
Nesoddparken kunst– 
og kulturnæringssenter 
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Nesoddparken ligger 500 meter fra 
rundkjøringen ved Nesodden kirke. 
Du kjører opp Kirkeveien og tar første 
avstikker til høyre. Mange har vært 
på besøk og kjenner til historien, men 
målet er at absolutt alle på Nesodden 
skal ha et forhold til stedet.

Et gammelt aldershjem og senere 
asylmottak ble gjort om til kunst- og 
kulturnæringssenter i 2009. En arbeids- 
plass ble skapt for over femti leie- 
takere i ulike former for kreativ virksom-
het. En stor bygning er pusset opp og 
gjort i stand på dugnad over flere år.  
Nå er det oppe og står, men med  
visjoner og vedlikehold nok for all  
overskuelig fremtid. 

Her finner du det meste - lokalene er 
fylt til randen med alt fra filmproduksjon, 
dukkeverksted, kunstfotografi,  
vedic art, strikking, grafisk design, 
smykkekunst, bærekraftig arkitektur,  
fingerhekling, skrivestuer, galleri, 
musikk, festivaler, teater, illustrasjon, 
reklame, operasang, eventbyrå, trykkeri, 
animasjon, digitale uttrykk, silketrykk- 
verksted, treskjæring, keramikk- 
studio, collage og lydinstallasjoner.  
Har du ikke vært hos oss før, får du 
med dette magasinet en åpen invitasjon 
til å komme på besøk. På hverdager er 

det salg av produkter rett fra enkelte av 
verkstedene og atelierene. Føl deg fri til 
å rusle gjennom gangene, kikke på det 
som er utstilt og slå av en prat med de 
du måtte møte. Søndager er det som 
regel kafé, ofte med økologiske  
fristelser. 

I skogen utenfor har mørketiden vært 
scene for lydinstallasjon om Storsala-
manderen, og det har vært «Sommer-
fest for hele familien» med dansende 
elefanter, lyriske trær, dyriske manne- 
kenger og nykomponert trompetfanfare. 
Utstillingsrommet «Monthly» inviterer til 
vernissage med utvalgte samtids- 
kunstnere hver måned, og på filmkveld-
ene er det premierer på alt det som 
produseres i filmparken vår. Under 
Kulturisten ruller «Verdens største ball» 
fra Tangen og ut hit til parken, der 
barna har fått prøvd seg som ordent-
lige kunstnere så malingen har sprutet 
veggimellom. 

Kurs og seminarer finner du også i 
lokalene. I alt fra vedic art til kunst- 
maling for barn, strikking i barsels- 
permisjonen og kreativt syverksted.  
Her har folk lært hvordan man lager 
dyrehoder som operaen bruker i sine  
produksjoner, det har vært teater- 
grupper for de små og fotokurs for de 

Velkommen 
til fest!
For Nesoddparken er en feiring av kreativitet. 
Og du er hjertelig velkommen. På halvøya 
vår har vi en kunstnertetthet på over 400% av 
landsgjennomsnittet og en voksende 
befolkning av mennesker med kreative yrker. 
Da skulle det bare mangle at vi ikke fikk 
samlet oss om et prosjekt som kan vise hva 
Nesodden har å by på. 



Nesoddparken  
- et levende hus

Nesoddparken er et sted der kunst 
skapes, individuelt og på tvers, et sted 
der produkter skapes og formidles, der 
menneskene arbeider for å tilegne seg 
kunnskap og kompetanse for å kunne 
leve av sitt virke. 

Ingrid Brattset
Daglig leder

I dag huser Nesoddparken ca. 50 
bedrifter, og aksjonærene er små- 
bedriftseiere (inkl. leietakerne), privat-
personer og bedrifter. Akershus fylkes- 
kommune er den største aksjonæren. 
Det er mange som har hatt tro på og 
vilje til å investere i Nesoddparken. 
Fylkeskommune, kommune, Follo- 
rådet, Norsk Kulturråd og Kultur- 
departementet med flere har bidratt til 
etablering og til utviklingsprosjekter. 

Nesodden har til nå hatt en nasjonal 
standing som kunstnerkommunen, 
gjennom det høye antall kunstnere som 
bor her. På Nesoddparken har kunst- 
nere en arbeidsplass i nærmiljøet, og  
vi har til nå huset og bistått ca 100 
små bedrifter innenfor segmentet 
kulturnæringer. Ved å samlokalisere 
ulike og komplementære virksomheter 
leveres det både individuelle og skred-
dersydde sammensatte tjenester og 
produkt. 

Som bieffekt av leietakernes kreativitet 
har Nesoddparken utviklet seg til en 
kulturarena og en møteplass for publi-
kum. Åpne dører, utstillinger, kurs,  
sommerfest, julemarkeder, søndags-
kafè, foredrag, skoletilbud, arena for 
Den kulturelle skolesekken og andre 
arrangement har trukket tusener av 
gjester siden oppstart. Stadig flere 
oppdager muligheten for å bruke 
Nesoddparkens atmosfære som ramme 
om sin fest, fødselsdag, konfirmasjon, 
bryllup, møter og arrangement. 

