
Dette er illustrasjonsbyrået

Tlf: 92 02 15 39 / Mail: cathrine@heiaklubben.no



Vi er tre illustratører og en agent med lang og bred 
erfaring! Oppdragene vi leverer strekker seg fra 
identiteter og pakninger til veggmalerier. Vi skredder-
syr illustrasjon som løfter ditt budskapet. Du vil få en 
tydelig framdrift, ryddig dialog og vi leverer alltid på 
deadline. Null stress!

JOBB MED OSS PÅ 
DITT NESTE PROSJEKT



Noen av våre kunder og samarbeidspartnere:



Dette er oss:



Helene Brox
Heier på smil mellom 
fremmede og viscerale farge-
kombinasjoner.

I et parallelt univers er Hele-
ne danser, og det har tydelig 
smittet over på illustrasjonene 
hennes i dette universet. Med 
sin bølgende, levende strek har 
hun gitt alt fra mat, mote og 
Maria Menas musikk sin helt 
egne karakter.

Helene legger hele sjela i 
arbeidet sitt, enten det er snakk 
om små matillustrasjoner eller 
store veggmalerier.

ILLUSTRATØR:

Serie med ikoner.

Oslo-motiv med Y-blokka til 
serien «Heiaplakater».



Sony Records / Maria Mena
Artwork til Maria Menas låt «Speil». Sony records 
og Mena ønsket en illustrasjon som kunne 
animeres, av en dråpe som treffer vann i farger 
inspirert av kjolene hennes.

Fargestift Vintage
En koselig vintage klesbutikk på Grüner-
løkka ønsket seg en helhetlig profil, med 
logo og elementer som kunne brukes på 
mange ulike flater. Elementene kan bru-
kes hver for seg eller flere sammen for å 
skape en mer detaljert illustrasjon.

Illustrasjonene ble også et veggmaleri 
på fasaden for øke synligheten til den litt 
bortgjemte perlen.



Fantasiprosjekt for Solo.

Gladmat-festivalen

Profilen utviklet av kommunikasjonsbyrået Aldente, 
som ønsket en samling  illustrasjoner til å akompag-
nere designet.



BandOrg
Små vignetter for å 
illustrere en rekke 
sider ved det å 
drive band. 

Sundnes Bryggeri
Kunden ønsket fargerike etiketter som 
skulle illustrere øl-navnene «Tankefull», 
«Svikefull», «Handfull» og «Munnfull» på 
en morsom måte.



«Illustrasjonene sprudler, er fullpakket med egenart og bidrar 
til å levendegjøre trauste temaer som økonomi og juss. All infor-

masjon og dialog i prosessen har vært ryddig og tydelig, både 
rundt det estetiske og økonomiske. Vi er kjempefornøyde!»

Øivind og Jo, BandOrg



Heier på brennheit kaffe og 
utsmykning i bylandskapet.

Hun er både illustratør og tatovør, 
og spesialist på myldretegninger. 
Mellom slagene er hun en gamer 
og dedikert turgåer. Hennes 
illustrative landskap har dekket alt 
fra google.com til en 300m2 stor 
fasade på Hamar!

Ingunn 
Dybendal

ILLUSTRATØR:

Røde Kors
Sammen med 11 andre fantastiske illustratører har jeg laget 
en plakat som du kan fargelegge. Sammen støtter vi oppun-
der arbeidet til Røde Kors’ hjelpelinje «Kors på halsen». 

«Sykkel»
Fra Heiaklubbens plakatserie.



Bylandskap for Vestre
Kunden ønsket seg et myldrende bylandskap i svart/hvitt.

Illustrasjoner for Sporveiens årsrapport 2020.Sporveien



Frittstående illustrasjoner

BandOrg
Små vignetter for å 
illustrere en rekke 
sider ved det å 
drive band. 

Kartlegge, implementere, optimalisere

Vinbladet Om norsk Naturvin. 



Google
Google Doodle for fotball-VM for kvinner 

2019, som representerte Norge.

Matprat 
Illustrasjoner til animasjon for Matprat sin kampanje «Redd restene!»



