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Bivrfrost 

m/FRIKAR Dance Company 

GRIEGHALLEN

26. & 27. mai kl 19:30
26 & 27 May at 19:30

Hallgrim Hansegård idé, manus, koreografi & design 
concept, script, choreography & design  
Anne Bryhn regi direction  
Bugge Wesseltoft & musikerne the musicians
komposisjon composition 
Lene Therese Teigen dramaturgi dramaturgy  
Camilla Tellefsen assistentkoreograf assistant 
choreographer  
Anastasia Isachsen video 
Olav Nordhagen lysdesign lighting design 
Anders Aasberg, Bjørnar Blåvarp Heimdal, Vetle 
Springgard, Trond André Hansen, Mathias Jin Butzt & 
Hallgrim Hansegård dansere dancers  
Amina Sewali, Bendik Hovik Kjeldsberg & Erlend Viken 
musikere musicians 
Teater Innlandet kostymer & scenografi costumes 
& scenography
Karene Lyngholm (FRIKAR) & Kari Dæhlin 
(Teater Innlandet) produsent producer

  

Samprodusert med Teater Innlandet

Støttet av Supported by Norsk kulturråd, 
Fritt Ord & Sparebankstiftelsen.
  

Baksnakk med Hallgrim Hansegård og Alf van der Hagen etter 
forestilling begge dager i Grieghallens foajé. 
Aftertalk with Hallgrim Hansegård and Alf van der Hagen after both 
performances in the foyer at Grieghallen.
  

Sponset av Sponsored by DNB.
  

STOLT SPONSOR AV  
MANGFOLDET

Vi er opptatt av et levende kultur-, 

idretts- og organisasjonsliv, både 

nasjonalt og lokalt. I over 60 år 

har vi samarbeidet med 

Festspillene i Bergen, en viktig 

arena for utøvende kunst. 

Vårt samarbeid bidrar til at flere 

får gleden av de mulighetene 

og tilbudene som finnes.

 

DNB sponser levende kultur.
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Eventyrlig brobygging
I norrøn mytologi var Bivrfrost den skjøre broen som knyttet 
menneskenes og gudenes verden sammen. I FRIKARs versjon 
bygges broen mellom ulike folkeslag og kulturer, mellom bre-
akdans og halling.

– På de tidligere forestillingene våre har vi jobbet mer abstrakt. 
Denne gangen ønsket jeg å fortelle en historie, sier Hallgrim Hanse-
gård, grunnlegger av dansekompaniet FRIKAR og manusforfatter og 
koreograf på forestillingen Bivrfrost.

Resultatet er et storslått eventyr om en konge som lover bort prin-
sessen og halve kongeriket til den som kan bygge en bro mellom 
folkeslagene, de blåøyde hallingdanserne og de smaløyde break-
danserne. Men hvordan skal broen se ut? Og hvordan få folk til å 
stole på hverandre?

Hansegård sier at Bivrfrost er en forestilling for alle aldre, og kan 
oppleves på flere plan. 

– Det er et lekent eventyr med mye kappestrid og akrobatikk, og 
med mye humor. 

Foto: Gisle Bjørneby
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Mangfold mot ekstremisme
Samtidig har forestillingen et dypere budskap. 

– Jeg håper den kan få folk til å reflektere over sitt forhold til andre, 
over tema som verdier og identitet. Noe av utgangspunktet var å 
trekke paralleller mellom kropp og samfunn, og si noe om hvordan 
kultur kan brukes til å inkludere og bygge broer istedenfor å eks-
kludere. 

En videokunstsekvens i starten skaper noe av klangbunnen i fore-
stillingen. Klipp av medlemmer i den høyreekstreme organisasjonen 
Vigrid og av folkedans brukt i propagandahensikt for Nasjonal Sam-
ling blandes med intervjuer med danserne i Bivrfrost. 

– Jeg lærte å danse av folk som var på født på 1920-tallet. Da jeg 
spurte dem om nazistene og folkedansen, var det noe de ikke ville 
snakke om. Men det er viktig at min generasjon kan stille spørsmål 
og ikke tie slik det har blitt gjort tidligere. Når ekstremister planter 
flagget sitt i en kultur, slik Heinrich Himmler gjorde da han reiste 
rundt i landet og lot seg avbilde med folkemusikere, er det desto 
viktigere at ekstremistene får et motsvar. Og et viktig forsvar mot all 
ekstremisme er mangfold, påpeker Hansegård.