I tillegg omgir Nesoddparken seg med 
nettopp - en park. Ambisjonene om 
en skulpturpark lever. Hagen ivaretas 
i dag av den frivillige organisasjonen 
Miljøhagen. Ved å tilrettelegge stinettet 
i og i nærheten av parken slik at det blir 
direkte forbindelse mellom stiene og 
parken, vil Nesoddparken også kunne 
bli et naturlig turmål for mange tusen 
mennesker, både de som går, sykler og 
kommer i vogn eller rullestol. På hver- 
dagene kan man besøke verksteder og 
selvbetjent kafe, på søndager er det 
søndagskafè, betjent av Miljøhagen 
eller leietakere på huset.

Under Nesoddparkens tak er det 
samlet mye kunnskap og erfaring om å 
etablere og drive små bedrifter innen-
for kulturnæringene, og er Akershus’ 
største aktør på kulturnæringsfeltet. 
Dette kompetansemiljøet har gjennom 
de siste fem år vært en levende  
ressurs for interesserte, bl.a. skole- 
klasser, studenter, organisasjoner,  
politikere, byråkrater, arbeidssøkere  
på jobbavklaring og arbeidspraksis.

Nesoddparken kan ikke utvikle seg 
alene, bare i samspill med flere vil vi 
kunne opprettholde den kraften som vi 
har potensiale for. Denne type virksom-
het trenger offentlig tilrettelegging samt 
en forståelse for at dette er en nyskap-
ing som verken er bare kultur eller bare 
næring, men begge deler, som det til 
nå finnes få tilpassede virkemidler for.

Foto: Andreas Melgård og Solveig Grande

store. For alle som holder til på  
Nesoddparken er det variasjonen i  
aktivitetene på huset som gjør dette 
til et spennende sted. De forskjellige 
prosjektene som oppstår fra det  
mylderet av kreative uttrykk som er 
under produksjon.

Miljøhagen er en egen forening som 
hjelper til med å gjøre hagen rundt 
Nesoddparken om til et attraktivt 
rekreasjonsområde. De har kommet 
langt. Et damområde er bygget opp, 
drivhuset er oppført, en natursti  
etableres og det dyrkes grønnsaker og 
settes opp fuglekasser. Sammen med 
kommunen og frivillige ildsjeler jobbes 
det hele tiden for å utvikle lokalene og 
nærmiljøet videre. For vi som daglig 
holder til på Nesoddparken er 
avhengige av at alle i lokalområdet 

bruker stedet og hjelper til å skape et 
kreativt sentrum for landets viktigste 
kunstnerkommune. 

Skoleklasser som kommer på besøk for 
å jobbe i grønnsakshagen og drivhuset, 
lærer om økologisk mat og opplever 
kvitringen fra de 30 fuglekassene som 
er satt opp. Pensjonister som legger 
kaffepausen sin til en av benkene  
våre på tur langs Nesoddlandet.  
Eller småbarnsfamilier som stikker  
innom søndagskaféen, leker på de 
store grøntområdene og observerer 
salamandre og frosk i tjernet.

Kom som en gjest og dra som en  
venn! Her er det åpent hus. Følg med 
på nesoddparken.no og lik oss på face-
book for å se hva som skjer fremover.



Christian Montarou er billedkunstner  
utdannet både i Frankrike og på 
Kunstakademi i Oslo. Han er represen-
tert i forskjellige kunstsamlinger i Norge 
og har utført en rekke utsmykninger 
som er tilpasset steder og bruker-
grupper både i offentlige og private 
sammenhenger. Han har hatt mange 
separate og kollektive utstillinger og har 
et stort utvalg av bilder bestående av 
tegninger, malerier og grafikk til salgs.

Christian Montarou 
/kunstnerforbundet.no

Christian Montarou
Billedkunstner

Smykker rett fra verkstedet 
på Nesoddparken

Åpent tirs-tors 
kl 11-16 
og etter avtale

T: 920 58 860
www.beritblindheim.no

Berit Blindheim

tlf: 41 22 30 70post@tonelileng.nowww.tonelileng.no

br�jyrer
reklamemateriell

årsrapporter 
plakater
nettsider
logoer

Velkommen til!

økobonden
klesbutikken
håndtverkeren
nettbutikken
yogien
caféen
kommunehuset

Ingrid Jangaard Ousland er billed- 
kunstner og tegner. Hun har utdannelse 
fra Statens håndverks- og kunst- 
industriskole i Oslo, fra Philadelphia 
USA og Paris. Hun har arbeidet i kull, 
pastell, akryl, akvarell og med grafikk. 
Ousland har hatt et stort antall 
separatutstillinger og er innkjøpt av 
bl.a. Nasjonalgalleriet. De siste tiårene 
har hun konsentrert seg mest om akryl 
på lerret, blandingsteknikk på lerret og 
tidvis litografier. Basert på inntrykk fra 
reiser opp gjennom årene og ikke minst 
fra den nordiske naturen, bestreber hun 
å få frem et konsentrat, en fortetning av 
det opplevde.

www.ingridousland.no

Ingrid Jangaard Ousland  
Billedkunstner

Styret i Nesoddparken består av
Siri Hov Eggen (leder) / Helge Winther-Larsen / Christian Hintze Holm / Kristina Monica Kiss
Marianne Kringlebotn / Randi Kalgraff / Herman Tandberg / Solveig Grande

Noen ildsjeler så potensialet, og  
fikk ordføreren med seg: Med flere 
profesjonelle kunstnere enn noen  
annen kommune måtte Nesodden 
gripe anledningen til å skape et  
dynamisk senter for all denne 
skapende kraften, slik at man for  
alvor kunne kalle seg «kunstner- 
kommunen». Men prosjektet møtte 
betydelig politisk skepsis: Var ikke 
dette for langt unna, og ville det ikke 
konkurrere med planene om et kom-

munalt kulturhus lengre nord?  
Og «Sandvold» var jo tenkt jevnet 
med jorda for å gi plass til bolig- 
bygging.

