
DAVID GENIUS
Han har levd i underholdningsbransjen i hele sitt liv. Over 40 år som 

artist, musiker, konferansier, og ikke minst produsent har gitt ham en 

erfaring og kompetanse få kan matche. Når en kombinerer dette med 

lederutdanning fra forsvaret, en naturlig autoritet og en sterk lidenskap 

for å begeistre mennesker, er det trygt å si at David Genius leverer en 

kompetanse og erfaringsbase få kan matche.

David har grunnlagt flere virksomheter som leverer arrangement. Han er 

fremdeles aktiv i Scandinavian Entertainment Service AS, KJEMPEGØY.no 

AS og It Is All Living AS både som leder, produsent og «motor». David er 

en svært energisk og tydelig leder, og stiller store krav til ytelse fra sine 

omgivelser, men enda større krav til seg selv
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Fra 
tanke til 

handling!

Produsenten



Hotell:
Hotelevents og banketter har vært et av satsningsområdene til 

Scandinavian Entertainment Service AS etter at dette ble startet i 1999.

David er svært godt kjent på alle de store hotellene i bergensregionen 

og mange andre steder i Norge, med lang erfaring i å produsere events 

og drive artistformidling.Med bakgrunn som både musiker og produsent 

sørger han for at både gjester, artister og betjening alle ser det samme 

bildet og sørger for at alle som er involvert i arrangementet er klar over sin 

rolle, og har fokus på å begeistre gjesten på best mulig måte.

Konferanse:
Det viktigste med en konferanse eller stormøte, er at deltagerne får den 

opplevelsen vertskapet har planlagt. Derfor er det viktig å knytte til seg en 

produsent som kan ta seg av alle praktiske detaljer. Herunder koordinering 

av foredragsholdere, presentasjoner og kunstneriske innslag. Håndtere 

påmeldinger og booking, og ikke minst spille arrangørene gode, slik at de 

kan ta seg av deltagerne og heller fokusere på sine gjester. 
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Varehandel
David eier sammen med sin kone selskapet KJEMPEGØY.no AS som 
har spesialisert seg på å levere handelsfremmende familieaktiviteter til 
kjøpesentre. I den forbindelse har David produsert større og mindre 
arrangement for og på:

Forståelsen av at alle aktiviteter på kjøpesentre først og fremst dreier 
seg om handel gjør at alle arrangement planlegges slik at de utgjør 
minst mulig hinder for dette. Her er gjestehåndtering, sikkerhet, 
menneskeflyt, planlegging av sperringer og informasjon veldig viktig. 
David leder arrangement og prosjekt på vegne av, og i samspill med, 
senterledelsen, slik at de som arbeider på senteret kan pleie sine gjester 
isteden for å måtte håndtere logistikk. David er også svært opptatt av å 
hjelpe sentrene med å finne riktige aktiviteter og underholdningsinnslag 
som fremmer handel og trekker til seg gjester.

Sartor Storsenter
Åsane Storsenter
Bergen Storsenter
Amfi Nesttun
Amfi Sandnes
Sletten Senter
Horisont
Gullgruven
Laksevåg senter

Øyrane Torg
Amfi Askøy
Kleppestø Senter
Kvadrat
Amanda Storsenter
Knarvik Senter
Xhibition
Kløverhuset
Amfi Voss
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Maritim Erfaring:
David Genius var i mange år leverandør av underholdning til skip.  

Han har levert underholdning til Fjordline, Color Line, Silja Line, 

Hurtigruten og Smyril Line. Som  et resultat av dette har han bygget 

et stort internasjonalt nettverk der han kan formidle underholdning 

innen alle sjangre fra hele verden. Som en del av dette utviklet han 

også konseptet Syngende Servitører som seilte i flere år på Fjordlines 

skip, noe som fremdeles betraktes som den største underholdnings 

successen i rederiets historie.

Artistformidling:
I over 20 år har David drevet formidling av artister og underholdning. 

Lokale, nasjonale og internasjonale artister har vært formidlet til små 

og store events, og kunder innen alle sjangre. I kraft av sin mangesidige 

erfaring, er David opptatt av å finne den rette artisten til det rette 

arrangementet, og legger betydelig energi og kompetanse ned i å få alt 

til å klaffe, både for artist og for klient.
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HER ER NOEN AV DE PRODUKSJONER 
OG ARTISTER DAVID HAR LEDET ELLER VÆRT EN DEL AV 

LEDELSESAPPARATET TIL VED GJENNOMFØRING:

Åpning Sartor Storsenter Nye Verden
- Publikumsåndtering
- Storskjerm live sending
- Leveranse og koordinasjon av underholdning
- Åpningsarrangement med scene, snorklipp 
 og servering

Brad Paisley:
- Countryfestivalen i Seljord
- Oslo Spektrum
- Cirkus i Stockholm
- Forum København
- Stavanger Konserthus
- Liseberghallen

Alan Jackson:
- Bergen Travpark (22.000 mennesker)
- Forus Travbane (15.000 mennesker)

Prince
- Vestlandshallen 2010
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Tiësto
- Vestlandshallen 2010