Klippene av Vigrid-medlemmer settes opp mot sitater fra Snorre: 

– Vigrid sier selv at de henter inspirasjon til tenkningen rundt det 
ariske og etnisk norske fra Odin og norrøn mytologi. Da er det inter-
essant å se det Snorre skriver om at de norrønne gudene var asiater, 
og at Odin kom fra Tyrkia. At det som oppfattes som en egenartet 
norrøn kultur også har røtter utenfra. 

Munk skaper dialog 
Dermed blir Bivrfrost i FRIKARs forestilling en bro mellom øst og 
vest. Og de akrobatiske broene i forestillingen bygges av mennes-
kekropper. 

– I forarbeidet med forestillingen jobbet vi mye med kontaktimpro-
visasjon, og det er jo noe verken hallingdansere eller hiphopere er 
vant til, smiler Hansegård. 

Underveis ble danserne intervjuet om hvordan det var å bli invadert 
kroppslig. Disse intervjuene er en del av videokunsten i starten av 
forestillingen.

– Vi setter på et vis kroppslig invasjon opp mot nasjonal invasjon, 
knytter kropp og samfunn til hverandre.

I Bivrfrost blir en munk tilkalt for skape dialog mellom folkeslagene. 

 – Inspirasjonen til munken kom fra håndverkerne som bygget stav-
kirkene i tiden rundt kristendommens invasjon i Norge. Mange av 
motivene på kirkene kombinerte norrøn mytologi med kristendom: 
Jomfru Maria ble ølgudinnen, og tok over Tors rolle som fruktbar-
hetssymbol. Håndverkerne hentet elementer fra begge kulturer. 

I forestillingen blir munken den lyttende, den som hjelper de blåøy-
de og de smaløyde til å stole på hverandre. 

– Verken de smaløyde eller de blåøyde er spesielt lyttende. Munken 
knytter dem sammen med sine tai chi-bevegelser, sier han. 

Utfordrer stereotypiene
Hansegård vil ikke være låst i en forventet ramme av hva folkedans 
skal være. 

– Jobber du med folkedans, jobber du også mot en del stereotype 
forestillinger. For noen er det vanskelig å skille det nasjonale fra det 
nasjonalistiske. Det er kanskje en frykt for at norsk tradisjonskultur 
kan være ekskluderende. For oss er det viktig å vise at den kan være 
et virkemiddel til å inkludere og bygge broer. Vi vil vise mangfoldet 
i det tradisjonskulturen kan gjøre, ha muligheten til å uttrykke oss 
fritt. 

Mangfoldet gir seg uttrykk i en rekke samarbeidsprosjekter med 
klassiske samtidsdansere, kinesiske kungfu-munker, capoeirautø-
vere og breakdansere. Hansegård og FRIKAR har gjestet Festspille-
ne flere ganger, med forestillinger som Yr, Jamsiis og senest 8 i 2012, 
hvor FRIKAR og kung fu-munker skapte hele forestillingen bare med 
dansen som kommunikasjon. 

– Forestillingene våre har vært ganske ulike både når det gjelder te-
matikk og uttrykk. I FRIKAR ønsker vi å gå dypt i menneskenaturen, 
og ikke bestemme på forhånd hva resultatet skal bli. Og da vil nød-
vendigvis resultatet sprike. 

Men det er også noe av målet for Hallgrim Hansegård: 

– Som kunstner har det vært viktig for meg nettopp å ikke finne 
min egen stil.

Tekst: Anders Kjetland
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FRIKAR dance company vil bygge bro mellom lokale tradisjoner og 
samtidens sceneuttrykk. Siden Hallgrim startet FRIKAR i 2006 har 
kompaniet samarbeidet med alt fra kung fu-munker fra Kina, break-
dansere, capooeiristaer og et mangfold musikere til videokunstne-
re og økofilosofer. Levende musikk fra ulike sjangre finnes alltid på 
scenen. I 2009 var FRIKAR med å vinne Eurovision Song Contest, 
og vant også «beste koreografi». FRIKAR har opptrådt i 30 land på 
operahus, utendørsarenaer, festivaler for kunst, musikk, scenekunst 
og ekstremsport. Kompaniet utvikler nå SMIA, Studio for Movement 
& Integrated Arts, i Valdres der de produserer forestillinger og un-
derviser. FRIKAR står også bak Fjelldansen, et regionalt kompetan-
sesenter for dans i Valdres med residensprogram. Mer om FRIKAR 
på frikar.com og facebook.com/frikar.