Når det som skulle bli Nesodd- 
parken likevel lyktes, var det fordi 
kunstnermiljøet selv bar prosjektet 
fram, med utholdenhet, kreativitet og 
engasjement, til den juvelen som i 
dag rommer mer enn 50 kultur- 
næringsvirksomheter. Visste du at 

Nesoddparken har 
konferanserom, 

kaférom og kjøkken 
er til leie for selskap, 

kurs eller events?

Leie lokale på Nesoddparken?
Vi har konferanserom, kaférom og kjøkken  
til leie for selskaper, kurs eller events.

post@nesoddparken.no

En kort tilblivelseshistorie
Christian Hintze-Holm, styremedlem 

Ideen om et næringssenter for kunstnere 
og kulturarbeidere på Nesodden 
manifesterte seg i 2005, da kommunen 
skulle lage sin første kulturplan. Det ned-
lagte gamlehjemmet «Sandvold» i bygdas 
gamle sentrum ved Nesodden kirke sto 
tomt, etter noen år som asylmottak – en 
ærverdig bygning fra 1930- og 50-tallet, 
midt i det som en gang var en vakker park.



«Used to have a red guitar - until  
I smashed it drunk one night…»  

Louden Wainright III sa det. På Gitar- 
rommet får han kaffi og litt medliden-
het, neppe mer… der er det fokus på 
reparasjon, vedlikehold, forbedring  
og bruk av strengeinstrumenter.  
Noen oppgaver er for store – ingen 
for små; strengeskift, liming, justering, 
mikrofoner, elektronikk, mekanikk, 
rekvisita. Erfaring, lidenskap og verktøy 
er utgangspunktet – musikanten og  
instrumentet er utfordringen.  

«…and the damage was  
complete…» - eller kanskje ikke?

tlf 953 62 246 
facebook.com/gitarrommet

Gunnar Fjellstad /Gitarrommet
Gitarverksted

Original AS er en liten bedrift som har 
holdt på siden 80-tallet. Bedriften er en 
av de første som flyttet inn i Nesodd- 
parken og her trives de godt! Original 
utfører det meste innen grafisk design 
og produksjon. Det er de som har laget 
bladet Signalen de siste åtte årene. 
Arbeidet utføres med gode kunnskaper 
om tekst, bilder, form og farge, samt 
kreativitet og lang erfaring.

www.original.as

Original AS, Lise Lotte Tufte
Grafisk design & produksjon

www.hildegunnsolbo.no
Poetiske kunsttrykk

Kunsttrykk fra boken “Stemmen eller støyen” av  
prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Nordeng

tlf: 41 22 30 70post@tonelileng.nowww.tonelileng.no

Il lustrasjoner
til redaksjonel l tekst

og til barneboker.

Tone Lileng

Titti Christina Møllen
Mølleby AS og Strikkeklubben
Design, garn, strikking og kurs

Titti Christina Møllen er utdannet klesdesigner 
fra København og har jobbet med innkjøp og 
design, før hun startet www.strikkeklubben.no, 
nettsamfunnet for strikking. En av hennes store 
inspirasjonskilder er å få andre til å lære seg å 
strikke, og hun arrangerer derfor strikkekurs i 
konferanserommet på Nesoddparken.  
Ta kontakt på kurs@strikkeklubben.no om  
du ønsker å vite mer om kommende kurs.  

Titti gjør også strikkeoppdrag for firmaer som 
trenger strikkeprodukter og tar konsulent-
oppdrag på design og produktutvikling.  
Ved siden av dette jobber hun med design av 
egen kleskolleksjon, og foreleser på Scool of  
Fashion Industry i Oslo.

www.strikkeklubben.no

PERE GALERA
BILLEDKUNSTNER

– Nesoddparken er  
et sted for respekt, 
hvor hver av  
kunstnerne kan 
finne sin egen 
rytme og personlige 
engasjement. 

Vibeke Lunel 
VALLENARIS Arts & Events

Vibeke Lunel er maler, med lang erfaring 
som kunst og håndtverks-lærer og kurs-
leder i kreativt prosessarbeid. Hun er 
skaperen av Skrik - Junior og Verdens 
Største Ball, som er kunstprosjekter for 
barn og ungdom. På Nesoddparken 
arrangerer Vibeke jevnlig kurset Fail Again, 
Fail Better - en workshop i kreativ male-
prosess, malekurs for barn/ ungdom og 
kreative events for bedrifter.

Vallenaris Arts & Events 
/facebook.com 
Instagram: @vallenaris  
#tryllehytta

Visste du at 

Vibeke Lunel ble 
tildelt Nesodden 

kommunes kultur-
pris i 2014?

Visste du at 

Bygget ble oppført rundt 
1930-tallet, som Sandvold 
aldershjem. I senere år har 

bygget blitt brukt som 
midlertidig flyktningsmottak 

og barnehage. I 2009 ble 
Nesoddparken kunst- og 

kulturnæringssenter etablert i 
bygget. Bygget eies av 
Nesodden kommune.

