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Forord Den visuelle profilen til Kilden skal bidra til å synliggjøre Kildens produkter og   
arrangementer i markedet. Profilen skal kommunisere Kildens visjon: 
 
«Kilden Teater og Konserthus skal være et av Nordens kunstneriske kraftsentre, 
et senter for profesjonell scenekunst og musikk der det hele tiden skapes kunst 
av høy kvalitet. Kilden skal være et sted der mennesker blir inspirert, utfordret og 
beveget. Ingen skal forlate dette huset uberørt.»

Det er viktig at Kildens visuelle identitet fremstår helhetlig og konsistent. Derfor 
har vi utviklet denne designmanualen som beskriver de visuelle grunnelementene 
og bruken av dem.Alle som forvalter Kildens visuelle identitet er ansvalig for å 
etterfølge disse retningslinjene.   
 
All bruk av profilelementene som ikke er beskrevet i denne manualen skal avklares 
med profilansvarlig i Kilden.

Op designstudio, september 2017
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Kilden er «skrinet med det rare i»

Symbolet til Kilden er et ikon for bygget.
Symbolet har sin form etter Kilden-byggets profil og tilhørende vannspeil.

Illustrasjonselementet henter sin form fra bølgeveggens myke buktningner,  
kombinert med de rytmiske formene fra akustikkflatene i salene.

Kildens visuelle idenitet har som mål å skape en vital og tydelig personlighet uten å bli ensformig.  
Grunnelementene kan moduleres og tonesettes med et bredt uttrykksregister som resultat.
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VISUELLE GRUNNELEMENTER
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Symbolet er Kilden sitt sterkeste identitetselement og skal bidra til å synliggjøre 
Kilden sine produkter og tjenester i markedet. Det er viktig at symbolet gjengis 
korrekt.

Symbolet skal alltid stå vannrett på flaten. Symbolet må ikke under noen 
omstendigheter splittes, roteres, speilvendes og/eller forandres. 

Symbolets farge er sort. (Se regler for fargebruk side 8.)

Filer vedlagt:
Kilden symbol hvit.pdf
Kilden symbol hvit.png
Kilden symbol sort.png
Kilden symbol sort.pdf

Visuelle grunnelementer 
Symbolet
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Symbol

Navnetrekk

Visuelle grunnelementer
Logoen

Logoen består av to elementer: Symbol og navnetrekk. 

Symbolet skal alltid stå vannrett på flaten. Symbolet må ikke under noen 
omstendigheter splittes, roteres, speilvendes og/eller forandres. 
Bruk ferdiglagrede logofiler eller typografér navnetrekket om vist under. 

Symbolet og navnetrekket kan brukes hver for seg. Det er da kun navnetrekk 
på én linje som skal brukes. Elementene må da ikke stå så nær hverandre 
at de tilsammen oppfattes som en ny logovariant. Det skal ikke lages andre 
logovarianter enn vist i denne manualen.

Logoens farge er sort. (Se regler for fargebruk side 8.)

Typografering av navnetrekk:
Character: Graphik X Cond, bold og regular
Kerning: Optical
Tracking: 40 
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Visuelle grunnelementer
Logofarge

Logoens farge er sort. 

Administrativt nivå
Kun sort logo når hele Kilden og bredden av Kilden sine tilbud er tema.  
F.eks.: brevark, konvolutter, visittkort, kontortrykksaker, billetter, ID-kort
 
Markedsmateriell
Ved promotering av produksjoner er det tillatt å endre farge på symbol og 
navnetrekk i tråd med farger i designet.

PANTONE BLACK C
Digitalprint: CMYK 0, 0, 0, 100
Print (offset) stort symbol: 60, 0, 0, 100 (gir intens sort)
Skjerm: RGB 255, 255, 255
Skilt: Folie Avery Black 701/ Black Matt 721
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Det er laget tre logosammenstillinger av symbol og navnetrekk for  
Kilden Teater og Konserthus. Det skal ikke lages andre sammenstillinger av logoen 
enn disse. Logoene skal ikke roteres eller speilvendes. Logoen skal fortrinnsvis stå 
alene med god avstand til tekst eller andre designelementer. 

I redaksjonelle tekster skal navnet skrives med store forbokstaver:
Kilden Teater og Konserthus

Logoens farge er sort. (Se regler for fargebruk side 8.)

Bruk riktige logofiler:
– pdf-filer for grafisk bransje (vektorformat).
– jpg- og png-filer er for skjerm (vedlagte png filer er lagert i 10 cm bredde. Disse 
skal ikke oppskalerers. Ved behov for bredere logo kontakt markedsavdelingen.)