Hallgrim Hansegård – idé, koreografi, scenografi- og kostymede-
sign Hallgrim skaper globale dialoger gjennom bevegelse og vant 
The Silver Prize of Performing Arts i Prix Italia 2013 for dansefilmen 
8 møter. Han har kunst- og filmutdanning fra Italia og Norge, og har 
koreografert for FRIKAR, Det Norske Teatret, NRK, Peer Gynt AS, 
Biennalen i Venezia med flere. Arbeidet hans er framført i 31 land og 
ble kalt «wildly inventive» av National Geographic. Han er regjerende 
norgesmester i hallingdans for tredje året på rad, og har jobbet med 
samtidsdansere siden 2007. Mer info på hallgrim.org.

Anne Bryhn - regi Anne er utdannet pedagog fra Statens Ballett-
høgskole og Høgskolen i Oslo. Hun er til daglig ansatt ved drama- 
og teaterkommunikasjonslinjen på Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Anne har vært koreografisk konsulent på flere av forestillingene til 
Teater Joker, sist Peer på en pall, som ble vist under Ibsenfestivalen 
på Nationaltheatret i år. Hun har vært koreograf for Ole Bull-spelet 
på Osterøy. Anne var i flere år medkoreograf på danseforestillingene 
Juv i Fryajuvet under Peer Gynt-stemnet. I perioden 2004–2008 var 
hun koreograf for Kristin Lavransdatter på Jørundgard.

Lene Therese Teigen - dramaturg Lene har hovedfag i teaterviten-
skap fra Universitetet i Bergen med dramaturgi som spesialfelt. Hun 
har lang erfaring som dramatiker, regissør og dramaturg og har job-
bet med både teater, film, TV og radio. Lene skrev og regisserte Tea-
ter Innlandets Under Vår Himmel, som var på turné tidligere i år. Som 
dramaturg arbeider hun både med utvikling av nye scenekunstpro-
sjekter og med nylesning av eldre dramatikk. Hun har utgitt roma-
nene Hvitt.Stille., som hun mottok Aschehougs debutantpris for, og 
Utro, i tillegg til flere av sine skuespill.

Anders Aasberg - danser Begynte som yrkesdanser i 2006, sam-
me år som han ble med i FRIKAR. Han har danset i FRIKARs Laus, 
KRUK, Tidarå, 8 og Bivrfrost, og i en lang rekke mindre produksjoner 
i det meste av Norge og store deler av verden. Han har også reist 

Foto: Gisle Bjørneby

Foto: Gisle Bjørneby
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med Aleksander Rybak i østerled. Han har arbeidet som koreograf 
på NISS siden 2013, underviser ofte og har flere gode plasseringer 
på kappleiker.

Bjørnar Blaavarp Heimdal - danser Er utdannet ved NTNU, Høy-
skolen i Telemark og Høyskolen i Buskerud. Han vant landskapp-
leiken i hallingdans (Klasse b) i 2008, 2010 og 2011. Han har hatt 
oppdrag som danser siden 2008 og vært med i FRIKARs Bivrfrost 
og KRUK; samt i andre sammenhenger og for andre oppdragsgivere. 
Han spiller hardingfele, torader og gitar, har mastergrad i historie og 
har vært med i FRIKAR siden 2012.

Vetle Springgard - danser Er utdannet ved FrikarAkademiet og Ro-
merike Folkehøyskole, samt ved Attakkallariinstituttet i Bangalore, 
India. Han har opptrådt med FRIKAR siden 2010 i både 8 og Bivrfrost 
samt i mange mindre produksjoner, så vel som i andre sammenhen-
ger, bl.a. som Mikkel Rev i Hakkebakkeskogen.

Mathias Jin Budtz - danser Breakdanser/house/hip hop i man-
ge sammenhenger og steder. Medvirkende i FRIKARs kritkerroste 
Bivrfrost og Now The Field Is Open, Deep Down Dopeizm/impure 
company/Javid Asfari Rad både i Norge, Holland, Østerrike og 
Frankrike. Han har danset i både Et dukkehus og Jungelboka ved 
Det Norske Teatret. Han har vært både dommer og vinner i ulike 
battles i flere år, og inderviser i mange sammenhenger både barn, 
unge og studenter. Han har vært med i FRIKAR siden 2012.

