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49 Actebis Computer A/S
21 ADI-ALARMSYSTEM Norge AS
45  Aktuell Sikkerhet
40 AXIS Communications AB
44  Birepo ApS
39 BUYSEC AS 
18 Cardtech AS
31 CBK Distribusjon AS
43  ComNet Europe Ltd
01 Com-Scan Norge AS
13A EDB Card Services AS
13 Elkotek AS
04  G4S Security Systems AS
30  HID Global GmbH
15A  iDTEQ AS
41  iLOQ Scandinavia AB
07  Last Mile Communication AS 
29  Malux AB
22  Mil Sec Norge AS
42  Milestone Systems A/S
24  Niscayah AS
26  Noby AS
35  Nortek Security & Technology AS
34  OPAX AS
19 Paradox Security AB
25  PAS Card AB
32  Robert Bosch AS Security Systems
14  Safetel AS

36  Siemens AB, Building Technologies, 
 Security Products
48  Siemens AS, Building Technologies, 
  Security Solutions
06  Smart Systems AS 
46  Sony Norge AS
23  Svensk Säkerhetsvideo AB
15  Teletec Connect AS
02  UTC Fire & Security Norge AS
11  Westec AS
37  Vicon Norway AS
05  YIT AS

09  Schneider Electric Buildings Norway AS 



 

Seminarets andre del belyser mer detaljert, hva som er mulig med 
videoanalyse, og hvordan man utnytter mulighetene på beste mulig vis.

OPAX har med sine 30 års militærforskning utviklet et produkt som 
er helt unikt. OPAX samarbeider med svenske SAAB Technologies og 
blir nå en av de første i verden til å introdusere stereoteknikk i overvå-
kingssystemene, som et komplement til mono-kamera analyse. Også 
dette vil foredragsholderen fortelle en del om.

Seminarvert: OPAX AS
Taler: Matts Lilja, adm. dir. for OPAX.
Deltageravgift: 320 NOK 

11:05 - 12:05

03  Intelligent videoanalyse – nåtid og fremtid!

Ruud Toonders.

år. Men hvor langt er vi egentlig kommet i dag? Det får 
du svar på i dette Sectech-seminaret.

Hvordan vil HD kameraet med sitt detaljerte bilde 
påvirke intelligent videoanalyse?

Ved introduksjonen av HD kameraer som inneholder 

man nye muligheter med intelligent videoanalyse. Bosch vil i sitt seminar 
på  Sectech sette fokus på disse muligheter.

Bosch Security Systems har vært ledende innenfor videoanalyse software 
i mange år og baserer sin erfaringer fra en rekke prosjekter verden over.

Dette Sectech-seminaret belyser fordeler og ulemper med intelligent 

til å øke sikkerheten.
Bosch’s videoanalyse programvare er i stor grad basert på erfaringer fra 

en rekke prosjekter verden over.

Seminarvert: Bosch Security Systems
Taler: Ruud Toonders, Bosch Security Systems
Deltageravgift: 320 NOK

09:15 - 09:45

01  Hva kan vi forvente oss av videoanalyse?

Ewan Lamont.

Hva kan vi så forvente oss at VCA-teknikken skal klare? 
Hva er hinderet for et kommersielt gjennombrudd og 
hvordan kan de overkommes? I hvilken type applikasjo-
ner kan VCA spille en viktig rolle?

Om dette og mye annet kommer Ewan Lamont, 
markedsanalytiker hos IMS Research, til å fortelle om på 
dette seminaret. Han kommer også til å gi noen hint om 

hvordan VCA-sektoren kan komme til å utvikles de nærmeste årene.

Seminarvert: AR Media International
Taler: Ewan Lamont, Markedsanalytiker, IMS Research
Deltageravgift: 320 NOK 

09:55 - 10:55

02  Intelligent videoanalyse for CCTV  
– teori eller virkelighet?

Matts Lilja.

Intelligent videoanalyse er et område som er gjenstand 
for en stadig større interesse. Men virker det? Og i så fall, 
hvordan virker det?