Kilden navnetrekk (brukes der symbolet fremkommer annet sted på samme flate)

Kilden enlinje

Kilden tolinjer

Filer vedlagt:
Kilden navnetrekk hvit.pdf
Kilden navnetrekk hvit.png
Kilden navnetrekk sort.png
Kilden navnetrekk sort.pdf

Kilden enlinje hvit.pdf
Kilden enlinje hvit.png
Kilden enlinje sort.png
Kilden enlinje sort.pdf

Kilden tolinje hvit.pdf
Kilden tolinje hvit.png
Kilden tolinje sort.png
Kilden tolinje sort.pdf

Visuelle grunnelementer 
Logo Kilden Teater og Konserthus
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Det er laget fire logosammenstillinger av symbol og navnetrekk for Kilden Teater. 
Det skal ikke lages andre sammenstillinger av logoen enn disse. Logoene skal ikke 
roteres eller speilvendes. Logoen skal fortrinnsvis stå alene med god avstand til 
tekst eller andre designelementer. 

I redaksjonelle tekster skal navnet skrives med store forbokstaver:  
Kilden Teater / Kilden Teater Dialog

Logoens farge er sort. (Se regler for fargebruk side 8.)

Bruk riktige logofiler:
– pdf-filer for grafisk bransje.
– jpg- og png-filer er for skjerm (vedlagte png filer er lagret i 10 cm bredde). Disse 
skal ikke oppskalerers. Ved behov for bredere logo kontakt markedsavdelingen.

Bruk:
Avdelingslogoen skal kun brukes ved aktiviteter utenfor Kilden.
Logoen skal aldri stå som avsender på produksjoner som oppføres i Kilden.
Ved spørsmål ta kontakt med markedsavdelingen.

Kilden Teater navnetrekk (brukes der symbolet fremkommer annet sted på samme flate)

Kilden teater enlinje

Kilden teater tolinjer

Kilden teater dialog
Brukes når Kilden Teater gjør et Dialog prosjekt.

Filer vedlagt:
Kilden Teater navnetrekk hvit.pdf
Kilden Teater navnetrekk hvit.png
Kilden Teater navnetrekk sort.png
Kilden Teater navnetrekk sort.pdf

Kilden Teater enlinje hvit.pdf
Kilden Teater enlinje hvit.png
Kilden Teater enlinje sort.png
Kilden Teater enlinje sort.pdf

Kilden Teater tolinje hvit.pdf
Kilden Teater tolinje hvit.png
Kilden Teater tolinje sort.png
Kilden Teater tolinje sort.pdf

Kilden Teater dialog hvit.pdf
Kilden Teater dialog hvit.png
Kilden Teater dialog sort.jpg
Kilden Teater dialog sort.pdf

Visuelle grunnelementer 
Logo Kilden Teater
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Det er laget fire logosammenstillinger av symbol og navnetrekk for Kilden Opera. 
Det skal ikke lages andre sammenstillinger av logoen enn disse. Logoene skal ikke 
roteres eller speilvendes. Logoen skal fortrinnsvis stå alene med god avstand til 
tekst eller andre designelementer. 

I redaksjonelle tekster skal navnet skrives med store forbokstaver:  
Kilden Opera / Kilden Opera Dialog

Logoens farge er sort. (Se regler for fargebruk side 8.)

Bruk riktige logofiler:
– pdf-filer for grafisk bransje.
– jpg- og png-filer er for skjerm (vedlagte png filer er lagert i 10 cm bredde. Disse 
skal ikke oppskalerers. Ved behov for bredere logo kontakt markedsavdelingen.

Bruk:  
Avdelingslogoen skal kun brukes ved aktiviteter utenfor Kilden.
Logoen skal aldri stå som avsender på produksjoner som oppføres i Kilden.
Ved spørsmål ta kontakt med markedsavdelingen.

Kilden Opera navnetrekk (brukes der symbolet fremkommer annet sted på samme flate)

Kilden Opera enlinje

Kilden Opera tolinjer

Kilden Opera dialog
Brukes når Kilden Opera  gjør et Dialog prosjekt.

Filer vedlagt:
Kilden Opera navnetrekk hvit.pdf
Kilden Opera  navnetrekk hvit.png
Kilden Opera  navnetrekk sort.png
Kilden Opera  navnetrekk sort.pdf

Kilden Opera  enlinje hvit.pdf
Kilden Opera  enlinje hvit.png
Kilden Opera  enlinje sort.png
Kilden Opera  enlinje sort.pdf

Kilden Opera  tolinje hvit.pdf
Kilden Opera  tolinje hvit.png
Kilden Opera  tolinje sort.png
Kilden Opera  tolinje sort.pdf

Kilden Opera  tolinje hvit.pdf
Kilden Opera  tolinje hvit.png 
Kilden Opera  tolinje sort.pdf
Kilden Opera  tolinje sort.png

Visuelle grunnelementer 
Logo Kilden Opera
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Det er laget 4 logooppsett (lock-ups) for Kilden Kultur. Det skal ikke lages andre 
sammenstillinger av logoen enn disse. Logoene skal ikke roteres eller speilvendes. 
Logoen skal fortrinnsvis stå alene med god avstand til tekst eller andre 
designelementer. 

I redaksjonelle tekster skal navnet skrives med store forbokstaver:  
Kilden Opera / Kilden Opera Dialog

Logoens farge er sort. (Se regler for fargebruk side 8.)

Bruk riktige logofiler:
– pdf-filer for grafisk bransje.
– jpg- og png-filer er for skjerm (vedlagte png filer er lagert i 10 cm bredde. Disse 
skal ikke oppskalerers. Ved behov for bredere logo kontakt markedsavdelingen.

