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Til næringslivet i Tønsberg og omegn    Tønsberg, 27.oktober 2020 

 

 

 

Nøtteknekkeren streames live 14. og 15. november 2020 gratis til hele Norges (og 

verdens      ) befolkning - og vi inviterer deg med på festen.  

Det er langt mellom festene i disse dager, men denne festen kan alle være med på – uten å 

være redd for smittefare.  

Den 14. og 15. november står lokale ballettdansere - barn og 

ungdommer i alderen 4-20 år på scenen - i Oseberg Kulturhus. De 

har trent i måneder for å fremføre Nøtteknekkeren og mange 

drømmer går i oppfyllelse.  

Pga C19 er det i år dessverre svært få som er så heldige å få være 

fysisk tilstede. Bare 1/3 av vårt normale publikumsantall får være 

tilstede.  

Derfor lager vi nå en skikkelig kulturhelg online så alle kan få 

en opplevelse hjem i stua! 

I Tønsberg er alt mulig. Etter noen telefoner og et par møter var i dag alt i boks. Det blir 

livestream på tb.no av 4 forestillinger denne helgen.  

Dette blir en stor førjulsopplevelse hvor alle som elsker Tønsberglivet får se lokale barn 

og unge på scenen fra Tønsberg, Færder (og andre kommuner i omegn)! 

I tilknytning til streamingen – og i markedsføringen i forkant - vil vi det informeres om andre 

kulturbegivenheter i Tønsberg og Vestfold. Ordfører og andre vil reklamere for andre 

kulturbegivenheter i regionen vår. Dermed får vi markedsført Tønsbergs kulturliv langt 

utenfor egne innbyggere!! 

Vi har ingen mulighet til å dekke kostnadene fra egen lomma og Tønsberg kommune har stilt 

garanti for de kostnadene vi har på produsere streamingen, men vi har lovt å gjøre regningen 

så liten som mulig.  

Vil du markedsføre din bedrift i tilknytning til dette arrangementet?  

Vi vil vise logoer fra de som bidrar økonomisk for å få dette til i markedsføring i forkant 

av helgen på sosiale medier, men også under selve streamingen – i forkant, i pausen og i 

etterkant. 
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I disse dager vil vi ikke foreslå alternative «markedsføringspakker», men heller gi dere alle 

samme mulighet til å markedsføre bedriftens logo og at dere rett og slett betaler etter evne.  

Alle bidrag – store og små – mottas med stor takk. Denne produksjonen koster penger, men 

fordi alle kulturlivet i regionen fortjener det – og ikke minst alle 

barna som har trent dag og kveld i lang tid – vil vi få det til.  

Vi håper dette er noe ditt firma ønsker å markedsføre at dere bidrar 

til å få gjennomført.  

Dagene går fort og helgen nærmer seg. Vi vil derfor sette pris på 

om du har anledning til å gi oss rask tilbakemelding, og senest 

innen onsdag 4/11.  

Vi håper du som oss elsker kulturlivet i Tønsberg og omegn! Der 

barn ler.  

 

På forhånd takk for hjelpen        

 

 

 

 

 

 

 