Trond Andre Hansen – danser er grunnlegger og medlem av dan-
segruppen KingwingsCrew, som kom på 2. plass i TV 2s Norske ta-
lenter 2011. Han har opptrådt på hovedscenen på Den Norske Opera 
& Ballett i forestillingen Kingwings vs. Nasjonalballetten. I 2010 og 
2011 var han danser i Rogaland Teaters Jungelboken 2099 og i rollen 
som Tvilling i Jul i Blåfjell på Folketeatret & Oslo Nye Teater 2010–
2013. Trond André har oppnådd gode resultater i mange dansekon-
kurranser, nasjonalt og internasjonalt, alene og med KingwingsCrew. 
I 2006 var han én av finalistene i talentkonkurransen Dansefeber 
på TVNorge. I 2013 var han med i Kaptein Sabeltann i Dyreparken i 
Kristiansand. Han har danset med FRIKAR siden 2011.

Bendik Hovik Kjeldsberg – musiker og komponist Bendik studerer 
komposisjon på Norges musikkhøgskole og skriver mye musikk til 
dans og teater. Ha ga ut sin første plate med bandet sitt Shimmering 
i 2010, hvor han blant annet er vokalist, multiinstrumentalist og låt-
skriver. Bendik har blant annet spilt trommer med Bugge Wesseltoft, 
Synne Sanden, Mathias Stubø og bandet Bendik. Han skriver også 
musikk og turnerer med den tyske technoprodusenten Pantha Du 
Prince og bidrar kompositorisk på hans neste plate. 

Amina Sewali – musiker og komponist Sanger, musiker, komponist 
og tekstforfatter og dramatiker. Amina har utdanning fra Foss Vide-
regående, musikk, dans og drama, og har studert ved Actor’s Studio 
i New York og med Seth Riggs i Los Angeles. Hun har opptrådt på 
mange scener, i film og tv, i mange ulike sammenhenger både som 
artist og komponist/dramatiker. Hun jobber nå med Peer Gynt på 
Nationaltheatret. Se og hør mer om og av Amina på youtube/ami-
nasewali

Erlend Viken – musiker og komponist Fele og hardingfele. Han er 
utdannet ved Norges musikkhøgskole og vinner av Folkelarmpri-
sen. Erling har to nominasjoner til Spellemannprisen med Earlybird 
Stringband, er kåret til årets unge folkemusiker og har mottatt Sta-
tens kunstnerstipend. Han har medvirket i FRIKARs Bivrfrost, Fos-
segrimen (i samarbeid med Det Norske Teatret) og Snuff Grinders, 
samt mange andre produksjoner og eventer. Han er plateaktuell og 
turnerende med Erlend Viken Trio.

Olav Nordhagen - lysdesigner Olav er teknisk sjef ved Teater Inn-
landet. Han var ansatt ved Hedmark Teater fra 1999 til 2010. Olav 
har vært lysdesigner på de fleste oppsetningene til Teater Innlandet, 
som for eksempel Blod, jern og olje – en opplevelse mot midnatt og 
Blod, jern og olje, vol. 2, Mens vi ventar på Godot, Under Vår Himmel, 
Jeppe på Bjerget og Vid din sida m.fl. 

Foto: Gisle Bjørneby
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Adventurous Bridge 
Building
In Norse mythology, Bivrfrost was the fragile bridge that con-
nected the worlds of men and gods. In FRIKAR’s version the 
bridge is built between different peoples and cultures, betwe-
en breakdance and Halling.

“In previous performances our work has been more abstract. This 
time I wanted to tell a story”, says Hallgrim Hansegård, founder of 
the dance company FRIKAR and scriptwriter and choreographer for 
the performance Bivrfrost.

The result is a grand adventure about a king who promises to grant 
his princess and half his kingdom to anyone who can build a bridge 
between the peoples: the blue-eyed Halling dancers and the nar-
row-eyed break-dancers. But what should the bridge look like? And 
how can you make people trust each other?

Hansegård says that Bivrfrost is a performance for all ages that can 
be experienced on different levels. 