Den norske virksomheten OPAX er blant de ledende 
på området intelligent videoanalyse og vil på dette semi-
naret dele sine erfaringer. Hvor er utviklingen på vei, og 
hvordan vil fremtiden se ut innen intelligent videoana-

lyse? Det er de to overordnede spørsmål som seminaret skal gi svar på.
Seminaret er delt opp i to deler. Den første handler om hva intel-

ligent videoovervåking egentlig er, hvordan den skal brukes, og hvilke 

teknikker, som for eksempel server- eller kamerabasert analyse. Teknik-
ken lover lavere omkostninger og høyere sikkerhet, men tross dette går 
implementeringen langsomt, og kun få bruker den i praksis. Hvorfor det 
er slik? Dette får man svar på i løpet av seminaret.

Sectech den 29.-30. mars i Oslo handler om sikkerhetsteknikkens muligheter til å forebygge og oppdage 
uønskede hendelser. 

To sterke tekniske trender som kommer i fokus er videoanalyse og digital alarmoverføring. Hvordan virker 
det og hvilke kostnadsbesparinger gir denne teknikken? Dette er noen av spørsmålene som berøres. 

Et internasjonalt markedsperspektiv for disse trendene gis av markedsanalytikeren Ewan Lamont fra det 
britiske analyseselskapet IMS Research.

Spennende Sectech-seminarer den  29.-30. mars 2011

Videoanalyse og alarmoverføring i fokus

Videoanalyse for sikkerhetsapplikasjoner  
– hva vinner man og hvor smart er det?  
Proaktive kamera som reagerer når – eller før – noe 
uønsket hender. Slik kan man sammenfatte nyttever -
dien av videoanalyse i kamerabaserte sikkerhetssystem.

Sektoren for VCA (Video Content Analysis) i sikkerhetsapplikasjoner 
forventes å få et kraftig oppsving i 2011. Dette gjør de tre miniseminare-
ne på Sectech til en svært bra anledning til å se hvor teknikken står i dag.

29. mars

Deltagerne betaler full avgift for det første miniseminaret og kun halv pris på de øvrige to miniseminarene i dette blokk (sem.  01-03). Deltagerne får på denne 
måten velge mellom å delta på ett enkelt miniseminar for NOK 320 eller se to miniseminar for NOK 480, alternativt alle tre mini seminarene for kun NOK 640.



eksempel betydningen av bildekvalitet, riktig båndbredde og lagringska-
pasitet. Tanken med seminaret er å belyse hvordan man får et kamera-
system med både høy billedkvalitet og brukervennlighet – dvs. et riktig 

Seminarvert: Axis Communications
Taler: Stefan Holmqvist, Key Account Manager, 
Axis Communications
Deltageravgift: 320 NOK

14:30 - 15:30

05  Retail security – slik skapes sikkerhet  
med merverdi gjennom dagens avanserte teknikk

Øyvind Halnes.

Niscayah har levert en sikkerhetsløsning langt utover det 
tradisjonelle i Retail segmentet. Det handler om et totalt 
sikkerhetsanlegg, som ble utgangspunktet for valg av 
interiør i butikken og ikke minst en tydelig brand 
eksponering på de forskjellige produktene.

I seminaret vil seminarvaerten Niscayah presentere 
bland annet en Touch and try løsning der produktet står 

i fokus, med bakenforliggende interaktivitet. Her er tradisjonell tyverisi-
kring av produktet en ren basisfunksjon. I tillegg selvsagt ladefunksjon i 
samme løsning. Produktet presenterer seg selv, løft av en GPS, mobilte-

blinkende lys på produktbordet.

og ta bilder av levende dyr, planter, under vann etc.
-

talfunksjoner som gjør det enkelt å holde oversikt over butikken og at 
systemet til enhver tid er operativt.

Seminaret vil også presentere kameraovervåking med utelukkende 
nyeste teknologi, alt styrt fra en server via nettverk. Alarm med alle de 
nyeste løsningen for å både sikre mot sabotasje og holde eventuelle tyver 
ute.

Eksemplet som presenteres i seminaret utgjør trolig nord Europas  
mest avanserte og mest innovative butikk. 

Seminarvert: Niscayah
Talere: Øyvind Halnes, markedssjef og Lars Morten Olsen, Key Account 
Manager, Retail, Niscayah.
Deltageravgift: 320 NOK

13:15 - 14:15

04  Hva er billedkvalitet  
– hva skiller HDTV fra megapikselkamerasystem? v

Stefan  
Holmqvist.