Visste du at 

Verdens Største Ball bor i 
Nesoddparken? Hundre-
vis av barn har vært med 
på dette kunstprosjektet 
som har som mål å binde 
alle mennesker sammen i 

en superlang finger- 
heklet tråd.



Tore Rygh, Frimann film
Filmregissør

Lisa Foss Anthony
Grafisk formgiver 
og illustratør

Elin Therese Eriksen
Kunstner, portrett-
maler, illustratør og 
grafisk designer 

Damian Burgess 
Billedkunstner

Når han regisserer spør han seg alltid 
om hvor han helst bør være. Sola gir 
ham svaret. Noen kan ikke helt sette 
fingeren på hvorfor de valgte å flytte 
hit, det er ikke sikkert det er nød-
vendig å vite det, men Tore vet at et 
av svarene er lyset. Et paradoks er 
det kanskje da at filmen han holder på 
med akkurat nå har fått navnet 
”Nederland”. Men - vær sikker på 
at han kommer til å benytte gløden i 
buen over Nesoddlandet, den som vi 
gladelig lar sette sitt preg på oss alle 
sammen.

frimannfilm@outlook.com

Lisa Foss Anthony tegner og designer 
for små og store kunder, hovedsaklig 
innenfor kulturfeltet. Hun lager alle typer 
trykksaker, og har designet den du nå 
holder i. Hun har studert illustrasjon ved 
Arts Institute at Bournemouth og grafisk 
design på Westerdals.

lisafossanthony.com

Elin Therese Eriksen, er kunstner, 
portrettmaler, illustratør og grafisk 
designer som bor på Nesodden. 
Hun har fem års utdanning i kunst-
fag fra Norge, England og Japan. 
Hun har tatt portrettoppdrag i over 
seks år og jobbet frilans med 
illustrasjonsoppdrag i tre år, samt har 
åtte års arbeidserfaring som grafisk 
designer i forlagsbransjen i London. 
Hun jobber nå frem mot en utstilling 
på Hellviktangen i januar med 
mannen Damian Burgess.

www.elineriksen.com

Damian har kunstutdannelse fra  
England han har jobbet med collage, 
tegning, maling og musikk i over 
femten år. Han jobber på papir i 
store formater laget med collage og 
malingsteknikker. Disse arbeidene 
har blitt inspirert av reiseskisser 
laget i Marokko, California, Sør- 
Frankrike, Spania og Slovenia 
under en syv måneders lang reise. 
Esoteriske utklipp er kuttet opp og 
konfigurert til å skape et person-
lig språk som er både lekent og 
intens. Paret gjør også opptak og 
spiller i Invisible Bees, samt spiller 
og opptrer i andre soniske konstel-
lasjoner som The Moist Vaginas, de 
står også bak Oddnose festivalen. 

www.damianburgess.com

Artic Rose 
Productions AS 
We create stories
articrose.no

Vi utvikler historier som skaper forandring
gjennom scene, film, bok og event

–Å ha atelier i Nesoddparken 
betyr mye. Å være i et levende 
kreativt miljø gir mange nye 
impulser og ideer.
IDA MARIE SIMERS
BILLEDKUNSTNER

Trine Johnsen
Gullsmed og smykkedesigner

Hun finner mye inspirasjon i moderne 
arkitektur og spesielt broer. Bruker 
hovedsakelig sølv i egne arbeider, og 
smykkene har som oftest enkle og 
rene former. Lager på bestilling alt fra 
gifteringer og dåpsgaver, til personlige 
smykker som for eksempel gjenspeiler 
en hobby eller interesse.

Trine Johnsen har sin utdannelse fra 
blant annet London Guildhall University 
og Sentral Saint Martins Collage of Art 
and Design.

trinejohnsen200@gmail.com 
tlf 481 11 095

Visste du at

 Oddnosefestivalen er en 
endagsfestival for under-

grunnsmusikk i regi 
av Elin Eriksen og Damian 
Burgess? «Free your ears 
and your nose will follow.»

Visste du at 

Nesoddparken disponerer 
19 mål tomt? I parken er 

en skulpturpark under 
etablering. I samarbeid 

med stiftelsen Miljøhagen 
er parken beplantet og det 

er anlagt naturstier. 



Randi Kalgraff arbeider med kunst- 
utstillinger og kunstformidling. I Nesodd- 
parken har hun utviklet et gallerikonsept 
for samtidskunst med fokus på foto- og 
videokunst med nye utstillinger hver 
måned. Visningsrommet heter MONTHLY. 
Siden 2012 har hun presentert og fått 
samarbeide med noen av landets 
fremste fotokunstnere. Randi Kalgraff  
gjør også utstillingsoppdrag for enkelt-
stående kunstnere/andre kunstuttrykk og 
for bedrifter med egne kunstsamlinger.

tlf 404 04 596
ra.ka@online.no

Sølv er hovedmaterialet i Berit  
Blindheims’s håndlagde smykker,  
gjerne kombinert med andre materialer 
som steiner, plast og gummi. Smykkene 
skal være bærbare og gode å bruke.  
Hun benytter strikke- og hekleteknikker 
som gir det harde metallet et mykere 
og mer tekstilt uttrykk. De siste årene 
har hun også arbeidet med redesign 
av kjente objekter som sølvskjeer og 
klinkekuler.

