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Min bakgrunn

• NISS, Skuespillerutdanning
• Handelshøyskolen BI, Bachelor Kultur og ledelse 
• Handelshøyskolen BI, Master of management  

• Amatørteater som 10 åring 
• Daglig leder i Nittedal Teater siden 2008



KIMBE

Nittedal Teater
Teatersmia 
Barne- og 

ungdomsteater
Det Grenseløse 

Teater
Prosjekt

Ung i arbeid 

Northfolk AS



KIMBE er en forening som drifter 
underorganisasjonene:

Nittedal Teater

Teatersmia barne- og ungdomsteater

Det Grenseløse Teater

Prosjektet Ung i arbeid

Kimbe er også eier av 
produksjonsselskapet Northfolk AS.

Vi er en næringsklynge av selvstendig 

næringsdrivende

som sammen jobber med humanitære- og 

kulturelle prosjekter

med hovedfokus på forebyggende arbeid, 

psykisk helse og gode opplevelser.

«Vi bygger mennesker» 



Nittedal Teater
"Kortreist kultur og gode opplevelser"

• Interne- og eksterne teaterproduksjoner

• Turnévirksomhet 

• #hengdeg

• Uteteater og festivaler på Skyset Kulturtun

• Lokalhistoriske spel 

• Echo - Nitedal Krudtværkspel

• Du skal få en dag i mårå

• Grenaderen

• Samarbeid med næringslivet

• Drama som metode i skolen

• Vi bryr oss 

• Teaterlaben

• Kurs- og workshops



Tilbud
• Lærlingbedrift
• Samarbeid med NAV
• Utplassering
• Praksisplasser
• Arbeidstrening
• Sosialt nettverk
• Psykisk helse
• Forebyggende

Prosjekter

• WonderLAN

• Nittedal Adventure Guild

• Studio Jack of trades 

• Inn på tunet 
• Cosplay

"Opplæring, nettverk og nye muligheter»



• 150 medlemmer 
• 300 frivillige foreldre
• 11 instruktører  
• 2 prosjektledere 
• Smiastyret

• Minismia
• Barnesmia 1 og 2
• Juniorsmia 1 og 2
• Ungdomsmia
• Prosjektsmia
• Smia etter skoletid 
• SmiaCrew

Mål: 
"Å skape et trygt, sosialt, morsomt 
og kreativt miljø -som ivaretar det 
enkelte medlem og som bidrar til 
personlig utvikling og god 
selvfølelse"

-

"Alle er en liten stjerne på den store himmelen"



"Et sosialt og inkluderende teater for mennesker med nedsatt funksjonsevne"

15 medlemmer 

• Faste ukentlige gruppeøvelser
• Årlige teaterproduksjoner
• Dramatilbud på Stammen Aktivitetssenter 
• FUNK prosjekt samarbeid med Mitt Valg 
• Utplassering
• VTA 



-

"Et kreativt produksjonsselskap"

• Innholdsleverandører 
• Filmproduksjon
• Musikkproduksjon
• Casting
• Foto
• Tekstarbeid
• Grafisk arbeid
• Arrangementsledelse
• Foredrag
• Kurs og workshop
• Utleie (kostymer, teknikk, scenografi, rekvisitter mm)
• Samarbeid med næringslivet
• Samarbeid med NAV

Etablering satt på vent grunnet Covid-19 



COVID-19 
RAMMER BRANSJEN 

13. Mars
• Kontoret stenges
• All intern aktivitet stanses
• Vi har penger på konto til å overleve i to 

måneder.
• Avbestillingene kommer

• Eksterne oppdrag
• Turnéforestillinger utsettes på ubestemt

tid
• Avlyser egne forestillinger og planlagte

arrangementer tom mai.
• Varsler alle konsulenter om «permitteringer» 
fom 1. april.



Selvstendig 
næringsdrivende

• Økonomisk støtte hos NAV gir «smårusk»

• Nei til sosialstønad, har tjent for mye de siste
tre måneder. 