Bruk:  
Avdelingslogoen skal kun brukes ved aktiviteter utenfor Kilden.
Logoen skal aldri stå som avsender på produksjoner som oppføres i Kilden.
Ved spørsmål ta kontakt med markedsavdelingen.

Filer vedlagt:
Kilden Kultur navnetrekk hvit.pdf
Kilden Kultur navnetrekk hvit.png
Kilden Kultur navnetrekk sort.png
Kilden Kultur navnetrekk sort.pdf

Kilden Kultur enlinje hvit.pdf
Kilden Kultur enlinje hvit.png
Kilden Kultur enlinje sort.png
Kilden Kultur enlinje sort.pdf

Kilden Kultur tolinje hvit.pdf
Kilden Kultur tolinje hvit.png
Kilden Kultur tolinje sort.png
Kilden Kultur tolinje sort.pdf

Kilden Kultur dialog hvit.pdf
Kilden Kultur dialog hvit.png
Kilden Kultur dialog sort.jpg
Kilden Kultur dialog sort.pdf

Visuelle grunnelementer 
Logo Kilden Kultur

Kilden Kultur navnetrekk (brukes der symbolet fremkommer annet sted på samme flate)

Kilden Kultur enlinje

Kilden Kultur tolinjer

Kilden Kultur dialog
Brukes når Kilden Kultur gjør et Dialog prosjekt
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Det er laget 4 logooppsett (lock-ups) for Kristiansand Symfoniorkester (KSO).  
Det skal ikke lages andre sammenstillinger av logoen enn disse. Logoene skal ikke 
roteres eller speilvendes. Logoen skal fortrinnsvis stå alene med god avstand til  
tekst eller andre designelementer. 

I redaksjonelle tekster skal navnet skrives med store forbokstaver:
Kristiansand Symfoniorkester / Kristiansand Symfoniorkester Dialog
 
Logoens farge er sort. (Se regler for fargebruk side 8.)

Bruk riktige logofiler:
– pdf-filer for grafisk bransje.
– jpg- og png-filer er for skjerm (vedlagte png filer er lagert i 10 cm bredde. Disse skal 
ikke oppskalerers. Ved behov for bredere logo kontakt markedsavdelingen.

Bruk: 
Avdelingslogoen skal kun brukes ved aktiviteter utenfor Kilden.
Logoen skal aldri stå som avsender på produksjoner som oppføres i Kilden.
Ved spørsmål ta kontakt med markedsavdelingen.

Filer vedlagt:
KSO navnetrekk hvit.pdf
KSO navnetrekk hvit.png
KSO navnetrekk sort.png
KSO navnetrekk sort.pdf

KSO enlinje hvit.pdf
KSO enlinje hvit.png
KSO enlinje sort.png
KSO enlinje sort.pdf

KSO tolinje hvit.pdf
KSO tolinje hvit.png
KSO tolinje sort.png
KSO tolinje sort.pdf

KSO dialog hvit.pdf
KSO dialog hvit.png
KSO dialog sort.jpg
KSO dialog sort.pdf

Visuelle grunnelementer 
Logo Kristiansand Symfoniorkester

KSO navnetrekk (brukes der symbolet fremkommer annet sted på samme flate)

KSO enlinje

KSO tolinjer

KSO dialog
Brukes når Kilden Teater gjør et Dialog prosjekt.
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Det er laget ett logooppsett (lock-ups) for Kilden Dialog. Det skal ikke lages 
andre sammenstillinger av logoen enn disse. Logoene skal ikke roteres eller 
speilvendes. Logoen skal fortrinnsvis stå alene med god avstand til tekst eller 
andre designelementer. 

I redaksjonelle tekster skal navnet skrives med store forbokstaver:  
Kilden Dialog

Logoens farge er sort. (Se regler for fargebruk side 8.)

Bruk riktige logofiler:
– pdf-filer for grafisk bransje.
– jpg- og png-filer er for skjerm (vedlagte png filer er lagert i 10 cm bredde. Disse 
skal ikke oppskalerers. Ved behov for bredere logo kontakt markedsavdelingen.

Bruk: 
Avdelingslogoen skal kun brukes ved aktiviteter utenfor Kilden.
Logoen skal aldri stå som avsender på produksjoner som oppføres i Kilden.
Ved spørsmål ta kontakt med markedsavdelingen.

Filer vedlagt:
Kilden Dialog hvit.pdf
Kilden Dialog hvit.png
Kilden Dialog sort.png
Kilden Dialog sort.pdf

Visuelle grunnelementer 
Logo Kilden Dialog

Kilden Dialog
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n For å ivareta et samlet uttrykk i vårt kommunikasjonsmateriell er det nødvendig 

med en kontrollert skriftbruk. 

Våre trykksaker skal kun utformes med fonter som beskrevet på denne siden.

Fontene på denne siden er beregnet for grafiske produksjoner som trykksaker, 
brosjyrer, plakater, bannere, samt digitale produksjoner som tillater bruk av 
profilfonter.

