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Mogens Dahl Kammerkor Mogens Dahl Chamber Choir  
Mogens Dahl dirigent conductor
Toke Møldrup cello
Pia & Torbjörn Ehrnvall tekstutvalg selection of texts 

SVEN-DAVID SANDSTRÖM (1942–) 
Nordisk messe Nordic Mass  
Tekst Text: Tomas Tranströmer 
 Kyrie 
 Gloria 
 Credo 
 Sanctus  
 Agnus Dei

(Urfremføring bestilt av Festspillene i Bergen og Mogens Dahl 
Kammerkor World premiere commissioned by the Bergen 
International Festival and Mogens Dahl Chamber Choir) 

MOGENS DAHL KAMMERKOR 
MOGENS DAHL CHAMBER CHOIR

Sopran Soprano 
Hilde Gjermundsen 
Ingeborg Dalheim 
Cassandra Lemoine

Mezzosopran Mezzo-soprano
Rebecca Forsberg Svendsen 
Sophie Thing-Simonsen
Nana Bugge Rasmussen

Alt Alto
Daniel Carlsson
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Tenor
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Jonathan Kroner Ingvald
Andreas Halling 

Baryton Baritone
Erlend Tyrmi
Johan Bogren 
David Wijkman

Bass
Dominic Barberi
Johann Dornwald 
Staffan Liljas
 

       

Konserten er støttet av Nordisk Kulturfond, 
Oticon Fonden og A.P. Møller Fonden. 
The concert is supported by Nordic Culture Fund,
Oticon Fonden and A.P. Møller Fonden. 
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Nordisk messe
Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
frykter jeg ikke noe ondt.
For du er med meg.  
(Salmenes Bok)

Nordisk messe, bestilt av Festspillene i Bergen og Mogens Dahl 
Kammerkor, og som med dette har sin urfremføring, er en feiring av 
det nåtidige, nordiske liv. Her har den tradisjonelle religionen trådt i 
bakgrunnen, og det enkelte mennesket må forsøke å finne mening i 
hverdagslivets øyeblikk av nærhet og i naturens overveldende stor-
het. Det er en fortelling som folder seg ut i fem satser med navn 
som de tradisjonelle messeleddene Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus og 
Agnus Dei. 

Den svenske nobelprisvinneren Tomas Tranströmer har skrevet tek-
stene til det monumentale verket, som tar temperaturen på det nor-
diske sinn ved begynnelsen av det 21. århundret. Tranströmers for-
tettede uttrykkskraft og hudløse ærlighet fanges opp i klangsterke 
toner av en komponist i den absolutte verdensklasse: Sven-David 
Sandström. Nordisk messe uroppføres av Mogens Dahl Kammerkor, 
som med base i København, består av utvalgte sangere fra de nor-
diske land. Koret har spesialisert seg på den nordiske vokaltradi-
sjonen. 

Messen: Et kjærlighetsmøte
Bare ved å kalle sitt nye verk for en messe, signalerer Sandström 
tydelig et slektskap med det kristne tankeuniverset. Nordisk messe 
er også et verk, som til tross for sine moderne og sekulære tekster, 
står i et intimt forhold med den sakrale tradisjonen. Messen er tra-
disjonelt en feiring av det guddommelige nærvær i menneskelivet, 
kulminert i nattverden, hvor den troendes kommunion (forening) 
med Gud virkeliggjøres. 

Skal man gi en tolkning av Nordisk messe er det derfor verdt å se 
på noen av de tidligere generasjoners religiøse diktere som skaper 
gjenklang i verket. Det er særlig to markante stemmer som trenger 
seg frem: Spanias store renessansemystiker Juan de la Cruz og den 
kristne modernisten T.S. Eliot. 

