanno, 6 måneder.
1992 SAS Reiselivsskole, Mallorca, 3 måneder.

Arbeidserfaring:
2011 Redigering av en elektronisk ordbok for Clue-Norge.
Innlesning av togtider på engelsk og norsk for Cityway.
2010 Redigering av en elektronisk ordbok for Clue Norge.
Oversettelse  av tekster for oversetterbyråene Tradonline, Accès Traduction, Tradsmith, LCI Sud-Ouest 
Communication,  LCI Bretagne.
Tospråklig høytopplesning «Turbulences Boreales  på fransk og norsk av et utdrag av Isslottet av Vesaas og Sult 
av Hamsun sammen med den franske skuespillerinnen Frédérique Bruyas  på biblioteket NeufChateau i Vosges.
Tolkeoppdrag for barnebokforfatteren Åshild Kanstad Johnsen på bokmessen i Montreuil for det franske forlaget 
Rue du Monde.
2009  Oversettelse av reiseguiden “Tallinn gatelangs” fra fransk til norsk for Aschehoug forlag.
Oversettelse av reiseguiden “New York  gatelangs” fra fransk til norsk for Aschehoug forlag.
Oversettelse av reiseguiden “Kairo gatelangs” fra fransk til norsk for Aschehoug forlag.
Oversettelse av terningspillet “In Love” fra fransk til norsk for det franske forlaget Av Editions.
Tospråklig høytopplesning «Turbulences Boreales  på fransk og norsk av et utdrag av Isslottet av Vesaas og Sult 
av Hamsun sammen med den franske skuespillerinnen Frédérique Bruyas  på Mediateket Espaces Culturel et 
associatif Viktor Hugo og  på biblioteket Bibliotheque Centrale i Essonne.
Oversettelse for oversetterbyråene: Tradonline, LCI- Bretagne, Tradsmith, Alltradis, Semantis translation, 
Keyade, Bender&Partenaire, ABW-translation osv.
Redigering av en elektronisk ordbok for Clue Norge.
Høytinnlesning på norsk og engelsk  av togtider for Cityway.
2008 Oversettelse av reiseguiden “Mallorca  gatelangs” fra fransk til norsk for Aschehoug forlag.
Oversettelse av reiseguiden “Vilnius  gatelangs” fra fransk til norsk for Aschehoug forlag.
Oversettelse fra norsk til fransk av dokumentarfilmen om iranske Kazem, som åpnet Kebab på Svalbard etter å 
ha fått avslag på asylsøknaden i Norge , for Grand Angle  production.
Tolkeoppdrag for Oslo bystyret.
Oversettelse av tekster for oversetterbyråene: ABW-translations, Tradsmith, Tradonline, Nord Expansion, LCI-
Bretagne, Noricom Språktjenester, Bender & Partenaire, Keyade, Semantis Translations, Accés Traduction, 
Alias Traduction, Atom-e-city Ltd, Open 2 Europe  osv.
Norskundervisning for språktjenestebyrået Aptétude.
2007  Oversettelse av reiseguiden “Riga gatelangs” fra fransk til norsk for Aschehoug forlag.
Oversettelse fra norsk til fransk av dokumentarfilmen “Visages d'Europe, Mette, Norvège” om den norske 



kvinnelige bokseren Mette for Riff production.
Oversettelse av avisartikler for Folium forlag.
Oversettelse av et forord til en bok fra fransk til norsk for det franske forlaget “l'Indice Pensable.”
Oversettelse av tekster innen turisme fra engelsk til norsk for firmaet Hotel.com.
Oversettelse av tekster fra fransk til norsk for oversetterbyråene: LCI-Bretagne, ABW-Translations, Scandi 
Bureau, MC4, Norsk Språkservice, Global Vox, 101 Translations, Sopoltrad, Adverbage Ltd, IT Network, 
Bender Partenaire, Professional Translation service inc osv.
Oversettelse fra fransk til norsk og norsk til fransk for det franske eiendomsmeglerfirmaet Agence AIX.
2006  
Oversettelse av reiseguiden “Bangkok gatelangs” fra fransk til norsk for Aschehoug forlag. 
Oversettelse av tekster fra fransk til norsk for oversetterbyråene  I- Traduction.com,  JMC 
communication Gmbh,  Mecatrad, Betta -Ais technical communication, Tradsmith, Adepto, ABW Translations, 
Aunes Oversettelser AS, IT- Network, Cabinet UTP, Lexicom, Traducteo, 101 Translations.com og LCI 
Bretagne , Traducteo osv...
Oversettelse av tekster innen turisme fra engelsk til norsk for firmaet Hotel.com.                    
Oversettelse av tekster for privatpersoner fra fransk til norsk og fra norsk til fransk.
Oversettelse av en dokumentarfilm om spanskesyken på Svalbard + tilhørende dokumenter fra norsk til fransk 
for INA (Institut National de l' Audiovisuel) (tilsvarer Filmens hus i Norge).
Oversettelse fra fransk til norsk og norsk til fransk for det franske eiendomsmeglerfirmaet Agence AIX.
2005/2006   
Oversettelse av to norske dokumentarfilmer  til fransk for filmselskapet «Les films d'ici». 
Oversettelse av reiseguiden”Praha gatelangs” fra fransk til norsk for Aschehoug forlag.
Oversettelse av en historiebok fra norsk til fransk for en privatperson.
Markedsundersøkelse av bilmerket Peugeot i Norge og oversetting for firmaet Datops  consulting.
2003-2004  Oversetter for den franske etnologen Claire Vilgard fra  CNRS.
2001-2002  Lærer i engelsk ved Espace langues, Cité Internationale Universitaire de Paris.
1991-1993  Serveringsdame på kafé B-12  i  Oslo.
1990-1991 Serveringsdame på kafeteriaen til Luther College,USA.
1987-1988  Hjemmehjelp for Oslo kommune.
Annet:
2004- 2006 Medlem i en “club de lecture”(lesesirkel) i en fransk bokhandel.  
1998-1999  Elevrådsrepresentant for Manglerud videregående skole.

Fremmedspråk:
Flytende fransk 
Flytende engelsk
Litt spansk og italiensk
Oversetterspråk: 
Fransk til norsk
Norsk til fransk 
Engelsk til norsk

Fritidsaktiviteter: lese, amatør-teatergruppe, ridning, svømming, yoga, jogging 