Skriftfamiliene er i OpenType-format, og  støtter derfor de fleste språk. 
Skriftfamiliene inneholder et stort antall fonter. Her ligger store muligheter 
for spennende typografiske produksjoner. Se eksempler på bruk under 
«implementering».

Det skal ikke brukes erstatningsfonter.

Fontkjøp
Fonter er lisensprodukter og  
er derfor ikke vedlagt.

Fontene er designet av  
Commercial Type og kan  
kjøpes her:
commercialtype.com

Visuelle grunnelementer 
Skriftprogram
Grafisk produksjon  
(Profesjonelle brukere)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890 .,-!”#$%&/()=?:;*@

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890 .,-!”#$%&/()=?:;*@

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890 .,-!”#$%&/()=?:;*@

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890 .,-!”#$%&/()=?:;*@

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nos-
trud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nos-
trud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890 .,-!”#$%&/()=?:;*@

Graphik 
(Ingresser, små tekstmengder)

Graphik X Condensed 
(Overskrifter. Sperres 40/1000 em)

Lyon
(Tekstmengder) 
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For å ivareta et samlet uttrykk av vårt kommunikasjonsmateriell er det nødvendig 
med en kontrollert fontbruk. 

Fontene på denne siden er beregnet for administrative produksjoner som 
korrespondanse og skjermbaserte presentasjoner.

Filder vedlagt:
Disse fontene er standard PC- og 
websafe-fonter

Visuelle grunnelementer 
Skriftprogram
Skjermfonter/korrespondanse
(Kontorbruk)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890 .,-!”#$%&/()=?:;*@

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890 .,-!”#$%&/()=?:;*@

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890 .,-!”#$%&/()=?:;*@

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890 .,-!”#$%&/()=?:;*@

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890 .,-!”#$%&/()=?:;*@

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890 .,-!”#$%&/()=?:;*@

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890 .,-!”#$%&/()=?:;*@

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890 .,-!”#$%&/()=?:;*@

Arial
(Overskirfter, ingresser, små tekstmengder)

Time New Roman
(Store tekstmengder)
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Designelementet er identitetsskapende og skal berike vår visuelle kommunikasjon. 
Designelementet består av vertikale striper og tar opp i seg tekstur og rytme 
i byggets overflater og innhold: bølgende, vekslende, vertikale bevegelser, 
sceneteppe, sceneskifte. 

Stipenes tykkelse og bredde tilpasses design og mediet etter faglig vurdering.
Stripene kan maksimum helle 15 grader i hver retning og kan være transparente 
eller opake. (Tips: Benytt Shear Tool i Adobe Illustrator til å skråstille stripene).

Designelementet kan brukes i valgfrie fargekombinasjoner.

Se eksempler på bruk under «implementering».

Eksempel:Oppbygging:

Filer vedlagt:
Ingen

Visuelle grunnelementer 
Designelement
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SLAGORD
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Kilden skal være et sted der mennesker blir inspirert, utfordret og beveget. For å 
formidle denne ambisjonen til markedet og verden forøvrig, har Kilden utarbeidet 
et slagord: 

Le mer. Gråt mer. Elsk mer.
Kilden for hele livet.

Slagordet tilhører Kilden som helhet, og skal ikke benyttes som slagord for Kildens 
kunstneriske avdelinger. Slagordet skal benyttes i markedskommunikasjon der 
hele Kilden er avsender og/eller tema. 

Slagordet er et begrep, og skal således gjengis i en av Kildens profilskrifter.
Dersom slagordet ikke skal gjengis i sin helhet, skal det godkjennes av 
profilansvarlig i hvert tilfelle. 

For spørsmål om bruk av slagordet, kontakt profilansvarlig i Kilden.

Slagord
Kilden Teater og Konserthus

Eksempel på bruk av slagord.

Filer vedlagt:
Ingen
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Kilden skal gjennom en målrettet kampanje øke bevisstheten rundt Kristiansand 
Symfoniorkester som selvstendig merkevare og som del av Kilden Teater og 
Konserthus. Som en del av dette arbeidet har vi utviklet et slagord som skal 
formidle orkesterets kjerneprodukt – en opplevelse du ikke finner noe annet sted 
enn i konsertsalen – til omverdenen:

Velkommen ut av hverdagen.

Slagordet tilhører først og fremst Kristiansand Symfoniorkester, men kan 
unntaksvis benyttes som slagord for Kilden som helhet eller for noen av de andre 
kunstneriske avdelingene i Kilden. Ta kontakt med markedsavdelingen i Kilden.

Slagordet er et begrep, og skal således gjengis i en av Kildens profilskrifter.
For spørsmål om bruk av slagordet, kontakt profilansvarlig.

Merk: Grønnfargen som benyttes sammen med slagordet tilhører kampanjen for 
Kristiansand Symfoniorkester.

Slagord
Kristiansand Symfoniorkester

Eksempler på bruk av slagord.

