
Marthe Sofie Løkeland Eide CV 

PRISER: 
Beste tyske registudent, Körber studio Junge Regie festival 2015 på Thalia teater, Hamburg. 

UDDANNELSE: 
2011 – 2015 Norges Handelshøgskole 
Bachelor i økonomi og administrasjon 
Utdannelsen fokuserer på fire hovedtemaer: samfunnsøkonomi, 
bedriftsøkonomi, strategi og ledelse. Bacheloren inkluderer også metodefag 
innenfor matematikk og statistikk. Den gir en bred og stødig forståelse av 
økonomi og administrasjon, og er ansett for å være den mest prestisjetunge 
bacheloren innenfor økonomi i Norge. 

2012 – 2015 Akademi for Scenekunst, Høgskolen i Østfold 
Bachelor i skuespill 
Utdannelsen utdanner skapende og selvstendige skuespillere. DVS at vi lærer 
hvordan å skape eget materiale og fungere som regissører så vel som 
skuespillere. Etter endt utdannelse forventes det at man kan initiere, skape og 
utføre egne prosjekter fra idé til ferdig teaterforestilling. Utdannelsen gir en bred 
forståelse i samtidsdans, regi, sang, performance, skuespill, konseptutvikling og 
prosjektledelse. 

2010 – 2011 Schous Kulturstasjon, Oslo 
Forstudium teater 
Ettårig utdannelse i skuespillerteknikk, som gir en introduksjon til ulike 
teaterformer. Året vil gi studentene en forståelse av hvilken retning innenfor 
teater de vil satse på videre, og gjøre studentene beredt til å arbeide som 
skuespillere på halvprofesjonelt nivå. 

2009-2010 Kaospilotene, Århus, Danmark 
Kreativ lederskap 
Utdannelsen består av fire hovedpilarer; prosjektledelse, ledelse-og 
prosessfasilitering, entreprenørskap og personlig-og profesjonell 
lederskapsutvikling. Som kaospilot skal man kunne takle stillinger som 
inkluderer businessutvikling, prosjektledelse, prosessfasilitering, innovasjon-og 
ideutvikling, organisasjonsutvikling, HR-ledelse og strategisk utvikling 

2008 Sertifikat klasse B 

2005 – 2008 Hartvig Nissen VGS 
Dramalinjen 

 

SCENEKUNST, FILM OG EVENT: 
2017 ”Lugten af andre” - by proxy og Marie Nikazm Bakken 
Scenekunst 
Co-regissør og skuespiller 
En tragikomisk julecabaret om ensomhet 
I co-produksjon med: Teater Momentum 



2017 ”OS” - by proxy 
Scenekunst 
Co-regissør og skuespiller 
En teaterforestilling om gruppeeksklusjon og gruppedannelser 
I co-produksjon med: Teater Momentum 

2017- Breakfast BEAT” 
Event 
Initiativtager og daglig leder 
Et consciuos clubbing konsept og Norges første morgen-disko. Månedlige 
arrangementer i Oslo og Odense. 
I co-produksjon med: Senrtalen (NO), Teater Momentum 

2017 - ”Bingo BAR” - 
Event / bingo/ cabaret 
Initiativtager og regi 
Det sorte får i bingofamilien; bingo møter konsert møter cabaret 
møter open mic møter tull og fjas. Et annenhver månedlig 
arrangement på Teater Momentum. 
I co-produksjon med: Teater Momentum, by proxy og CPH stage 

2016 – 2017 ”Når vi ikke dør lenger” 
Scenekunst/ installasjon/ event/ konsert 
Med-regissør, skuespiller og produsent 
Et udødelighetseksperiment som tar plass i en udødelighetstank 
(svømmebasseng) 
I co-produksjon med: Dansearena Nord NO, DansiT NO og Tau 
Scene NO. 

2016 – 2017 ”Escape The Universe” - by proxy 
Scenekunst 
Med-regissør og skuespiller 
I co-produksjon med: Oberhausen statsteater, Oberhausen/DE, BIT, 
Bergen/NO, Teaterøen, KBH/DK, Godsbanen. Århus/DK, Black Box, 
Oslo/NO 

2015 – 2016 ”Stop Being poor” – by proxy 
Scenekunst 
Med-regissør, skuespiller og med-produsent 
Forestillingen har turnert i Tyskland ved blant annet Münchner 
Kammerspiele og Theater Oberhausen i Tyskland, samt representert 
Norge under Nordic Performing Arts Days på Færøyene. 
KOMMENDE PROSJEKTER 

2018 ”Stedsans” - by proxy og Grenland friteater v/ Geddy 
Aniksdal 
Vi gjør Odense om til en levende by og samler frivillige sjeler fra 
byen for å gjennomføre Danmarks første Stedsans-prosjekt. 
Co-regissør og skuespiller 
I co-produksjon med: Teater Momentum 



2018 ”From the Female Gaze” 
Viral bevisstgjøringskampanje 
Kvinnelige fotografer gir sin tolkning av the female gaze med hver 
sine fotoserier. FTFG er en internettside som samler og viser 
fotoseriene. Tilhørende genser med logo kan kjøpes 

2018 ”POP-upera ” - by proxy 
Operafestival 
Co-regissør og skuespiller 
Med en konseptuell tilnærming, skal vi lage opera festival for 
folket. 
I co-produksjon med: Teater Freiburg 

2018 ”1968” - by proxy 
Scenekunst 
Co-regissør og skuespiller 
50-årsmarkering av studenter opprøret i 1968. 
I co-produksjon med: Teater Freiburg 

2019 ”Da min mor var sjørøver på morfin” 
Scenekunst 
Regi og produsent 
En scenisk konsert-dokumentar om ha en dødssyk mor. 
Co-produseres med Dansearena Nord, Hammerfest, DansiT, Trondheim 
og TOU, Stavanger. 

ARBEJDSERFARING – ANDEN: 
2017 – 2018 Teater Momentum 
Kunstnerisk leder og hus-skuespiller 
Ansvar for å skape og spille husets forestillinger 
Har kunstnerisk ansvar for hele teatret. Setter programmet, skaper 
programmet og spiller programmet. Mao; teatersjef, husskuespiller og 
event-ansvarlig. Teatret har 11 ansatte og 2 praktikant-stillinger. 

2016 - Solidsquare 
HR ansvarlig, Prosess Konsulent 
Jobber som prosjekt-og prosessleder ved hjelp av smidige 
prosjektverktøy. Lager innovasjonsworkshops og er HR ansvarlig internt i 
Solidsquare. 

2016 (sommer) Scenekunst Østfold 
Produsent, Inspisient og regi-assistent 
Produserte Festkonserten til Spydebergs 1000 årsjubileum i Spydeberg. 
250 på scenen, kor, orkester, skuespillere og konferansier og 4000 
publikummere. Under selve konserten koordinerte jeg alle deltagere bak 
og foran scenen. 

2014 – 16 (sommer) Teatercamp AS 
Teater- og filmlærer 
Fasiliterer og utvikler en ukes intensive teaterkurs og filmkurs for barn 
og ungdom mellom 12-19 år. 
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