“It is a playful adventure with plenty of rivalry and acrobatics, and 
a lot of humour.” 

Diversity Against Extremism
But the show also has a deeper meaning.  

“I hope it will make people reflect on their relationships with others, 
on themes such as values and identity. One point of departure was 
to draw parallels between the body and society and to say somet-
hing about the ways culture can be used to include people and build 
bridges rather than exclude people.” 

A video sequence in the beginning forms part of the backdrop of the 
performance. Movie clips featuring extreme right-wing organisation 
Vigrid and folk dancing used for propaganda purposes by former 
fascist party Nasjonal Samling are mixed with interviews with the 
dancers in Bivrfrost. 

“I learned how to dance from people born in the 1920s. When I asked 
them about the Nazis and folk dance, they didn’t want to talk about 
it. But it is important that my generation can ask questions and not 
remain silent, as it has been before. When extremists lay claim to a 
culture – the way Heinrich Himmler did when he travelled around 
Norway, having his photograph taken together with folk musicians – 

it is even more important that the extremists receive a response. 
And diversity is an important defence against all extremism”, Han-
segård points out.

Movie clips featuring Vigrid members are juxtaposed with quotes 
from Snorri Sturluson: 

“Vigrid say that they find inspiration for their notions of the Aryan 
and the ethnically Norwegian in Odin and Norse mythology. In that 
context it is interesting to read Snorri, who writes that the Norse 
gods were Asian and that Odin came from Turkey. That what is per-
ceived as a unique Norse culture also has roots outside the region.” 

Monk Creates Dialogue 
Consequently, Bivrfrost in FRIKAR’s performance is a bridge betwe-
en east and west. And the acrobatic bridges in the performance are 
built by human bodies. 

“In preparing this performance we worked extensively with con-
tact improvisation, which is something neither Halling dancers or 
hip-hoppers are used to”, Hansegård smiles. 

During the process the dancers were interviewed about what bodily 
invasion felt like. These interviews have been incorporated into the 
video sequence at the beginning of the performance.

“In a way, we juxtapose bodily invasion and national invasion, thus 
connecting body and society.”

In Bivrfrost, a monk is summoned to foster dialogue between the 
peoples. 

“The inspiration for the monk came from the craftsmen who built the 
stave churches around the time of Christianity’s invasion of Norway. 
Many symbols on the churches combined Norse mythology with 
Christianity: The Virgin Mary became the goddess of beer, and took 
over Tor’s role as a symbol of fertility. The craftsmen combined ele-
ments from both cultures.” 

In the performance, the monk is the one who listens and helps the 
blue-eyed and the narrow-eyed peoples to trust each other. 

“Neither the narrow-eyed or the blue-eyed are particularly incli-
ned to listen. The monk brings them together through his tai chi 
movements”, he says. 
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Challenges Stereotypes
Hansegård wants to avoid being trapped in rigid expectations of 
what folk dance should be. 

“If you work with folk dance, you also work against many stereotypi-
cal perceptions. Some find it difficult to separate the national from 
the nationalist. Perhaps there is a fear that Norwegian traditional 
culture might seem excluding. For us it is important to show that it 
can be a means towards inclusion and bridge building. We want to 
show the diversity of what traditional culture can do, and be able to 
express ourselves freely.” 

The diversity is reflected in numerous collaborations with classic 
contemporary dancers, Chinese kung fu monks, capoeira practiti-
oners and break-dancers. Hansegård and FRIKAR have visited the 
Bergen International Festival several times with performances such 
as Yr, Jamsiis and most recently 8 in 2012, in which FRIKAR and kung 
fu monks created the entire performance using only dance as a me-
ans of communication. 

“The themes and expression of our performances have been quite 
different. In FRIKAR we want to dive deep into human nature, and 
not decide beforehand what the outcome should be like. And that 
makes the results quite different.” 

But this is also part of Hallgrim Hansegård’s ambition: 

“As an artist, it has always been important to me not to find my 
own style.”