Filer vedlagt:
Ingen
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IMPLEMENTERING
De visuelle grunnelementene i bruk

Op designstudio 2011 ©
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ID-kortene printes på intern skriver. Filer vedlagt:
Kilden ID-kort CR80 utfallende.pdf
Kilden ID-kort CR80 utfallende.ai

Implementering
Merkantilt 
ID-kort

Fornavn Etternavn

FOTO
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Billettene følger maler fra produsent.
Se eksempel under.

Billettene revideres våren 2018.

Forhåndsbestemt topp

Se «skriftprogram» 
for matchende fonter 
hos produsent av 
billettsystem.

Filer vedlagt:
Kilden Billett.indd

Marked
Billetter

KILDEN TEATER OG KONSERTHUS

Prøveforestilling Kveiteprinsen
Kilden Teater og Konserthus, Teater- og Operasalen 
Onsdag 24.05.2017 kl. 19.00

 RAD PLASS

Parkett, inngang høyre 15  13
Pris: NOK 0,00 (moms 0,00) 
14098938 Lena Beate Skjerdal Berge 14
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Helaften?
Restaurant Kast Loss har alltid åpent frem til forestillingstart.
Vår à la carte meny byr på små retter, middag og dessert.
Bestill bord på 902 29 412 eller kast.loss@kilden.com

Unngå kø i pausen?
Bestill det du ønsker i baren før forestilling, og vi vil ha alt klart til deg  
i pausen.

– Vennligst kontrollér at billetten 
 er i samsvar med bestillingen
– Kun gyldig med strekkode
– Kjøpte billetter refunderes ikke
– Dørene inn i salen stenger presis
– Foto, film- og lydopptak er ikke tillatt
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For å sikre et samlet uttrykk av vår korrespondanse har vi utarbeidet felles design 
for alle våre merkantile trykksaker. Det er ikke tillatt å gjøre endringer i disse.

Kontakt markedsavdelingen for bestilling eller ved behov for endringer/andre 
merkantile trykksaker.

Implementering
Merkantilt 
Merkantile trykksaker

KILDEN  TEATER OG KONSERTHUS KILDEN.COM KILDEN  TEATER OG KONSERTHUS KILDEN.COM

HANS ANTONSEN
 Administrerende direktør/CEO 

hans.antonsen@kilden.com
Tel. (+47) 414 46 657
Kilden Teater og Konserthus/Kilden Performing Arts Centre
Sjølystveien 2, 4610 Kristiansand, Norway

Visittkort, 54 x 85 mm, forside (tospråklig om ønskelig)

Konvolutt E65 med og uten vindu

Konvolutt C5 med og uten vindu

Konvolutt C4 uten vindu Visittkort – bakside rød Visittkort – bakside blå

Kilden Teater og Konserthus for Sørlandet IKS, Sjølystveien 2, NO-4610 Kristiansand

Kilden Teater og Konserthus for Sørlandet IKS, Sjølystveien 2, NO-4610 Kristiansand

Kilden Teater og Konserthus for Sørlandet IKS, Sjølystveien 2, NO-4610 Kristiansand

Filer vedlagt:
Ingen filer vedlagt
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For å ivareta et samlet uttrykk av vår interne og ekstrene kommunikasjon har vi utarbeidet 
mal for brevoppsett i Word. Alle avdelinger pålegges å bruke denne. 

Brevmalen inneholder logo og stiler.

Filer vedlagt:
Kilden Brevmal.dotx

Implementering
Merkantilt 
Elektronisk brevmal

Fornavn Etternavn
Firma as
Adressegate 5
4612 Kristiansand

Kristiansand, 4.1.2017

Kildens nye brevmal 2017

Earthnut pea cucumber bush tomato bitterleaf sierra leone bologi garlic pumpkin. Aubergine horseradish burdock 
bitterleaf melon winter purslane. Bush tomato chard winter purslane kale shallot dandelion scallion prairie turnip 
maize melon bunya nuts desert raisin. Tomatillo ricebean tatsoi napa cabbage yarrow summer purslane cab-
bage broccoli taro turnip chickweed catsear parsley carrot. Water chestnut squash gram lettuce aubergine endive 
chicory soko summer purslane sea lettuce epazote broccoli.

Tomato horseradish lotus root plantain chicory rutabaga tomato. Onion komatsuna lotus root sorrel courgette 
kohlrabi groundnut aubergine amaranth catsear broccoli rabe turnip greens leek. Gumbo artichoke swiss chard 
courgette arugula water spinach broccoli groundnut wakame parsley burdock turnip greens salsify bush tomato.

Collard greens chickpea bush tomato bell pepper rock melon amaranth courgette celtuce celery green bean sweet 
pepper dandelion. Water chestnut tigernut winter purslane chard spinach silver beet green bean maize celery 
peanut sweet pepper. Courgette water chestnut zucchini gram garbanzo pea catsear spring onion black-eyed pea 
ricebean dulse.

Med vennlig hilsen

Fornavn Etternavn
Stilling

fornavn.etternavn@kilden.com
mob. (+47) 000 00 000

Kilden Teater og Konserthus for Sørlandet / Kilden Center for Performing Arts 
Sjølystv. 2, NO-4610 Kristiansand, Tel. (+47) 90 58 11 11, kilden.com, Org. nr. 986 471 839 s. 1
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For å ivareta et samlet uttrykk i vår korrespondanse har vi utarbeidet mal for 
e-postsignatur.

