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opleves af en ny generation af unge kvinder, på kornet.

LENA DUMHAM er kvinden bag tv-serien GIRLS, som hun har skrevet manuskript til og instruerer. Hun er
blevet nomineret til otte Emmy-priser og har vundet to Golden Globes, deriblandt ”bedste skuespiller” for sit
arbejde i Girls. Hun har derudover skrevet og instrueret to spillefilm (deriblandt Tiny Furniture) og skriver for

The New Yorker. Hun bor i Brooklyn, New York.
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