• Har barn, huslån, studiegjeld, leiekostnader
som andre «vanlige folk» og må derfor skaffe
seg inntekt. 

Konsekvenser:

• Må ta seg «vanlige» fulltidsjobber. De tør ikke
vente på usikre småjobber i ulike prosjekter. 

• Flytter hjem til familie

• Flere begynner å studere



Tiltak for overlevelse 
• Mail om stans av honorarer

• Fint for meg som daglig leder, men dumt for meg som innleid 
konsulent. 

• Betale ut alt vi skylder 
• Be om utsettelse på lager og kontorleie
• Be om utsettelse på Bredbånd
• Tok kontakt med banken forlenget kontokreditt 

• Søknadskalender 
• Sendte ut søknader om 1 mill. til kommende prosjekter
• Tilsagn på midler fra Obos Julbelfond
• Lotteri- og stiftelsestilsynet krisepakker

• Digitale fredagsmøter 

• Småprosjekter
• Digitale forestillinger (Askeladden, Gutten som lærte å leke) 
• Filmsnutter (Påskekrim, Shelter) 
• Lokalhistorieprosjekt 
• D&D online 

• Digitale øvelser for DGT og SMIA



Avlyste prosjekter
42



«Permitterte» 
konsulenter

28 



TOTALT TAP 
pr. 31.12.20

- 3.488.750 kr  



Økonomi
• Første støtteordning  253.750 kr

• Tilbakekalling av driftsledd 
• Daglig leder
• Kontor, økonomi og administrasjon
• Leder Teatersmia 
• Råd til å betale faste driftskostnader tom aug (husleie, strøm, forsikringer, 

alarmsystemer, internett, lagrene) 
• Starter med digitale øvelser SMIA og DGT 
• Digitalt loakalhistorieprosjekt NT

• Andre støtteordning 301.000 kr
• Tilbakekalling av Prosjektledere

• Ungdom i arbeid
• Det Grenseløse Teateret
• Instruktører 
• Markedsføring 
• Råd til å betale faste driftskostnader (husleie, strøm, forsikringer, 

alarmsystemer, internett, lagrene  tom ) 

• Tredje støtteordning ? 



Støtteordningene
har ikke truffet
feltet? 

De har i vertfall
reddet oss i år J



Risikofaktorer fremover 
• Pulverisering av tilbud og miljø, 

vanskelig å bygge opp igjen om det 
stenges for lenge. 

• Medlemmer begynner på andre 
aktiviteter i stedet 

• Instruktører og kulturarbeidere må 
ta seg andre jobber
• Flytter dit det er jobb / hjem 

til familie 
• Begynner å studere 
• Tar seg «vanlige» 

fulltidsjobber og tør ikke 
lenger vente på småjobber i 
ulike prosjekter. 

• Kan ikke vente til covid-19 er 
historie

• Familier og medlemmer i 
høyrisikogrupper (eks. 
hjerteopererte barn, kreftsyke 
foreldre, besteforeldre.  (Vi har 
plass til alle) 

Må ta samfunnsansvar 
• Publikum tør ikke møte opp 

(risikogrupper/besteforeldre m.m, 
tar seg ikke råd til å benytte 
kulturarrangementer pga
permitteringer, konkurser og 
usikkert marked) 



Nye strategier

• Flytting av driftskontor for å 
fristille lokaler til øving 

• Fast ansettelser vs leie inn 
selvstendig 
næringsdrivende/frilansere

• Aldri mer fullsatte tribuner, 
tenke nye formater. 

• Flere ulike typer prosjekter, flere 
bein å stå på. Blir ikke så 
sårbare. 

• Kvalitet over kvantitet 
• Fokus på å redusere faste 

driftskostnader



Veien videre

• Fremoverlente
• Løsningsorienterte
• Forberedt 

Nye muligheter



TAKK FOR MEG 

Veien videre

• Fremoverlente
• Løsningsorienterte
• Forberedt 

Nye muligheter