Den spanske diktermunken Juan de la Cruz (1542–92) skildret sje-
lens intime forhold til Gud som en elsker, som midt på natten lister 
seg ut for å oppsøke sin elskede:

Jeg var i mørke, da jeg sneg mig ud
og hele mit hus var i fred. (…)
O nat! Du som har forenet
den elskende med sin Elskede (…)

Akkurat som i Bibelens erotiske dikt Høysangen, er det menneske-
lige kjærlighetsforholdet her et sansesterkt bilde på sjelens forening 
med det guddommelige. Det er derfor også fristende å la munkens 
mørke kjærlighetsnatt gli umerkelig over i Tranströmers skildring av 
et annet hemmelighetsfylt elskovsmøte: 

De släcker lampan (…)
Hotellets väggar skjuter upp i himmelsmörkret.

Kärlekens rörelser har mojnat och de sover
men deras hemligaste tankar möts (…)

Også hos Tranströmer er det noe større som er på spill under «kär-
lekens rörelser». Det er i nærheten og intimiteten at begge dikterne 
finner forløsningen. Den ene i foreningen med sin Gud. Den andre i 
et par timers menneskelig elskov på et hotellrom. Tydeligere kan vel 
neppe forskjellen mellom det moderne sekulære mennesket og den 
tradisjonelt troende skildres. 

Lyset og mørket
I Juan de la Cruz’ dikt spiller de dramatiske overgangene mellom lys 
og mørke (chiaroscuro) en viktig rolle, akkurat som hos de samtidige 
malere Caravaggio og Rembrandt. Denne eksistensielle erfaringen 
av lyset og mørket gjenfinner vi også i Nordisk messe. Det tydeligste 
eksempelet er kanskje beskrivelsen av en underjordisk togreise som 
fører en fra det dystre mørket og ut i lyset blant marker og under en 
åpen himmel. 

Fra de aller første linjene, hvor mørke tordenskyer illevarslende sam-
ler seg på himmelen, er (dødens?) skygge med hele veien gjennom 
Nordisk messe – som en trygg, og samtidig truende, følgesvenn: 

Jag bärs i min skugga
som en fiol
i sin svarta låda.



6

6

7

7W 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

Mot verkets avslutning henger vintersolen lavt og skyggene blir lan-
ge – så lange at de til slutt oppsluker lyset og alt blir til skygge. I et 
moderne perspektiv som har gitt avkall på en forløsning utenfor den 
jordiske tilværelsen, må Døden nødvendigvis få det siste ordet.

Sandströms musikk avspeiler disse lys- og skyggevirkningene på 
en fin måte. En lysende dur-harmoni i de øverste damestemmene 
skjærer underveis gjennom herrestemmenes mørke, som solstreif. 
Og mot slutten faller toneleiet langsomt og blir stadig mørkere, før 
det helt til sist legger seg til ro på en dyp og monumental Db-dur-
akkord på ordet «skygge». 

Tingene flammer opp: 
Glimt av det guddommelige
T.S. Eliot (1888–1965) er nok den dikteren som mest konsekvent 
har fastholdt både det moderne livs fremmedgjøring og en grunn-
leggende religiøs livsoppfattelse. Gjennom hele Nordisk messe 
merker man at Tranströmer deler Eliots syn på det nåtidige liv – på 
den ene siden fortvilende øde og på den andre siden gjennomlyst 
av noe hellig. 

Eliots tidlige hovedverk The Wasteland åpner med de uforglemme-
lige linjene om april som den grusomste av alle måneder hvor liljer 
fødes ut av det døde land. Dette bildet på den tidlige vårs avmakt 
tar Tranströmer opp i avslutningen av Nordisk messe. Diktet heter 
April och tystnad: 

Våren ligger öde (…)
Det enda som lyser  
är gula blommor.

Men midt i det øde er det håp. I sitt sene mesterverk, Four Quartets, 
skildret Eliot et vinterlandskap som stråler i den skarpe vintersolen. 
Solens flammer er blendende, som en vår midt på vinteren, og det 
er selve pinseilden som brenner. Det guddommelige erfares glimtvis 
midt i den jordiske tilværelsen. 

I Nordisk messe fornemmer vi hele tiden tilstedeværelsen av noe 
opphøyet som trenger seg frem. At «tingene flammer opp». Det opp-
leves på skift som noe fundamentalt godt og som noe fremmed og 
truende:

En dag kom någonting fram till fönstret. 
Arbetet stannade av, jag såg upp. 
Färgerna brann. Allt vände sig om. 
Marken och jag tog ett språng mot varann.