Alle våre ansatte skal sette opp sin e-postsignatur i tråd med anvisninger på 
denne siden.

En e-post er personlig og skal underskrives med navn på avsender, avsenders 
kontaktinfo etterfulgt av IKS-ets/avdelingens fulle navn og adresse.

Hele meldingingen skal skrives i Arial 12 pt.
Kun navntrekk skal utheves (bold).
Rekkefølgen skal ikke endres på.

Filer vedlagt:
Ingen filer vedlagt

Implementering
Merkantilt 
E-postsignatur

Med vennlig hilsen/kind regards

Fornavn Etternavn
Stillingsbeskrivelse/Position
+47 918 80 432
fornavn.etternavn@kilden.com

Kilden Teater og Konserthus/Kilden Performing Arts Centre
Sjølystveien 2, 4610 Kristiansand, Norway
kilden.com

Arial Regular 12 pt

Arial Bold 12 pt
1 mellomrom >

1 mellomrom >

1 mellomrom >

Legg ved mailbanner >
KILDEN TEATER PRESENTERER

TERJE VIGEN – EN MUSIKAL
AV HENRIK IBSEN OG KETIL BJØRNSTAD

 URPREMIERE 4. JULI 
SPILLES TIL 12. JULI

FJÆREHEIA,
GRIMSTAD



27

Kilden Teater og Konserthus
Designmanual

KILDEN TEATER OG KONSERTHUS KILDEN TEATER OG KONSERTHUS 

KILDEN TEATER OG KONSERTHUS 

Headinger Arial Bold

Brødtekst Arial Regular
• Bulletpoint 1
    – Bulletpoint 2

Innholdsfelt tekst

KILDEN TEATER OG KONSERTHUS 

Tittel Arial Bold
Beskrivelsel

KILDEN TEATER OG KONSERTHUS 

Headinger Arial Bold

Brødtekst Arial Regular
• Bulletpoint 1
    – Bulletpoint 2

Innholdsfelt tekst

For å sikre et  samlet uttrykk av  våre presentasjoner har vi utarbeidet en felles 
PowerPoint-design.

Designet omfatter en åningsside, tekstside og pauseside. 
Tekstblokker og bilder skal sentreres på malene – i høyde- og bredderetning.
Typografiske standarder (angitt under) skal ikka fravikes.

Kontakt profilansvarlig i Kilden for PowerPoint™-mal basert på disse prinsippene.

Filer vedlagt:
Ingen filer vedlagt

Implementering
Merkantilt 
PowerPoint™-mal

KILDEN TEATER OG KONSERTHUS 

LE MER. 
GRÅT MER. 
ELSK MER. 

Stoppslides

KILDEN TEATER OG KONSERTHUS 

Velkommen
ut av

hverdagen!

Stoppslides

KILDEN TEATER OG KONSERTHUS 

Nytt tema
Beskrivelse

KILDEN TEATER OG KONSERTHUS 

Nytt tema
Beskrivelse

KILDEN TEATER OG KONSERTHUS 

Nytt tema
Beskrivelse

KILDEN TEATER OG KONSERTHUS 

Nytt tema
Beskrivelse

KILDEN TEATER OG KONSERTHUS 
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VI har utarbeidet mal for stillingsannonser over 2 spalter.
Topp og bunn er fast. Innholdet kan variere i lendge.
Toppbanneret kan lages i valgfrie farger i tråd med retningslinjer på side 17.

Kun anviste tekstmaler i dokumentet skal benyttes.
Vedlagte mal er modul 22: 80 x 144 mm.

Kontakt markedsavdelingen ang. mal og innrykk.

Filer vedlagt:
Kilden Annonsemal stilling.indd

Implementering
Merkantilt 
Stillingsannonse

Kilden Teater og Konserthus i Kristiansand er et av Nordens 
mest spennende miljøer for profesjonell scenekunst og musikk. 
Kunsthuset rommer Kristiansand Symfoniorkester, Kilden Teater, 
Kilden Opera og Kilden Kultur. I samklang med hverandre 
representerer de et kulturelt driftskonsept uten sidestykke, der 
tre kunstproduserende institusjoner er fusjonert i én samlet 
organisasjon og samlokalisert i et av landets største scenehus. 
Et slikt driftskonsept gir oss en unik mulighet for samarbeid og 
samspill på tvers av kunstartene og gir publikum tilgang til et 
bredt spekter av opplevelser. Kilden har i dag over 200 ansatte.

KILDEN TEATER OG KONSERTHUS SØKER

VAKTMESTER 
Søknadsfrist: Dag 00. måned 2020

Informasjon om stillingen og søknadsskjema finner du 
på kilden.com eller på finn.no.

Øvrige spørsmål kan rettes til:
Tittel, Fornavn Etternavn, navn@kilden.com 
Telefon 000 00 000

FINNKODE 0000

Fast topp 

Navnetrekk

Tekstfelt;
lendge etter  

tekstmengde
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Alle flater designes ut fra følgende utgangspunkt:

Symbol øverst i venstre hjørne. 
Kilden tilstreber et elegant og lett uttrykk. 