Text: Anders Kjetland

FRIKAR dance company wants to bridge the gap between local tra-
dition and contemporary stage art. Since Hallgrim founded FRIKAR 
in 2006, the company has cooperated with Chinese kung fu monks, 
break dancers, capoeira practitioners, a plethora of musicians, vi-
deo artists and organic philosophers – to name a few. Live music in 
some form is always present on stage. In 2009, FRIKAR was part of 
the team that won the Eurovision Song Contest, and also won the 
prize for “best choreography”. FRIKAR has performed in more than 
30 countries at opera houses, outdoor venues, and festivals for art, 
music, stage arts and extreme sports. The company is currently de-
veloping SMIA, Studio for Movement & Integrated Arts, in Valdres 
where they produce performances and teach. FRIKAR is also behind 
Fjelldansen, a regional centre of expertise for dance in Valdres with 
a residence programme. More on FRIKAR at frikar.com and face-
book.com/frikar.

Hallgrim Hansegård – idea, choreography, set and costume de-
sign. Hallgrim creates global dialogues through movement and won 
The Silver Prize of Performing Arts at Prix Italia 2013 for the dance 
film 8 møter. He has studied arts and film in Italy and Norway, and 
choreographed for FRIKAR, Det Norske Teatret, NRK, Peer Gynt 
AS, the Venice Biennale and others. His work has been performed 
in 31 countries and been described as ‘wildly inventive’ by National 
Geographic. He is the current Norwegian champion of halling dance, 
having won the last three years, and has worked with contemporary 
dancers since 2007. More information at hallgrim.org.

Anne Bryhn - direction Anne trained as a teacher at the Norwe-
gian National Academy of Ballet and Oslo University College. She 
works at the Drama and Theatre Communication programme at the 
Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. Anne 
has been a choreography consultant for several of Teater Joker’s 
productions, most recently at Peer på en pall, shown at the Interna-
tional Ibsen Festival 2014. She has choreographed Ole Bull-spelet 
at Osterøy. For several years, Anne was a co-choreographer at the 
Juv dance performances in Fryajuvet under the Peer Gynt meet. In 
2004–2008 she choreographed Kristin Lavransdatter at Jørund-
gard.  

Bugge Wesseltoft - composer Bugge is one of Norway’s most re-
nowned innovators in the intersection between different genres. He 
has released albums of his own music since 2004, and has co-cre-
ated the music for Bivrfrost with the musicians Bugge has received 
the Norwegian Grammy 3 times. More information and sound is av-
ailable at buggesroom.com.



16

16

17

17W W W. F I B . N OW W W. F I B . N O

F E S T S P I LLE N E I  B E R G E N 
2 0 1 4

F E S T S P I LLE N E I  B E R G E N 
2 0 1 4

Lene Therese Teigen - dramaturgy Lene has a master in theatre 
science from the University of Bergen, specializing in dramaturgy. 
She is an experienced writer, director and dramaturge, and has wor-
ked in theatre, film, television and radio. Lene wrote and directed the 
Teater Innlandet production Under Vår Himmel, which went on tour 
earlier this year. As a dramaturge, she works both on developing new 
projects in the area of stage arts, and on new readings of older plays. 
She has published several of her plays as well as the novels Hvitt.
Stille., for which she received the Aschehoug debut prize, and Utro. 

Anders Aasberg - dancer Anders began dancing professionally in 
2006, when he also joined FRIKAR. He danced in the FRIKAR pro-
ductions Laus, KRUK, Tidarå, 8 and Bivrfrost as well as numerous 
smaller productions in most of Norway and in various parts of the 
world. He also travelled with Aleksander Rybak on a tour going east. 
He has worked as a choreographer at NISS since 2013 and teaches 
extensively. Anders has performed well at a number of folk dance 
competitions. 

Bjørnar Blaavarp Heimdal - dancer Bjørnar was educated at the 
Norwegian University of Science and Technology, Østfold Univer-
sity College and Buskerud University College. He won the halling 
dance section of the Norwegian national folk music competition 
in 2008, 2010 and 2011. He has worked as a dancer for numerous 
employers since 2008 and participated in FRIKAR’s Bivrfrost and 
KRUK. Bjørnar plays the Hardanger fiddle, accordion and guitar, has 
a Master’s degree in history and has been part of FRIKAR since 2012.

Vetle Springgard - dancer Vetle trained at FrikarAkademiet and at 
Romerike folk university college, as well as at the Attakkallari insti-
tute in Bangalore, India. He has performed with FRIKAR since 2010 
in both 8 and Bivrfrost and other performances, as well as in other 
contexts, such as in the role of Mikkel Rev in Hakkebakkeskogen.