«Jeg fikk tydelig informasjon gjennom hele løpet og følte 
meg trygg på at våre ønsker og behov ble forstått og 

ivaretatt. Og så befriende det er å bli møtt med levende 
engasjement!»

Pernille D. Stig, Dønski videregående skole



Heier på toppturer innenfor Ring 3 og 
runde, spretne former.

Enten i form av dynamiske kompo-
sisjoner, eller en romcom fra tidlig 
2000-tallet, denne fyren blir trigget av 
bevegelse!

Hvert prosjekt har sin egen stemning 
og Marius er ute etter å spikre nett-
opp den. Om det er juicy bær til en ny 
pakning, eller sjarmerende karakterer 
til Verdens Kuleste Dag!

Marius Pålerud
ILLUSTRATØR:



Bydelskart
Oslo Kommune vil sette fokus på tilbud 
og aktiviteter i de forskjellige bydelene. 
Kartene skulle vise det mangfoldige tilbudet 
som finnes i bydelene, og måtte være lett å 
henge opp på veggen! I 2019 fikk prosjektet 
diplom i Visuelt.

Verdens kuleste dag
Sparebankstiftelsen ønsket seg morsomme 
og karakteristiske profilillustrasjoner til Ver-
dens Kulese Dag.Illustrasjonene ble brukt på 
skilting og merch inne på festivalen, og var 
synlig i Oslos bybilde ukene rundt festivalen.



Sporveien årsrapport 2019
Illustrasjonene skulle gjenspeile et grønt og fremtidsrettet 
Oslo. Kollektivtilbud (buss, trikk, t-bane) måtte ha en sen-
tral rolle i illustrasjonene. Årsrapporten vant Farmandpri-
sen i 2020. Gull i kategorien for offentlig virksomhet og 
bronse i kategorien for beste idé og design.

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) 

De ønsket profilillustrasjoner til bruk som en del av deres 
markedsføring mot primærhelsetjenesten. Illustrasjonene 
skulle vise pasient og brukerrelasjon. Og sette fokus på 
noen av plagene som kureres med riktig antibiotikabruk.



Go’morgen® yoghurt 

Frukt, bær og blomster. Illustrasjonene skulle fremstå friske og fulle av smak. 
Elementene måtte fungere for seg selv og sammen som en større helhet.

Altså
Tre illustrasjoner laget til en 
artikkel om tenningsmønstre 
i magasinet Altså. De ønsket 
en fargerik og abstrakt tolk-
ning av temaet. Elementer 
fra illustrasjonene ble brukt 
igjennom teksten.



«Motivene inneholder morsomme detaljer, tilpasset barn og 
unge og profilerer Unge Viken Teater godt gjennom våre farger 

og logo. Vi har blitt mye mer synlige på Kultursentret og fått 
mange positive tilbakemeldinger fra både voksne og barn.»

Marianne Bain, Unge Viken Teater



Cathrine L. 
Finstad
Heier på meningsfull smalltalk og 
gode resultater. Hun er bindeled-
det, ikke mellomleddet. Du er ga-
rantert en ryddig kommunikasjon 
med avtalte leveringer til avtalte 
tider.

Cathrine er faglig engasjert – tidli-
gere styreleder i Grafill, blant flere 
tillitsverv. Hun er illustratør i bånn, 
og skaper av det digitale kunstpro-
sjektet @norskehemmeligheter.

AGENT OG PROSJEKTLEDER
Hos Heiaklubben får du tre illustratører med unike 
tilnærminger og stiler, med en agent som sørger 
for en ryddig og effektiv prosess.

Vi har bred erfaring med forskjellige typer opp-
drag og leverer alt fra små ikoner til store intrikate 
illustrasjoner til blant annet pakning, profil, anima-
sjon og kampanjer.

Vi vil gjerne jobbe med deg! Derfor snakker agen-
ten vår åpent om budsjetter, utfordringer og evt 
annet du måtte lure på når du vurderer å jobbe 
med Heiaklubben. 

Du kan alltid ringe agenten vår på 92 02 15 39. 
Eller sende en mail på cathrine@heiaklubben.no

Hvorfor velge
Heiaklubben?



Tlf: 92 02 15 39 / Mail: cathrine@heiaklubben.no