Sandströms åndsbeslektede musikk lar oss oppleve disse plutselige 
skiftene i lyset, atmosfæren og sinnelaget som uventede musikal-
ske omslag og innslag. En energisk rytme som plutselig forplanter 
seg gjennom de dype stemmene. Under den tilsynelatende enkle 
overflaten ligger en rumlende tremolo-akkord eller en sammensatt 
disharmoni som lar oss ane dikterens rastløshet og eksistensielle 
usikkerhet. 

Hos Eliot er det til syvende og sist i naturens stillhet foran det ende-
løse hav at vi kan høre den fjerne stemmen fra livets kilde: 

The voice of the hidden waterfall (…) 
Not known, because not looked for 
But heard, half-heard, in the stillness 
Between two waves of the sea.

Også hos Tranströmer er det ved havets brenninger at vi er nær-
mest vårt eget utgangspunkt. Her konfronteres dikteren med seg 
selv som en gåte.

Jag kommer för sällan fram till vattnet. Men nu är jag här, 
bland stora stenar med fridfulla ryggar. (…)

Vad är jag? 

Det nordiske sinns univers
Ingen steder er vintersolen så lav og ubarmhjertig som i de nordiske 
land. Ingen steder er våren mer grusom med sine svake, og ofte fal-
ske, forhåpninger. Ingen steder er havet og den mørke skog mer alle-
stedsnærværende enn på disse breddegrader. Og kanskje har ingen 
samfunn vendt seg mer konsekvent og kompromissløst bort fra en 
religiøs livsforståelse enn de nordiske. Disse grunnvilkårene preger 
tydelig Nordisk messe og gjør den til et umiskjennelig nordisk verk. 
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Kanskje er vi heldige og får oppleve glimt av menneskelig nærhet en 
sommernatt på et hotellrom. Men mer grunnleggende og bestandi-
ge er møtene med den nordiske naturen. Det gamle eiketreet, havet, 
skogen, regnet. Det er disse ur-erfaringer som står mest levende 
tilbake i opplevelsen av Nordisk messe. 

Også musikken er utpreget nordisk. Søyleklare klanger og stort an-
lagte suggestive koralforløp står overfor elementer av nesten rituell 
musikalsk karakter. Sandström har innenfor den nordiske vokaltra-
disjonen sin egen helt personlige og spesielle fornemmelse for å 
skildre det enkle og lyse overfor det turbulente og voldsomme.

Sjeldent har komponisten Per Nørgårds berømte tanke om et «et 
nordisk sinns univers» fått et så konsist uttrykk som i Nordisk mes-
se. Her har to av Nordens største skapende kunstnere forent krefter 
i et verk tilegnet et nordisk kammerkor, og det blir uroppført på en 
festival som nok har blitt Nordens betydeligste kulturplattform ved 
begynnelsen av det 21. århundret. 

God fornøyelse!

Jakob Errboe Holtze, forretningsfører, 
Mogens Dahl Kammerkor

Mogens Dahl Kammerkor er et profesjonelt ensemble av utvalgte 
sangere fra hele Norden. Koret ble grunnlagt i 2005 og har hurtig 
etablert seg som ett av Nordens mest anerkjente klassiske ensem-
bler. Mogens Dahl Kammerkor har sitt kunstneriske utgangspunkt i 
den nordiske a cappella-musikken, og er et ensemble i stadig utvik-
ling. Utfra en målsetning om å være med på å sette morgendagens 
dagsorden for vokalmusikken, søker kammerkoret konstant nye 
horisonter. Koret har ofte nyskrevet musikk på repertoaret, tilegnet 
koret av betydelige skandinaviske komponister. Ensemblet har alle-
rede en rekke anmelderroste innspillinger bak seg, og har blitt nomi-
nert til den danske P2-pris bl.a. for cd-en Sacred North. Les mer på 
www.mogensdahl.dk.