Når det i dag snakkes om HD-kamera drar man ofte 
likhetstegn mellom rene megapikselkamera og HD-
kamera, som har kvalitet basert på HDTV SMPTE-
standarden og som krever betydelig mer enn en linse 
med høy bildeoppløsning. Forskjellen mellom megapik-
sel- og HDTV-teknikk kommer taleren Stefan Holm-
qvist, fra Axis Communications, til å utrede i sitt 
foredrag.

Seminaret kommer til å dekke gjeldende standarder og krav for så vel 
bildekvalitet som andre faktorer for et velfungerende kamerasystem, for 

Årets sikre tema på Sectech-seminarene er ”Videoanalyse i sikkerhetsapp-
likasjoner – hvor smart er det?” og ”Alarmoverføring – hvilke mulighe-
ter gir den nye teknikken”. 

Kun halv pris
De arrangeres i en blokk med tre miniseminarer hvor akkurat videoana-
lyse respektive alarmoverføring er i fokus. Deltagerne betaler full avgift 
for det første miniseminaret og kun halv pris på de øvrige to minisemi-
narene i samme blokk. Deltagerne får på denne måten velge mellom å 
delta på ett enkelt miniseminar for NOK 320 eller se to miniseminar for 
NOK 480, alternativt alle tre miniseminarene for kun NOK 640. 

Butikksikkerhet, billedkvalitet og talevarsling
Et minitema er på Sectech-seminarene er butikksikkerhet, hvor 
et hypermoderne butikk konsept med avansert teknikk presen-
teres for de Sectech-besøkere som virkelig vil forstå hva teknik-
ken kan tilby, ikke bare innen sikkerhet men også andre viktige 
verdier som kan gi betydelig verdi for kundene. 

Øvrige seminarer handler om hvordan man oppnår en 
funksjonell billedkvalitet og hvilke muligheter og standarder som 
gjelder for talevarsling.

Miniseminarer om billedkvalitet og retail security  

29. mars



11:05 - 12:05

08  Sikker alarmoverføring via Internett og GPRS

Chris Carter 
Brennan.

Alarmoverføring via IP-nettverk er en sterkt framvoksen-
de trend på sikkerhetsmarkedet. Chris Carter Brennan, 
fra WebWayOne, gir en detaljert innføring i prinsipper, 
utvikling og de valgene som er gjort for å gjøre IP-nett-
verk til det sikreste alternativet for overføring av alarmer 
og driftsmeldinger mellom alarmsystem og vaktsentral.

Siden WebWayOne Ltd. og ADI Alarmsystem A/S i 
2005 introduserte WebWay 2424 for sikker alarmsigna-

lering via Internett og GPRS på det norske markedet har kravene til slik 

EN54-21. Systemet har derfor også endret seg i takt med disse kravene. 

I tillegg er nå alle tekniske prøver i henhold til EN54-21 fullført, og det 
eneste som mangler for å oppnå en norsk godkjenning for bruk i brann-
alarminstallasjoner er CPD-godkjenning (byggevaredirektivet).

Systemet er designet for sanntids overvåking og rapportering av 
tilgjengelighet for de overføringsveiene som benyttes. Det muliggjør en 
sikker forbindelse via ellers usikrede nettverk, og sørger for at alarmer og 
driftsmeldinger sendes via den beste tilgjengelige veien som til en hver tid 

load) av alarmsystemet.

Seminarvert: ADI Alarmsystem A/S
Talere: Chris Carter Brennan, Commercial Director WebWayOne
Deltageravgift: 320 NOK

09:15 - 09:45

06  Alarmoverføring  
– trender i utviklingen i Europa og Amerika

Ewan Lamont.

Ifølge en rapport fra det uavhengige markedsundersøkel-
ses-selskapet IMS Research var ca. 90% av alle måneds-
fakturerte alarmoverføringer i Nord-Amerika koblet til 
alarmoverføring gjennom det analoge nettet. Denne 
andelen beregnes å synke til 70% fram til 2014. En 
tilsvarende reduksjon antas også i Europa, selv om det er 
en hel del ulikheter mellom de ulike landene. I Frankrike 

regner man med at bare halvparten av de overvåkede alarmene kommer 
til å bruke det analoge nettet, mens den analoge alarmoverføringen i 
Spania bare kommer til å minke med noen få prosent.

Simon Harris, sjefs analytiker hos IMS Research innleder halv-
dagskonferansen om alarmoverføring med å gi en kort beskrivelse av 
utviklingstrendene innen området alarmoverføring.