Designelement og tekst tilpasses innenfor margene etter faglig vurdering.
Merk at alle headinger er satt i versaler og sperret til ca 40*.

På plakatuttrykk som dette er det tillatt å endre farge på symbol og navnetrekk i 
tråd med farger i designet.

Malene er Indesignfiler. Lagre for web.

*I Adobe InDesign er dette tegnavstanden angitt i tusendels em.

Implementering
Marked
Prinsipp for flatebruk

Fast symbolplassering

Fast bunntekst

Designelementer, 
bilde og tekstfelt

KILDEN TEATER OG KONSERTHUS     KILDEN.COM
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REGI: BIRGIT AMALIE NILSSEN   MUSIKALSK LEDER/MUSIKKPRODUSENT: BJØRN OLE RASCH 
MED: TOMOS YOUNG   INGEBORG HAAKONSHOLM   JOHANNES BLÅSTERNES   TRINE BARIÅS   ELLEN HALVORSEN LERVOLD 

SOLVEIG ANDSNES   ØYVIND BOYE LØVOLD   ESPEN LANGVIK   INA MARIA BREKKE   ULRIK WAARLI GRIMSTAD 
LARS EMIL NIELSEN   STEFFEN MULDER   MED FLERE

URPREMIERE 4. JULI – SPILLES TIL 12. JULI
For praktisk info om Fjæreheia, busstransport, m.m., se kilden.com

TERJE VIGEN – EN MUSIKAL
KILDEN TEATER PRESENTERER

AV HENRIK IBSEN OG KETIL BJØRNSTAD

FJÆREHEIA,
GRIMSTAD

Eksempel – Banner til Camilla Colletts plass 290 x 156 cm
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Eksempler på typiske flater

PRINT: DIGITALT:

Filer vedlagt:
Diverse maldokumenter i 
Indesign vedlagt.

Implementering
Marked
Diverse flater

KILDEN TEATER OG KONSERTHUS KILDEN.COM
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TERJE VIGEN – EN MUSIKAL
KILDEN TEATER PRESENTERER

AV HENRIK IBSEN OG KETIL BJØRNSTAD

REGI: BIRGIT AMALIE NILSSEN   MUSIKALSK LEDER/MUSIKKPRODUSENT: BJØRN OLE RASCH 
MED: TOMOS YOUNG   INGEBORG HAAKONSHOLM   JOHANNES BLÅSTERNES   TRINE BARIÅS   ELLEN HALVORSEN LERVOLD 

SOLVEIG ANDSNES   ØYVIND BOYE LØVOLD   ESPEN LANGVIK   INA MARIA BREKKE   ULRIK WAARLI GRIMSTAD 
LARS EMIL NIELSEN   STEFFEN MULDER   MED FLERE

 URPREMIERE 4. JULI – SPILLES TIL 12. JULI
For praktisk info om Fjæreheia, busstransport, m.m., se kilden.com

FJÆREHEIA,
GRIMSTAD

Plakat A3

Monitorbilde – 1920 x 1080 px

A5-flyer

Avisannonse modul 15

Digitalannonse 300x250 px

E-postbanner 400 x 100 px

Programmatisk annonse nytt publikum

Programmatisk annonse retargeting
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KILDEN  TEATER OG KONSERTHUS KILDEN.COM

URPREMIERE 4. JULI – SPILLES TIL 12. JULI 

FJÆREHEIA,
GRIMSTAD

TERJE VIGEN – EN MUSIKAL
KILDEN TEATER PRESENTERER

AV HENRIK IBSEN OG KETIL BJØRNSTAD

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS     KILDEN.COM

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS
PRESENTERER MUSIKALEN

TERJE VIGEN
I  FJÆREHEIA , GRIMSTAD

4.–12. JULI 2017

REGI: BIRGIT AMALIE NILSSEN   MUSIKALSK LEDER/MUSIKKPRODUSENT: BJØRN OLE RASCH 
MED: TOMOS YOUNG   INGEBORG HAAKONSHOLM   JOHANNES BLÅSTERNES   TRINE BARIÅS   ELLEN HALVORSEN LERVOLD 

SOLVEIG ANDSNES   ØYVIND BOYE LØVOLD   ESPEN LANGVIK   INA MARIA BREKKE   ULRIK WAARLI GRIMSTAD 
LARS EMIL NIELSEN   STEFFEN MULDER   MED FLERE

 URPREMIERE 4. JULI – SPILLES TIL 12. JULI

TERJE VIGEN – EN MUSIKAL
KILDEN TEATER PRESENTERER

AV HENRIK IBSEN OG KETIL BJØRNSTAD

FJÆREHEIA,
GRIMSTAD

KILDEN TEATER OG KONSERTHUS     KILDEN.COM
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KILDEN TEATER PRESENTERER

TERJE VIGEN – EN MUSIKAL
AV HENRIK IBSEN OG KETIL BJØRNSTAD

 URPREMIERE 4. JULI 
SPILLES TIL 12. JULI

FJÆREHEIA,
GRIMSTAD

Eksempel fra Facbook: profilbilde 815 x 315 px 

NB! Facebook oppdaterer malene sine sporadisk – referer 
til Facebook for siste relavante mål og regler for innhold. 
Generelt skal tekstmengder holdes til et minimum – 
fortrinnsvis skal man kun benytte bilde og legge inn all tekst 
i Facebooks malverk. Husk å holde viktige detaljer innenfor 
sikkerhetssonene– stort sett betyr det at sentrale motiver 
holdes i midtre del av formatene.

