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Har eget show på MTV og er ambassadør for
en kleskolleksjon – nå satser hun enda
høyere
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AREMARK: Ine Therese Back Iversen (28) er fra Aremark, men bor for tiden i Los Angeles
og intervjuer kjendiser og drømmer om å bli skuespiller. Foto: Privat

En arbeidsdag for Ine Therese Back Iversen fra
Aremark består av å dele den røde løperen med
verdens største stjerner.

– Det er glitter og glamour, sier Ine Back Iversen (28) til Halden Arbeiderblad.

Satser videre i L.A.

Etter at Aremark-jenta var på en femdagers arbeidstur i Los Angeles for TV2, ble hun 
forelsket i byen og flyttet dit seks måneder etter. De siste fem årene har hun jobbet som 
stjernereporter og vært ambassadør for norsk MTV på et journalistvisum. Nå er det 
utløpt.

– Det siste året har jeg jobbet med å skaffe meg et nytt visum som heter 0–1
nonimmigrant visum.

0–1 nonimmigrant visum er for de med ekstraordinær evne i vitenskap, kunst, utdanning,
forretning eller idrettsutøvere, eller som har ekstraordinære prestasjoner i film- eller
fjernsynsindustrien og har blitt anerkjent nasjonalt eller internasjonalt for de
prestasjonene. Visumet varer i tre år, og kan fornyes.

– De krever at du har en langsiktig plan og at alt skal være på plass når du søker det
visumet. Nå har jeg så mange baller i lufta og prosjekter på gang i L.A., at jeg fikk
søknaden godkjent. Så nå kan jeg endelig satse på drømmen, sier Iversen til Halden
Arbeiderblad.
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L.A Life: I kulissene under #MTVMovieAw…

Eget show på MTV

Jobbet i Radio Prime Halden

I tillegg har 28-åringen blitt ambassadør for kleskolleksjonen til The Bizzy B.
Back Collection og jobber som modell.

– Men, det jeg skal satse på nå er å bli skuespiller. Det er drømmen.

Iversen jobbet i Radio Prime Halden, men flyttet til Trondheim i 2007 for å studere 
kommunikasjon på NTNU. Deretter studerte hun skuespill på Nordisk Institutt for Scene
og Studio i Oslo.

Nå har musikkgiganten, MTV, gitt Aremark-jenta et fast program hver onsdag på

MTV.no. – Det som er annerledes nå er at jeg kan jobbe mer på det amerikanske

kontoret da jeg
kan gjøre intervjuer for nettsiden til MTV USA også.

LES OGSÅMTV satser på Ine fra Aremark

https://www.youtube.com/watch?v=U31y-eAXoug
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– Nå har jeg brukt fem år på å lade opp til skuespillerdrømmen, og jeg har fått et
bredt nettverk.

 
Hun forteller at hun helst ønsker å jobbe med Sitcom (situasjonskomedie,

journ.anm.). – Drømmen er å få en kontrakt innen TV-komedie. Det var ikke så stort i

Norge da jeg
bodde hjemme, men det har eskalert nå.

Iversen har vært hjemme i Halden i to uker for å besøke venner og familie. Onsdag er
hun tilbake i LA.

– Hva er det første du skal gjøre når du kommer tilbake nå?

Tusen avslag før et ja

HALDEN: Ine har vært hjemme i Halden i to uker for å besøke venner og familie. Nå reiser

hun tilbake til Los Angeles. Foto: Privat

– Etter jeg har sovet av meg jetlaget, skal jeg rett ned å ta nye headshots til den nye 
profilen managementet mitt har laget- slik at jeg blir sendt på auditions. Deretter skal jeg 
skaffe meg en egen agent også skal jeg løpe rundt og få omkring tusen avslag før jeg får
et ja, sier hun.

– Som modell, føler du på presset om utseendet og kropp?

– Jeg er veldig imot hele modellbransjen. De oppdragene jeg har fått som modell er fra
folk som liker utseendet mitt og mener jeg unik. Jeg har venninner som aldri hører dem er
bra nok, og reglene om hvor mye en skal veie og se ut er ekstreme. Det er jeg imot. Om
du ikke føler det du gjør er ålreit, så fins det alltid en annen vei.

– Kulturen i LA og Halden er veldig forskjellig når det gjelder utseendet?

– Ja, det er stor forskjell. Jeg har alltid vært en person som liker å bruke mye sminke, dolle
meg opp og bruke høye hæler, så LA har hjulpet meg å bli en bedre versjon av meg selv
og jeg trenger ikke å «tone meg selv ned». Jeg har ikke følt på så mye press om hvordan
jeg bør se ut da jeg føler LA har vært så riktig for meg.