Seminarvert: AR Media International
Taler: Ewan Lamont, Markedsanalytiker, IMS Research
Deltageravgift: 320 NOK

 
09:55 - 10:55

07  Hvordan vil endringer i telesektoren  
påvirke dagens måte å overføre alarmer på?

Harald Rønning.

Teleselskapene investerer milliarder i modernisering og 
utbygging av telenettene i Norge for å holde tritt med 

aldri har talekvaliteten vært dårligere!? Hva kommer 
dette av og hvordan påvirker det titusenvis av viktige 
talekanal-baserte alarmoverføringer innen innbrudd- og 
brannvarsling?

Tar telesektoren hensyn til alarmbransjens behov for oppetid og 

bruker telenettene i dag?
Hvilke utviklingstrender ser Safetel innen moderne, sikker alarmover-

føring? Hvilke krav bør stilles til moderne alarmoverføringstjenester? Er 
det mulig å møte de høyeste kravene til oppetid og fremkommelighet i 
moderne IP-nett?

Safetel har mange eksempler på hvilke problemer som kan oppstå og 
hvordan disse løses på en optimal måte, sikkerhetsmessig og ikke minst 
driftsmessig. Seminaret vil avslutningsvis vise hvordan Safetels tjenester 
anvendes i praksis og hvilke fordeler det gir.

Seminarvert: Safetel
Talere: Harald Rønning, administrerende direktør i Safetel
Deltagergebyr: 320 NOK 

30. mars

Hvilke muligheter innebærer  
digitalisering for alarmoverføring?
For dagens sikkerhetssystem brukes vanligvis det ana -
loge telenettet for alarmoverføring. Digitaliseringen er 
imidlertid i ferd med å få et virkelig gjennombrudd på 
dette området.

Sektoren for VCA (Video Content Analysis) i sikkerhetsapplikasjoner 
forventes å få et kraftig oppsving i 2011. Dette gjør de tre miniseminare-
ne på Sectech til en svært bra anledning til å se hvor teknikken står i dag.

Miniseminar om talevarsling
13:15 - 14:15

09  Talevarsling – sikkerhet, regler og standarder
Å kunne evakuere i tilfelle brann er et vesentlig krav til bygninger, og 
talevarsling er en installasjon som er et viktig redskap for å oppnå dette. 
Dette seminaret handler om mulighetene med talevarsling, men også 
informasjon om betydningen av de nye reglene i Norge og Europa –  
EN 54-16 og EN 54-24 – som omhandler talevarsling, kommer til å 
behandles her. 

Seminarvert: Bosch Security Systems A/S
Taler: Martijn van Overveld, Product Marketing Manager
Deltageravgift: 320 NOK      

Deltagerne betaler full avgift for det første miniseminaret og kun halv pris 
på de øvrige to miniseminarene i dette blokk (sem. 06-08). Deltagerne får 
på denne måten velge mellom å delta på ett enkelt miniseminar for NOK 
320 eller se to miniseminar for NOK 480, alternativt alle tre miniseminarene 
for kun NOK 640.



30. mars



INFO FOR BESØKENDE

Velkommen til Sectech Oslo 29. & 30. mars 2011

Messens åpningstider
Tirsdag 29/3 - 09:00-16:00
Onsdag 30/3 - 09:00-16:00 

Hotellreservasjon 
Ved spørsmål angående påmelding eller  hotellreservasjon kontakt: 

Radisson Blu Scandinavia Hotel
Holbergsgate 30
N-0166 Oslo 
Norway 

Phone: +47 02 525
Fax: +47 23 29 30 01 
E-mail: Sales.Scandinavia.Oslo@RadissonBlu.com 
www: www.radissonblu.com 

Ved bestilling av hotellrom vær vennlig å  oppgi referansekode: xxxx
Pris på rom for utstillere og deltagere inkl. moms:
Enkeltrom NOK 1.595,- pr. pers. inkl. frokost

Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel ligger i hjertet av Oslo. 
Det meste er innen gangavstand fra hotellet. Aker Brygge med shoppingmuligheter, restauranter, barer og kaféer. 
Hva med en forfriskning ved fjorden? Eller en båttur til severdigheter som Fram, Kontiki og Vikingskipene på Bygdøy. 
Karl Johans gate er også bare et kvartal unna. 