URPREMIERE 4. JULI – SPILLES TIL 12. JULI
For praktisk info om Fjæreheia, busstransport, m.m., se kilden.com

TERJE VIGEN – EN MUSIKAL
KILDEN TEATER PRESENTERER

AV HENRIK IBSEN OG KETIL BJØRNSTAD

FJÆREHEIA,
GRIMSTAD
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Filer vedlagt:
Diverse maldokumenter i 
Indesign vedlagt.

Implementering
Marked
Samleannonser

Samleannonser til avis har egne maler.
Toppbanneret kan lages i forskjellige farger, i tråd med f. eks.  
Sommer i Kilden (se under). 

LE MER. GRÅT MER. ELSK MER.

KILDEN TEATER PRESENTER

TERE VIGEN–EN MUSIKAL
URPREMIERE 4. JULI 2017

SPILLES TIL 12. JULI

Agder Teater

SNØDRONNINGEN 
Spilles til  21. des
Teater og Operasalen

Basert på H. C. Andersens eventyr fra 1845. 
Lille Gerda begir seg ut i den vide verden for 
å finne igjen sin venn og lekebror Kay. Han har 
latt seg forføre av Snødronningen, og blitt med 
til hennes slott under Nordstjernen. 
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Billetter:
Kjøp billetter på kilden.com 
Bestill på e-post: billett@kilden.com
Billettkontor i foajéen.

Priser
Billetter kan variere i pris, basert på plassering i salen. Kildenbilletten er et 
begrenset antall billetter til kr 100,- per stykk. De selges til alle forestillinger 
produsert av Kilden Teater, Kilden Opera og Kristiansand Symfoniorkester.

KRISTIANSAND  
SYMFONIORKESTER

17. MAI FESTKONSERT
17. MAI

KRISTIANSAND TEATER

JEG VIL VASKE VERDEN REN
Inspirert av livet til Halldis Neegård 
Østbye – Quislings hengivende  
propagandaleder

URPREMIERE 19.9 
SPILLES TIL 21.10

KRISTIANSAND  
SYMFONIORKESTER

17. MAI FESTKONSERT
17. MAI

KRISTIANSAND TEATER

JEG VIL VASKE VERDEN REN
Inspirert av livet til Halldis Neegård 
Østbye – Quislings hengivende  
propagandaleder

URPREMIERE 19.9 
SPILLES TIL  21.10

KILDEN OPERA

KVEITEPRINSEN
En musikalsk komedie om
genmanuipulert kjærlighet og 
fiskeoppdrett på Sørlandet

27. MAI– 17. JUNI

FRI ENTRÉ

Foajékonserter mandag – lørdag kl. 13.00  
(for barn tirsdager og lørdager)

Kveldskonserter på Kildenkaia fredager  
kl. 19.30 fra 14. juli

KILDEN TEATER OG KONSERTHUS     KILDEN.COM

Kristiansand Symfoniorkester
KAMMERMUSIKK 
MED MUSIKERE FRA KSO 
Schulhoff: Concertino for fløyte, bratsj og 
bass – Prokfiev: Kvintett (op 39) for obo, 
klarinett, fiolin, bratsj og bass – Saint-Saëns: 
Septet (op 36) for piano, trompet, 2 fioliner, 
bratsj, cello og bass.
Torsdag 22.06 kl. 13.00
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SOMMER 
I KILDEN
2 2. JUNI – 5. AUGUST

Bli Kildenvenn!
Send Kildenvenn til 2242 og registrer deg i vår nye app.

Få nyheter fra Kilden først, direkte til din mobil
Få eksklusive tilbud på billetter, restplasser og generalprøver
Få mulighet til å kjøpe billetter før de legges i åpent salg

Last ned fra App Store (iOS) og Google Play (Android)

1

Helside Modul 52Halvside
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Designmanual

Op designstudio 2017 ©Eiendomsrett
I følge opphavsrettsloven beholder designeren eiendomsretten til alle originaler, digitale 
såvel som tegnede, og annet produksjonsmateriale. Logoen/profilen kan ikke endres 
uten designerens samtykke. Dersom kunden innstiller sin virksomhet, kommer under 
gjeldsbehandling eller går konkurs, går alle rettigheter til produktet tilbake til designeren 
uten vederlag.

Bruksrett
Kunden erverver en ubegrenset enerett til å benytte produktet som kjennetegn (logo) 
for sin virksomhet og sine produkter i inn og utland, herunder å foreta beskyttelse 
av produktet som varemerke. Retten til produktet kan ikke overdras til andre uten 
designerens samtykke.