Smokie
- Mange jobber og festivaler i Norge

The Bellamy Brothers
- Mange jobber og festivaler i Norge

Osfest (www.osfest.no)
- Produksjonsleder 2017 og 2018

Katie Meluha
- Edvard Griegsplass 2011

Deep Purple
- Oslo Spektrum 2011

Cliff & the Shadows
- Oslo Spekrum 2011

Zurhaar & Rubb 
- 25 års jubileum
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White Party
- Sartor Storsenter heldagsfestival for ungdom med 
 nasjonale og lokale artister

Mot Fest I Vest
- 2 dagers ungdomsfestival med nasjonale 
 og lokale artister og kor

Grieghallen
- Karoline Krüger og Sigvard Dagsland

Grieghallen (Dovregubben)
- Bankett for 1200 personer med nasjonale topp artister

Fjell Kommune / Sartor Storsenter
- 2 dagers utendørs arrangement ifm sykkel VM i Bergen 2017

Statoil / Phillips
- 3+ års jubileum for Ekkofisk på Radisson Blue Royal Hotel

Audi GMBH
- 3 dagers rundreise for konsernledelsen i Audi i Norge 
 med middager, opplevelser og logistikk
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Hordaland Fylkeskommune og Bergen Kommune
- Mobilitetsuke i sentrum 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 – 
 Logistikk, menneskehåndtering, opplevelser, sikkerhet 
 og underholdning

Forsvaret
- Familedag på Haakonsvern Orlosstasjon 
 for ca 3.000 mennesker 2014, 2015, 2016

Frøland / Noss Elektro
- Heldags arrangement med spesiallaget «Amazing Race» 

Sartor Storsenter
- Førpremiere på kinofilmen Prebz & Dennis - The movie. 
 Artistlogistikk, signering, publikumshåndtering, sikkerhet 
 – totalprodusent for eventet.
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August 20, 2019 

 
 
 
TO WHOM IT MAY CONCERN: 

 
I have had the pleasure of working with David Genius on multiple occasions for 

the past several years. 

 
David is a consummate professional with a winning personality.  He is very well-

organized and detail oriented.   He takes care of business prior to, during, and 

after each event. 

 
I have worked with David on some of the largest festivals in Norway with Brad 

Paisley and The Bellamy Brothers.   When dealing with any entertainer, it is 

important for them to be assured that the pre-production is being taken care of 

and that everything will be first-class and in excellent condition upon their 

arrival.  David has never failed to provide the very best service we could hope 

for and would be an asset to any organization lucky enough to employ him. 

 
Please feel free to contact me for any further specifics that might be required. 

 
All the best, 

 
 
 
Judy Seale 

President/CEO 
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To	whom	it	migh

t	concern:	

	
We	have	worked	with	David	Genius	on	quite	a	few	shows	in	Norway,	Sweden	and	Denmark	

over	the	last	few	years.	David	has	always	been	a	true	professional	and	a	pleasure	to	work	

with	from	doing	the	initial	advance	all	the	way	through	load	out.	I	will	continue	to	work	

with	David	and	would	recommend	him	for	any	future	shows.	

 
Kevin Freeman 

Production Manager 

Cell 256-239-1978		
KevinF4107@me.com 

BRAD PAISLEY	
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Adresse: 
Det Gode Selskap 

Flaktveitrinden 10 

5135 Flaktveit 

 

Kontakt info: 

Tlf:  99 64 24 54 

E-post: post@detgodeselskap.no 

Www.detgodeselskap.no 

Annet: 
Org.nr: 992 855 177 

Bank: 3624.27.69087 

David Genius  

Scandinavian Entertainment Service AS 

Storeboten Næringspark 2 C  

5309 KLEPPESTØ  

 
           Bergen 20.08.2018  

 
 
 
REFERANSE 
Det Gode Selskap har samarbeidet med David Genius gjennom mange år. 

Vi har gjort både små og store events sammen, og vi har svært god erfaring med David Genius 

som produsent uansett hva slags anledning det gjelder. 

De største arrangementene Genius har utført for og med Det Gode Selskap har vært konsertene 

med Alan Jackson på Bergen Travpark og Forus Travbane henholdsvis i 2009 og 2011. 

 
Genius er ryddig, strukturert og innehar svært høy kompetanse rundt alle aspekter av 

arrangementsproduksjon, og da spesielt det som er rundt artist, scene, tekniske løsninger, 

sikkerhet og logistikk. 

 
Vi vil med glede anbefale ham til andre som trenger produksjonskompetanse på topp 

internasjonalt nivå! 

 
 
Med vennlig hilsen  

Det Gode Selskap AS 

 
Gunnar Anthun  

Daglig leder  
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Tønsberggata 5, Boks 3421 Bjølsen, 0464 Oslo 

Tlf: +47 22 02 50 16 post@929as.no 

Jeg har jobbet med David Genius som 

produsent i seks -syv år. Sammen med 

meg har han har hatt ansvaret for både 

store amerikanske internasjonale stjerner, 

og mindre norske artister. Han er både 

kunnskapsrik og pålitelig, har bred erfaring 

både som arrangør, teknisk ansvarlig, 

produsent og musiker/artist. Han evner 

derfor å se et arrangement fra forskjellig 

synsvinkler, noe som ikke bestandig er en 

selvfølge med alle produsenter. I tillegg 

har han svært gode sosiale evner og 

ferdigheter. Han ser alle, både høy og lav. 

 

Kjell Ove Torkildsen 

929 Produksjon AS 
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