Fly: Oslo lufthavn Gardermoen, landets internatjonale hovedflyplass, knytter Oslo till Europas viktigste byer. Flyplassen 
ligger 47 km fra hotellet; 28 min med Flytoget og ca 40 min med bil.

Flybuss: Har avgang fra Radisson Blu Scandinavia Hotel til Gardermoen hvert 20 minutt. Du får hjelp med bagasjen 
direkte ut i bussen og den fraktet bekvemt fra dør til dør.

Tog: Nationaltheatret stasjon er bare 5 min gange fra hotelletog tillbyr både lokale og regionale togforbindelser.

Bil: Radisson Blu Scandinavia Hotel ligger midt i sentrum, nær slottet og hovedgaten Karl Johan. Vårt hotel har også 
parkeringsmuligheter-/hotellgarage.

Veikart: www.radissonblu.no

Innbydelser/Entrébilletter
Invitèr dine kunder till Sectech! Invitasjonsbiletter er uten kostnad. 
Bestilling gjøres til: helena.bernhard@armedia.se

Adgang for besøkende
Gratis adgang ved forregistrering på www.sectech.nu eller med medbragt  invitasjonskort (normal adgangspris NOK 150,-).  
Fagmesse. Barn under 15 år kun adgang sammen med en voksen.

Besøk gjerne www.sectech.nu for kontinuerlig oppdatert informasjon

Med vennlig hilsen,

AR Media International AB
Deniz Baykal – Prosjektleder 
Tlf.: +46 8-556 306 80
Mob.: +46 73 987 53 33
E-mail: deniz.baykal@armedia.se

Marika Thelenius – Event Coordinator
Tlf.: +46 8-556 306 80
Mob.: +46 70 777 15 51
E-mail: marika.thelenius@armedia.se



UTSTILLERINFORMASJON
Velkommen til Sectech Oslo 29. & 30. mars 2011

Messens åpningstider
Tirsdag 29/3 - 09:00-16:00
Onsdag 30/3 - 09:00-16:00 

Inn- & utflytting
Innflytting
Mandag 28/3 – 15:00-23:00
Tirsdag 29/3 – 07:00-08:30

Utflytting 
Onsdag 30/3 16:00-20:00 ( Vennligst observèr at utflytting ikke skal påbegynnes før messen er stengt! )

Bortkjøring av gjenlagt utstyr og materiell når messen er over vil bli fakturert.

Innbydelser/Entrébilletter
Invitèr dine kunder till Sectech! Invitasjonsbiletter er uten kostnad. 
Bestilling gjøres til: helena.peterson@armedia.se

Adgang for besøkende
Gratis adgang ved forregistrering på www.sectech.nu eller med medbragt  invitasjonskort (normal adgangspris kr. 150).  
Fagmesse. Barn under 15 år kun adgang sammen med en voksen.

Prisen per stand omfatter
- Bakvegg
- Disk med oppbevaringsrom
- 2 klappstoler
- 1 brosjyrestativ
- 1 el-uttak 2000W, Spotlights, (Kan variere avhengig av standens plassering og størrelse)
- Matte og Firmanavn.

Totalt inneholder messen ca. 40 stands, hvorav de fleste er på 6 kvm (2x3 m).
Prisenforstandser 6 kvm - NOK 24.500,-
  12 kvm - NOK 40.170,-
Utover dette blir det et tillegg på grunnleie/påmeldingsavgift på NOK 3.600,-

Siden antall stands er begrenset, gjelder det virkelig å være rask med å bestille plass.

Internet 
Trådløs internetforbindelse er inkluderet i samtlige lokaler.
Fast internetadgang kontakta: Bettine Amundsen bettine.amundsen@radissonblu.com.

Tilleggsbestilling av el, skilt etc. skal være Marika Thelenius, AR Media ihende senest den 23. februar, 
marika.thelenius@armedia.se.

Montering av materiell på veggene må gjøres med stifter eller kroker. Utstillerne har ansvar for eventuelle skader i 
Radisson Blu Scandinavia Hotels lokaler ved innflytning, montering, selve utstillingen samt ved nedmontering og utflytning.

Arrangørene har ikke ansvar for skader, ødeleggelser etc som oppstår. Derfor anbefaler vi at din forsikring også omfatter 
transport og utstillinger.