Mogens Dahl er utdannet ved Musikvidenskabeligt Institut i Århus 
og Det Jyske Musikkonservatorium, supplert med studier hos Mic-
hael Schønwandt og Jorma Panula. Han har vært gjesteprofessor 
ved universitetet i Belo Horizonte i Brasil og lektor i direksjon ved Ål-
borg Universitet. Mogens Dahl var kunstnerisk leder for Den Jyske 
Operas kor 1991–2003 og dirigerte her en lang rekke produksjoner. 
Han har dessuten dirigert en lang rekke TV- og radioproduksjoner 
og sceniske produksjoner bl.a. på Aarhus Teater, Den Anden Opera, 
Staatstheater Kassel Opernhaus, Den Fynske Opera og Stockholms 
Opera. I 1982 grunnla han Det Jyske Kammerkor og i 2005 Mogens 
Dahl Kammerkor. I september 2008 mottok han P2 Koncert Prisen 
for sitt virke som konsertarrangør i Mogens Dahl Koncertsal i Kø-
benhavn. Mogens Dahl gjestedirigerer ofte i de nordiske landene, og 
har blant annet dirigert oppføringen av Rachmaninovs Maria Vesper 
under Olavsfestdagene i Trondheim i 2009.

Toke Møldrup (33) har vunnet flere internasjonale konkurranser og 
har holdt konserter i Carnegie Hall, Wigmore Hall, Musikverein Wien 
og Konzerthaus Berlin. Han har opptrådt som solist under dirigenter 
som Aldo Ceccato, Sanntu Rouvali, Thomas Søndergård og Joshua 
Weilerstein, og spilt ved flere internasjonale festivaler, herunder 
Festspillene i Bergen, Lincoln International Chamber Music Festi-
val, Monte-Carlo Spring Arts Festival og Oberstdorf Musiksommer. 
Komponistene Simon Steen-Andersen, Anders Koppel, Per Nørgård, 
Kasper Rofelt, Christian Winther Christensen og Geoffrey Gordon 
har alle tilegnet verk til ham. Sistnevntes cellokonsert er nettopp 
blitt urfremført. Toke Møldrup er til daglig solocellist i Copenhagen 
Phil og underviser ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. 
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Sven-David Sandström fra Sverige er en av vår tids førende kom-
ponister og en sterk representant for den nordiske vokaltradisjonen, 
som han viderefører og fornyer. Han har ikke minst satt markante 
og varige spor etter seg med en rekke store, sakrale verk for kor, 
sist med en Matteus-pasjon, oppført av Berliner Philharmonien vå-
ren 2014. Han mottok Nordisk Råds Musikkpris i 1984. Sandström 
har gradvis beveget seg mot et nyromantisk tonespråk som passer 
perfekt til Mogens Dahl Kammerkors gjennomsiktige, men klangs-
mettede nordiske toneunivers. Nordisk messe er tilegnet Mogens 
Dahl Kammerkor og dirigent Mogens Dahl. Komponisten har også 
tidligere dedikert verk til koret. 

Tomas Tranströmer fra Sverige mottok i 2011 Nobelprisen i lit-
teratur «fordi han gjennom sine kondenserende, gjennomsiktige 
beskrivelser, viser oss en ny tilgang til virkeligheten», som det het i 
Nobelkomiteens begrunnelse. Tranströmer har en unik evne til å for-
tolke det enkelte menneskets opplevelser i det nordiske hverdagsliv, 
samtidig som det rammer en universell nerve – det kan merkes og 
forstås på den anden side av kloden. Tranströmers poesi er oversatt 
til mer enn 60 språk. Kombinasjonen av Tranströmers strømmen-
de musikalitet og evne til å fortette det nordiske nåtidsmenneskes 
livserfaringer i konsise poetiske bilder, gjør et utvalg av hans dikt 
til et fantastisk utgangspunkt for Sven-David Sandströms Nordisk 
messe.