www.beritblindheim.no

Randi Kalgraff
Kunstkurator og Interiør- 
arkitekt MNIL 

Ruta Pakarklyte
Keramiker

Berit Blindheim 
Kunsthåndverker 
og smykkedesigner

Håndlagde designsmykker| Gifteringer| Bunadsølv | Sølvtøy

Åpent tirs, ons og tors 11-16  og etter avtale

Trine Johnsen
gullsmed og smykkedesigner
NESODDPARKEN
Tlf. 481 11 095

Guri Guri Henriksen har utdannelse fra 
kunstakademiet i Paris. Fra å ha jobbet 
mye med animasjon, har hun nå gått 
tilbake til kjernen, tegning. Akkurat nå 
samarbeider hun med scenekunstner 
Anne Mali Sæther som hun har blitt 
kjent med på Nesoddparken, i for- 
bindelse med jobben som koordinator 
formidling ved Nasjonalmuseet. De to 
planlegger også denne våren å  
utarbeide et skyggespillprosjekt utenom 
museet. Guri Guri er opptatt av hvor-
dan skape historier og bilder med lys 
og skygge.

Guri Guri Henriksen 
Billedkunstner

KARI NOREGER
DUKKEMAKER

–Miljøet på Nesoddparken er meget inspirerende for meg, med 
gode innspill på ofte utfordrende jobber, og mye godt sosialt 
samvær. Det er et bredt spekter av fagkunnskap under samme tak.

Espen Vegard Dysvik Hagen har 
skrivestue og kunstverksted i Nesodd- 
parken. Han lager tekster, markeds-
føring og profileringskonsepter til 
alle slags bedrifter. Har jobbet i flere 
reklamebyråer og vært kreativt  
ansvarlig for en rekke bedrifter de 
siste 15 årene. 

espenvdh@gmail.com

Espen Vegard Dysvik Hagen
Tekstforfatter

Ruta Pakarklyte jobber med skulptur, 
objekter og fliser i keramikk. Hun har 
utført noen utsmykkinger i private hjem 
er blitt kjøpt inn av private og offentlige 
samlere. Siden hennes arbeider har et 
komplisert formspråk passer de best i 
moderne minimalistiske rom. Jobber med 
keramikk både i interiør og eksteriør.

ruta@bojer.no



Nesoddparken er for Pere et mikro- 
kosmos av kreative virksomheter som 
stimulerer og beriker hverandre. Det er 
et åpent og innbydende sted, og tilbyr 
muligheten til å utvikle både individuelle 
og kollektive prosjekter. Det er en boble 
i skogen hvor konsistens, styrke og 
letthet avhenger av det daglige arbeidet 
til hver enkelt. Her har han mulighet 
til å skape sitt eget l’Art-boratorium. 
Foreløpig jobber han med maleri og 
skulptur. Intensjonen er å skape energi- 
strukturer som kobles til senterets egne 
og som bidrar til multi-dimensjonalitet.

peregalera.com

Pere Galera
Billedkunstner og skulptør

Forming og produktutvikling i  
materialene merinoull og silke har 
mange muligheter og få begrensninger. 
Elisabeth Engebretsens produkter er 
både unike og individuelle. De kan 
bæres som smykker. Besøk henne på 
facebook (Våg Elisabeth Engebretsen 
design) eller på

www.vaagdesign.no

Elisabeth Engebretsen
Våg design - Kreativ filting  
i ull og silke 

Mikolaj jobber som illustratør og storyboardtegner for 
animasjon, reklame og film. De siste ti årene har han 
jobbet i London og Oslo på filmer - inkludert Solan 
og Ludvig, Jul i Flåklypa, Knerten og Fatso. Han ut-
vikler nå sin egen kortfilm med fokus på historiske og 
kulturelle forbindelser mellom Norge og Storbritannia.

mikolajwatt.com

Mikolaj Watt
Illustratør og animatør 

Ida Marie Simers, AtelierIMS 
Billedkunstner

Utdannet fra Statens kunstakademi, 
og PPU v/ HiO. Hun studerer nå ved 
«School of movement medicine» og 
jobber med å kombinere meditativ  
dans og bevegelse med tegning.  
Ida Marie jobber med forskjellige 
medier og teknikker som collage, 
maleri, tegning, foto/datagrafikk, sted-
spesifikke installasjoner og lys- 
skulpturer. Ida Marie er Vedic Art lærer 
og holder kurs i Vedic Art og opp- 
levelseskunst. I kursene Collage! bruker 
hun teknikker og inspirasjon fra sitt eget 
kunsteriske arbeid. Hennes siste  
prosjekt er et månedlig syverksted.

imsvedicart@gmail.com

Har holdt til på Nesoddparken siden 
2010. Som filmklipper åpnet den  
digitale utviklingen for å klippe selv- 
stendig fra harddisker. Omtrent sam- 
tidig begynte hun å produsere  
dokumentarfilmen «No Word for  
Worry», samt de interaktive elementene 
rundt, som tilsammen heter Project 
Moken. 

Nå etablerer hun produksjons- 
selskapet Ten Thousand Images AS 
sammen med Lene Puck. De har flere 
produksjoner under utvikling og en 
webside er rett rundt hjørnet.

www.projectmoken.com

Mette Cheng Munthe-Kaas  
& Lene Puck 
Ten Thousand Images AS
Filmproduksjon

Visste du at 

Miljøhagens drivhus på Nesodd- 
parken brukes til mer enn å drive 
fram planter? Skolehagen er et 

samarbeid med barneskolene på 
Nesodden, der elevene har sådd, 
satt planter i jorda, satt poteter 

og vært med på innhøsting hvert 
år etter oppstarten. Prosjektet 
har fått tittelen fra “frø til mat“. 
Drivhuset kan også brukes til å 
feire spesielle anledninger, for 

små selskaper, i samarbeid med 
Matsalongen.