Utstyr sendes til: 
Radisson Blu Scandinavia Hotel
Holbergsgate 30
N-0166 OSLO
Norge

Merk utstyret med: 
Sectech 29.-30. mars
Att: Bettine Amundsen samt standnummer og bedriftsnavn.

Fakturering
Fakturering av stands vil bli foretatt via vår administrative partner:

Storgt. 86
Postboks 14
N-2601 Lillehammer

Ref: Hilde Ødeli
Tel: +47 61 28 73 20

Gyro Conference AS



Sikkerhetsbanketten

Møt dine kunder i avslappende omgivelser i hotellets festlokale Scandinavia Scene. 
Kvelden 29. mars kl. 19.00 vil en av Norges mest kjente og kjære artister være fokus for gjestene på Sikkerhetsbanketten.

Tapasmeny

Pris: NOK 1.075:- eksklusive drikke ( obs, påmelding er bindende! )
Biletter bestilles her: deniz.baykal@armedia.se, tel: +46 8 556 306 80

Veikart: www.radissonsas.no
Arbeidskort samt utstillerkort kan hentes ved ankomst til messen og skal bæres synlig av alle.

Vedlegges: Standtegning og standoversikt
Med vennlig hilsen,

AR Media International AB

Deniz Baykal – Prosjektleder
Tlf.: +46 8-556 306 80
Mob.: +46 73 987 53 33
E-mail: deniz.baykal@armedia.se

Marika Thelenius – Event Coordinator
Tlf.: +46 8-556 306 80
Mob.: +46 70 777 15 51
E-mail: marika.thelenius@armedia.se

Foccaccia med serranoskinke og tomatpesto
Foccaccia med røkt laks og urtekrem
Tapenade
Marinert oliven
Aioli
Serranoskinke med asparges
Italiensk salami
Manchego
Tomat-og mozzarellasalat
Bruschetta

Kjøttboller med tomatsaus
Spicy båtpoteter
Wasabi-og sesamkrydret laks
Spansk tortilla

Konfektkake servert med hjemmelaget aprikoskompott
Minitarteletter med kremost
Vannbakkels fylt med vaniljekrem



SIKKERHETSBANKETTEN

Sikkerhetsbanketten arrangeres om kvelden den 29. mars. 
God mat, god drikke og god underholdning garanteres. 
Etter en lang dag på messegulvet vil vi gjerne by på noe 
lett og festlig, noe godt for både øyne og ører. 

UNDERHOLDNING

Jo Nesbø – intelligent underholdning med et stort hjerte 
Kvelden 29. mars kl. 19.00 vil en av Norges mest kjente og 
kjære artister være fokus for gjestene på Sikkerhetsbanketten. 
Jo Nesbø er et multitalent som har en egen evne til å fange publikum - enten det er 
gjennom sitt forfatterskap eller med gitar på en scene. Han ble født i Oslo i 1960 og 
har bodd mange år i Molde. 
Han har utdanning som �nansanalytiker og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen, 
og har jobbet som både journalist og aksjemegler. Han ble først kjent gjennom bandet 
DiDerre som ble startet i 1992. Frem til 2006 har Jo Nesbø og DiDerre samlet gitt ut hele 6 album. 

Norges mest leste og beste forfattere 
I 1998 debuterte Jo Nesbø som forfatter med romanen "Flaggermusmannen". Boken ble en 
suksess både hos kritikere og lesere, og Nesbø �kk både Rivertonprisen og Glassnøkkelen for 
beste skandinaviske kriminalroman. Siden den gang har han befestet sin posisjon som en av 
Norges mest leste og beste forfattere. Bøkene er solgt i nesten halvannen million eksemplarer 
bare i Norge. Bøkene hans utgis også i Storbritannia, Frankrike, Danmark, Sverige, Finland, 
Tyskland og Nederland. 

Aktiv musiker 
Selv om Jo Nesbø nå er mest kjent som forfatter er han fortsatt en aktiv musiker som turnerer 
over hele landet med sin gitar og en bassist ved sin side. På Sectech viser han noe av sitt 
repertoar. Her forteller han historiene bak låtene sine med både humor, varme og intelligens. 
Det gir en ekstra dimensjon til låtene vi er vant til å høre på radio. 

Under Sikkerhetsbanketten vil Jo Nesbø signere bøker umiddelbart etter sin opptreden. 

Gå ikke glipp av Jo Nesbø på Sikkerhetsbanketten! 
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