
 

 

KRISTOFFER 
WERGELAND 

Epost: kristoffer.wergeland@gmail.com 
Tlf: +47 454 03 233 
Adr.: Bygdøy Allé 9A, 0257 OSLO 
Nettsted: https://kristofferwergeland.no/

 
Om meg 
En kreativ ekstrovert med en drøm om å leve 
av og drive med underholdning. Gjennom 
ulike arenaer har jeg fått prøvd meg ut på dette 
området, noe som har gitt meg mye erfaring. 
Dersom jeg går inn for et prosjekt, går jeg inn 
med absolutt alt jeg har av kreativitet, energi 
og med et sterkt fokus og ønske om et godt 
samarbeid. 
 

Utdanning 
2016 - 2019 Re Videregående Skole 
2019 - 2020 Ansgar Bibelskole 
2021 – d.d. Kreatør ved Westerdals institutt 

for film og medier 
 
Førerkort 

BIL Klasse B 
BÅT Båtførerprøven 

Erfaringer 
Oktober 
2022 

Kjøret Gård – Concorde TV – Jobbet som assistent/innspillingsleder på et nytt 
konsept til VGTV, produsert av Concorde TV, ved navn: Kjøret Gård. Her var jeg 
innspillingsleder underveis i produksjonen og fikk ansvaret for nedrigg. 

Aug - Sept 
2022 

Hver gang vi møtes – Mastiff/TV2 – Jobbet som bryggeassistent på Hver gang vi 
møtes. Var noe artistansvarlig, regi-assistent, båtfører og hadde vanlige 
assistentoppgaver. 

Mai - Juni 
2022 

Fangene på fortet – Mastiff – Jobbet som produksjonsassistent på Fangene på 
fortet. Fikk ta mye del av koordineringen, sync og mye deltakeransvar. Var også 
dummie under generalprøven av første episode. 

2018 – d.d. Get Focused/Festival i Tønsberg - Bidratt gjennom ulike verv og roller i arbeidet 
med Get Focused - en av Norges største kristne festivaler med over 2.000 deltakere. 
Markedsførings- og innholdsansvarlig, grafiker og showplanlegger er noen av 
oppgavene jeg har fått bidra med gjennom årene. Som markedsføringsansvarlig har 
jeg stått for produksjon, planlegging, redigering av videoer, grafiker og SOME-
strategi. De siste årene har jeg også produsert og skrevet to festivallåter, samt 
koreografert tilhørende dans. Et av mine andre musikalske prosjekter i Get Focused, 
en sang-video av «Navnet Jesus Blekner Aldri» er i skrivende stund eksponert over 
700 000 ganger sammenlagt på ulike sosiale medier. Har også produsert to 
åpningsshow for festivalen, ligger linket til under «Mine produksjoner» på min 
nettside, som har fått gode omtaler i ettertid. 

2021 – d.d. Bibelskolene.no/Ansgar Bibelskole – Kreativ markedsføringsmedarbeider for 
Bibelskolene.no og Ansgar Bibelskole. Produserer innhold, seminar og har ansvar 
for sosiale medier. 

Lenker 
Tidligere produksjoner: 
https://kristofferwergeland.no/produksjon 
 
Videogalleri: 
https://kristofferwergeland.no/video 
 
Bildegalleri: 
https://kristofferwergeland.no/bilde 
 
 
 
 
 

Software 
Adobe Premiere Pro 3/10 
Adobe Photoshop 4/10 
Adobe Illustrator 4/10 
Affinity Designer 7/10 
Affinity Photo 5/10 
Da Vinci Resolve 7/10 

 
Referanser 

Navn Tlf. 
Iren Monan 909 56 548 
Susanne Pettersen 948 16 139 
Mie Repål 817 911 99  
Dag Arnold Gryting 911 59 759 
Kristoffer Stokke 918 50 123 