Visste du at 

Elisabeth Engebretsen er igang 
med å utvikle sitt matkonsept 

Matsalongen? Mat som tilberedes 
der du skal holde ditt selskap eller 

event. Menyen lages sammen 
med deg eller du kan bestille Art I 
Sjokk, småretter satt sammen på 
en utradisjonell og uventet måte. 
Matsalongen bruker kortreiste, 
økologiske grønnsaker, urter og 

blomster i sommersesongen, 
dyrket på Nesoddparken.

Visste du at 

Videregående skoler kan bruke 
Nesoddparken som arena i 
praktisk yrkesveiledning?
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Visste du at 

Miljøhagen arrangerer juleverksted for de små på Nesoddparken? 
På juleverkstedet i 2014 var det rulling av vokslys, utforming av julehjerter, 

pakkelapper og julelykter. Utendørs kjørte barn ponni med vogn, bakte 
pizza i steinovn, red på hesteryggen og grillet marshmallows i bålpanne. 

Det var eventyrstund i drivhuset og en stor kjele med nissegrøt.

Hildegunn Solbø er utdannet billed- 
kunstner og lektor i kunstfag. Hennes 
hovedtjenester er bilde, illustrasjon,  
utsmykning og ledelse av kunst- 
projekter for og med barn og unge.  
Det siste illustrasjonsprosjektet er bilder 
til boken “Stemmen eller støyen”.  
Har også nylig avsluttet ett utsmyknings- 
prosjekt på Fyrstikkalleen skole på Hels-
fyr i samarbeid med elever fra 8-10 trinn.  
På nyåret starter hun ett prosjekt i  
uterommet mellom Oppsal og Vetland 
skole, dette også i samarbeid med elever 
ved skolene.

www.hildegunnsolbo.no

Hildegunn Solbø
Billedkunstner og illustratørRift Labs er en liten, norsk teknologi- 

bedrift som utvikler lysteknologi for foto 
og video. KICK foto- og videolys er  
Rift Labs første produkt og omtales 
som en liten fotorevolusjon. KICK er 
på størrelse med en mobiltelefon og 
består av to deler: En liten, men kraftig 
lyskilde med fullt fargespekter og en 
gratis app for Iphone og Android.  
Med mobilen som fjernkontroll styrer 
du lysstyrke, effekter og farger. Den 
fungerer med alle kameratyper:  
Videokamera, speilrefleks, kompakt-
kamera – og ikke minst med smart- 
telefonen din. I Norge er Interfoto,  
FotoVideo, Japan Photo, Stavanger 
Foto og Foto-Jørgen forhandlere.

riftlabs.com

Marianne Braathen-Hals  
og Morten Hjerde
Rift Labs as, Lysteknologi

RANDI KALGRAFF 
KUNSTKURATOR OG INTERIØRARKITEKT MNIL 

– NP er et unikt arbeidsfellesskap der du møter interessante  
mennesker og blir inspirert til tverrfaglig samarbeid

Skriver for flere ulike aviser og 
magasiner. Har levert artikler og bilder 
til VG, Dagbladet, Ukeavisen Ledelse, 
Ren Mat, Visjon, Fri Tanke, Norges  
Forsvar, med flere. Reportasjer er hans 
spesialitet, men han lager også nyhets- 
artikler og har erfaring innen  
informasjonsformidling for bedrifter. 
Kai Eldøy Nygaard har utdannelse fra 
Journalisthøgskolen og Universitetet i 
Oslo, og er selvlært som fotograf.  
På Nesoddparken har han skrivestuen 
«Studio Sjelero» i enden av en rolig 
korridor, og skaper også tekster og 
bilder av mer kreativ art.

kai.nygaard@gmail.com
tlf 990 94 519  

www.siriharrsteinvik.com
www.siriharrsteinvik.tumblr.com

Kai Eldøy Nygaard
Frilans journalist og fotograf

Siri Harr Steinvik
Billedkunstner

BO PLATZACK  
SKUESPILLER

– Å være en del av 
et skapende miljø 
er en viktig 
inspirasjonskilde 
for meg som 
utøvende kunstner

Visste du at 

Elevene i femte trinn gjennom 
den kulturelle skolesekken 
i Akershus får møte kunst-
neren Jenny Rydhagen og 

undre seg gjennom hennes 
verker. Er all natur interessant 

å lage kunst av? Er en vill 
skog mer «ekte» natur enn en 
ordnet hage? Og hvorfor har 
vi behov for å ordne naturen? 
I tillegg får elevene et innblikk 
i den praktiske utøvelsen av 

faget gjennom et besøk 
i atelieret.

Visste du at 

Bedrifter, offentlige etater 
og andre kan bestille unike 

bedriftsgaver, tjenester, 
utsmykninger og kreative 

løsninger av Nesoddparkens 
mangfoldige og kompetente miljø?

Visste du at 

Arbeidsplasser, bedrifter 
og institusjoner kan 

bruke Nesoddparken til 
skreddersydde kreative 

bedriftsevents?