Mathias Jin Budtz - dancer Performs break dance/house/hip hop 
in many contexts and places. He has participated in FRIKAR’s cri-
tically acclaimed Bivrfrost and Now The Field Is Open, Deep Down 
Dopeizm/impure company/Javid Asfari Rad in Norway, the Nether-
lands, Austria and France. Mathias has danced in both A Doll’s Hou-
se and The Jungle Book at Det Norske Teatret. He has both judged 
and won various battles for several years. Mathias teaches, children, 
young people and students in many different contexts. He has been 
a member of FRIKAR since 2012.

Trond Andre Hansen – dancer is a founder and member of the dan-
ce group KingwingsCrew, who came second in Norway’s Got Talent 
2011. He has performed on the main stage of The Norwegian Opera 
and Ballet in the performance Kingwings vs. Nasjonalballetten. In 

2010 and 2011 he danced in Rogaland Teater’s Jungelboken 2099, 
and in 2010–2013 he appeared as Tvilling in Jul i Blåfjell at Folkete-
atret & Oslo Nye Teater. Trond André has performed well in many 
national and international dance competitions, both solo and with 
KingwingsCrew. In 2006 he was one of the finalists in the televi-
sed talent competition Dansefeber. In 2013 he appeared in Kaptein 
Sabeltann, in the Kristiansand Zoo and Amusement Park. Trond An-
dre has danced with FRIKAR since 2011.

Bendik Hovik Kjeldsberg – musician and composer Bendik studi-
es composition at the Norwegian Academy of Music, and composes 
extensively for dance and theatre. He and the band Shimmering re-
leased their first album in 2010, where he appears as vocalist, mul-
ti-instrumentalist and songwriter. Bendik has played the drums with 
artists like Bugge Wesseltoft, Synne Sanden, Mathias Stubø and the 
band Bendik. He also composes and tours with German techno pro-
ducer Pantha Du Prince and is co-composing his new album. 

Amina Sewali – musician and composer Singer, musician, compo-
ser, writer and playwright. She studied at Foss upper secondary 
school music, dance and drama programme, at Actor’s Studio in 
New York and with Seth Riggs in Los Angeles. Amina has appea-
red on various stages, in film, television and in many contexts as a 
composer/playwright. She is currently working on Peer Gynt at Na-
tionaltheatret. See and hear more about and by Amina at youtube/
aminasewali

Erlend Viken – musician and composer Erlend plays the fiddle and 
Hardanger fiddle. He studied at the Norwegian Academy of Music. 
He has won the Folkelarm prize, received two nominations for the 
Norwegian Grammys with the Earlybird Stringband, been named yo-
ung folk musician of the year and received the Government’s artist 
scholarship. Erlend has participated in FRIKAR’s Bivrfrost, Fossegri-
men (in cooperation with Det Norske Teatret) and Snuff Grinders 
as well as numerous other productions and events. He has recently 
released a record and is currently touring with Erlend Viken Trio

Olav Nordhagen – lighting design Olav is the technical manager of 
Teater Innlandet. He worked at Hedmark Teater from 1999 to 2010. 
Olav has performed lighting design on most of Teater Innlandet’s 
productions, including Blod, jern og olje – en opplevelse mot midnatt 
and Blod, jern og olje, vol. 2, Waiting for Godot, Under Vår Himmel, 
Jeppe on the Hill and Vid din sida



STOLT SPONSOR AV  
MANGFOLDET

Vi er opptatt av et levende kultur-, 

idretts- og organisasjonsliv, både 

nasjonalt og lokalt. I over 60 år 

har vi samarbeidet med 

Festspillene i Bergen, en viktig 

arena for utøvende kunst. 

Vårt samarbeid bidrar til at flere 

får gleden av de mulighetene 

og tilbudene som finnes.

 

DNB sponser levende kultur.

Festspill-
gavekort

Gavekortet kan brukes til å kjøpe billetter til alle 
arrangement på Festspillene i Bergen og til andre 
festspillprodukter.
 
Bestill på telefon 55 21 06 30 eller på e-post til bestilling@fib.no 
og få kortet tilsendt i posten, uten ekstra gebyr, eller kjøp direkte 
fra Festspillenes billettbod. 

Gavekortet er gyldig i ett år fra kjøpsdato.
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GRIEGHALLEN
GRIEGSALEN

26.  &  27.  MAI

Bivrfrost
FRIKAR Dance Company
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