Visste du at 

Miljøhagen nå 
har solur og værstasjon 

og et damanlegg hvor det 
kommer planter, insekter, 
frosker og salamander til 
sommeren. Det er også 

planlagt å sette opp bikuber 
og hagekasser der det er 
mulig å dyrke sine egne 
urter og grønnsaker. Ta 

kontakt med miljohagen.no 
for mer info.



Kurs i Vedic Art
Vekker den  

kreative kraften  
vi alle bærer i oss 

Passer for alle med eller 
uten kunstnerisk erfaring

Kontakt 
Ida Marie Simers

imsvedicart@gmail.com lisafossanthony.com

Til alle tider har vi mennesker fortalt 
hverandre historier. Det er slik vi lærer, 
det er slik vi forstår, det er slik vi 
husker. Derfor har historiene aldri vært 
så viktig som nå. ARTic Rose bruker 
sin kreativitet og utstrakte kunnskap og 
erfaring innen kunst og historiefortelling 
til å transformere rå fakta til autentiske, 
levende historier. Gjennom medier som 
film, teater, musikk, det skrevne ord, 
events, foredrag og workshops søker vi 
å nå ut til mennesker med unike historier.

www.articrose.no

Emma Rowena Hansen  
og Nicolay Lange Nielsen
ARTic Rose Productions
Film, teater, manusutvikling  
og event design

Frilansfotograf med utdannelse fra Paris. 
20 års erfaring med reportasje- og 
portrettfotografering for blant annet de 
største magasinene, bistandsorganisa- 
sjoner, fagblad og bedrifter. Reportasje- 
reiser i Europa, Asia og Afrika.  
Utstillinger: “Livet på marginen”, en  
fotografisk skildring om hvordan de fattig-
ste i Bangladesh overlever på natur- 
ressursene. “Stien blir til mens du går”, 
en utstilling langs Elvestien, med naturfoto 
trykt på økologisk bomull.

obserwang@gmail.com 
Facebook: søk Elvestien

Ann-Elin Wang 
Fotograf

Fotograf Solveig Grande har studio i 
Nesoddparken og fotograferer for  
bedrifter og private. Fotografen har 
vunnet flere priser; blant annet som 
årets bryllupsfotograf, Norske Reklame- 
fotografer og Norges Fotografforbund. 
Trenger din bedrift nye bilder? Eller 
planlegger du bryllup eller kreative 
bilder? Solveig fotograferer i studio, i 
din bedrift, på location eller ute i den 
fine naturen.

facebook.com/fotografsolveigg
www.grandefoto.no

Solveig Grande
Fotograf

grafisk design og illustrasjon

Nils Aasland er billedhugger, grafiker  
og tegner. Hans uttrykksform er  
abstrakt med hyppig bruk av dekorative 
tegn, symboler og stiliserte naturformer.

Bygger du i teglstein? Da kan du få 
et varig stykke kunst i veggen.  
Nils Aasland har utført en rekke utsmyk-
kinger i private og offentlige bygg, og 
«Sareptas krukke» på Berger skole her 
på Nesodden.

Nils Aasland
Billedhogger

Visste du at 

Nils Aaslands siste prosjekt var ved Valaskjold Omsorgs-
senter i Sarpsborg?  Her laget han bl.a Steinskulpturen 

Trompeten, som ble plassert ved hovedadkomsten. 
Nabotomten er en høyde med gravrøyser fra oldtiden 

som kalles “Trompeten”. Herfra ble signaler blåst utover 
landskapet om det var fare for angrep. 

Visste du at 

Solveig Grande har 
vunnet pris som Årets 

Bryllupsfotograf?

Konserveringstjenester A/S tilbyr  
konservering og restaurering av malerier 
og rammer både for private, institusjoner 
og museer samt tilstandsvurdering og 
og bistand i forbindelse med ekthets-
vurdering. Fridrik Bertelsen er medlem av 
Nordisk konserveringsforbund (NKF-N), 
og har 14 års erfaring fra Nasjonal- 
museet. Konserveringstjenester A/S har  
gunstige lokaler for å behandle store 
malerier og satser på å ha det mest 
moderne og avanserte konserverings- 
tilbudet i Norge.

Fridrik O. Bertelsen
Konserveringstjenester 
Malerikonservator NKF-N

fridrik.bertelsen@konserveringstjenester.no
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Mye av hennes virksomhet som dukkemaker 
de senere årene har vært undervisning, både 
fra eget verksted, på høyskoler og ved teater-
et. Kari har vært dukkemaker i 30 år, og har 
i de senere år jobbet mye med frie grupper, 
ved siden av flere av våre institusjonsteatere. 
Når hun har stille perioder, lar hun billed- 
hoggeren i seg få fritt spillerom med en serie 
av trefigurer hun kaller “Animalesque“.

Bo Platzack er skuespiller som lager 
teater/musikkforestillinger for barn 
og voksne, og han turnerer Norge og 
Sverige i forbindelse med Den kulturelle 
skolesekken. Bo er utdannet i Sverige 
(Wendelsbergs folkhögskola, Göte-
borg), Frankrike (Ecole Internationale du 
Theatre Jacques Lecoq, Paris) og  
England (Ecole Philippe Gaulier,  
London). Bo jobber mye med det  
kroppslige/fysiske uttrykket kombinert 
med lydkulisser han lager selv. Han er 
også pilates- og squashinstruktør.

Kari Noreger
Dukkemaker

Bo Platzack
Skuespiller

INGRID JANGAARD OUSLAND  
BILLEDKUNSTNER

– Da Nesoddparken  
sto klar til å tas i bruk,  
var jeg forlengst pensjon- 
ist – uten tanke på å  
pensjonere meg. Her var 
en mulighet til å fortsette 
mitt arbeid med en ny giv, 
et nytt miljø med et felles- 
skap som man kan savne 
ved å ha atelier hjemme.

Randi arrangerer PUPN (Possibly use-
ful, probably not), som har krysspoliner-
ing med andre fagområder på Nesodd- 
parken som mål. Hver tirsdag får man 
utlevert en kreativ oppgave. Når uken 
er over presenteres løsningen. ”LYTT” 
oppstod i kjølvannet av PUPN, da tre 
personer med forskjellig fagområde 
ønsket å gjøre et prosjekt sammen. 
Veksling mellom ulike typer prosjekter 
medfører ofte nye kreative løsninger, 
derfor arbeider Randi med alt fra  
knapper til kunstinstallasjoner.  
Hun utvikler varemerkeprodukter for  
oppdragsgivere som Naturhistorisk  
museum og Den norske opera og ballett. 

facebook.com/randi.elmenhorst

Randi Elmenhorst
Produktdesigner

Bratfoss Arkitektur AS flyttet nylig inn i  
Nesoddparken og stiller som rådgivende arkitekt, 
ansvarlig prosjekterende og ansvarlig søker for alle 
faser i ditt byggeprosjekt.

Ta kontakt:
m: post@bratfoss.info / t:   +47 984 92 698

Engasjer arkitekt for en utredning! 
Med det vil du få en oversikt over ditt prosjekts 
betingelser og muligheter fra begynnelsen av.

www.bratfoss.info

Bratfoss Arkitektur AS
Magnus Bratfoss
Arkitekt

Kreativ gummistrikk, amatørgrønnsaks-
dyrker, vintage gummidyr-med-pipelyd-
fantast, værbitte-pinner-samler og
barnas lommeskatter-beundrer.

Ja, og så har hun 15 års erfaring
med grafisk design og som illustratør. 
Tone gjør grafisk design for små og 
store bedrifter, kommunale etater og 
forlag. Hun har llustrert åtte barnebøker 
og diverse tidsskrifter. Og hun designer 
logoer, bokomslag, brosjyrer og utvikler 
designprofiler.  

tonelileng.no / redillustrasjon.no

Tone Lileng
Grafisk designer 
og illustratør
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Visste du at 

LYTT 1 har utspilt seg i dagslys og skumring før jul. 
En lydinstallasjon, den første av tre, har spredd fabul-

eringer rundt salamanderens betydning mellom trær og 
sump. LYTT er et kunstnerisk samarbeid mellom Randi 

Elmenhorst (skulptur), Anne Mali Sæther (tekst) og 
Emma Rowena Hansen (komposisjon). Støttet av bl.a 
Nesodden kommune og Akershus fylkeskommune.

Visste du at 

Randi Elmenhorst ønsker  
å resirkulere en container for «artists  
in residence»? Et bærekraftig lokale 
som også kan brukes til utstillinger, 

verksted og atelier.
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Line Evensen er designer og jobber med 
private og offentlige prosjekter innen interiør, 
i tillegg til hage- og klesdesign, keramikk, 
smykkekunst, skulptur, import av interiør- 
produkter samt design og produksjon av 
badekar og servanter m.m i stein.

Det sees en grønn tråd gjennom det som 
skapes hos Helt Grønn Design. Dørene til 
hjemmet villa Fredbo åpnes for utleie og  
diverse kulturarrangementer, blant annet  
huskonserter.

heltgronn.no

Line Evensen
Designer

Med Nesoddparken inn i fornybar-alderen! 
Hos fysiker Jørgen Hals Todalshaug  
arbeides det med utvikling av løsninger  
for å høste fornybar energi fra vind og  
bølger på havet. Ved hjelp av erfaringer 
med bølger og svingninger både fra musikk, 
reguleringsteknikk og hydrodynamikk bidrar 
Todalshaug med innovasjon og kreativitet til 
det som kan bli viktige pilarer for Norge og 
verden etter oljealderens fall. 

jorgen@todalshaug.no

Jørgen Hals Todalshaug
NTNU / CorPower Ocean

Visste du at 

Høgskoler og universiteter kan 
bruke Nesoddparken som praksis-
arena for bl.a kunst og kulturfag-
studenter og entreprenørskaps-

studenter?

Visste du at 

Miljøhagen og 
Ornitoligisk forening på 
Nesodden har satt opp 

30 fuglekasser i skogen rundt 
Nesoddparken?

Visste du at 

NAV kan bruke Nesoddparken 
som arena for jobbavklaring og 
praksisplasser, f.eks. gjennom 

Kvalifiseringsprogrammet?

Ansvarlig redaktør Ingrid Brattset
Redaktør & grafisk designer Lisa Foss Anthony

Tekstforfatter Espen Vegard Dysvik Hagen
Foto Andreas Melgård

Trykk Nilz & Otto Grafisk AS
Opplag 9000 eks
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Nesoddparken
Løeshagaveien 49
1450 Nesoddtangen
tlf. 980 10 502

Nesoddparken ligger like i 
nærheten av Nesodden kirke 
på Nesodden, ca. 12 min. med 
buss/bil fra Nesoddtangen. Det 
er gode forbindelser med båt til 
Aker Brygge og Lysaker.

www.nesoddparken.no