Nordic Mass
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, 
I will fear no evil: 
for thou art with me …
(Book of Psalms)

Nordic Mass, commissioned by the Bergen International Festival 
and the Mogens Dahl Chamber Choir and awaiting its world premi-
ere, is a celebration of contemporary Nordic life. Since traditional 
religion has taken a back seat, the individual must seek meaning in 
moments of closeness and in the overwhelming greatness of nature. 
It is a story that opens out in five movements named after the tradi-
tional parts of the mass: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus and Agnus Dei.

The texts to this monumental work, which take the temperature of 
the early twenty-first century Nordic mind, are by the Swedish No-
bel laureate Tomas Tranströmer. His compact expression and stark 
honesty are made to resonate to music by a world-class composer, 
Sven-David Sandström. Mogens Dahl Chamber Choir, based in 
Copenhagen, consists of select singers from the Nordic countries, 
and has specialised in the Nordic vocal tradition.

The Mass: a tryst
Purely by calling his work a mass, Sandström sends out signals of a 
relation to the Christian mindset. Nordic Mass is also a work which, 
despite modern secular texts, is intimately related to liturgical tra-
dition. Traditionally, the Mass celebrated divine presence in human 
life, culminating in eucharist, in which communion between the fait-
hful and God is made manifest.

In order to interpret Nordic Mass it is therefore worth looking at reli-
gious poets of former generations who are echoed in the work. Two 
stand out in particular: Juan de la Cruz, the great Spanish renaissan-
ce mystic; and TS Eliot, the Christian modernist.

The Spanish poet monk Juan de la Cruz (1542–92) described the 
intimate relationship of the soul to God as that of a lover who steals 
out at night to visit his loved one:

One dark night … I went out unseen, 
My house being now all stilled. […] 
O night that has united 
the Lover with his beloved […]
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Just as in the Song of Solomon – the erotic poetry of the Bible – hu-
man love provides a sensuous image of the soul uniting with the divi-
ne. It is tempting to let the monk’s dark night of love flow seamlessly 
into Tranströmer’s portrayal of another secretive tryst:

They switch off the light [...]
The hotel walls rise into the black sky.
The movements of love have settled, and they sleep
but their most secret thoughts meet [...] 

In Tranströmer’s text there is also something greater at play in ‘the 
movements of love’. It is in closeness and intimacy that both poets 
find redemption. One with God, the other in a bout of lovemaking in 
a hotel room. Can the difference between modern secular man and 
the classical believer be expressed any more clearly?

Darkness and light
In the poem by Juan de la Cruz the dramatic contrasts between 
darkness and light (chiaroscuro) play an important role, just as they 
did for contemporary painters Caravaggio and Rembrandt. This 
existential perception of light and darkness may also be found in 
Nordic Mass. The most obvious example is probably the description 
of an underground train journey from gloomy darkness out into the 
light of fields under an open sky.

From the very first lines, in which dark thunderclouds portentously 
gather in the sky, a cloud (of death?) runs throughout Nordic Mass, 
as a safe but nevertheless threatening companion:

I am carried in my shadow 
like a violin 
in its black case.

Towards the end of the work the winter sun hangs low and shadows 
are long – so long that they eventually swallow the light and everyt-
hing becomes a shadow. In a modern perspective that has renoun-
ced redemption outside earthly existence, Death must necessarily 
have the final word.

Sandström’s music artfully reflects these effects of light and shadow. 
Bright major chords in the upper female voices penetrate at times 
the darkness of the male voices like rays of sun. At the end the pitch 

gradually falls to a darker register, finally settling on a monumentally 
deep D flat chord on the word shadow.

Things catch fire: Glances of the divine
TS Eliot (1888–1965) is doubtless the poet who has most consistent-
ly maintained the basic alienation of modern life alongside a basical-
ly religious perception of life. Throughout Nordic Mass it is apparent 
that Tranströmer shares Eliot’s view of contemporary life – on the 
one hand barren desperation and on the other sacred translucence.

Eliot’s early major work The Wasteland opens with the memorable 
lines that claim that April is the cruellest month, breeding lilacs out 
of the dead land. Tranströmer reviews this image of the powerless-
ness of early spring at the end of Nordic Mass. The poem is called 
April and Silence:

Spring lies desolate [...]
The only thing that shines 
is yellow flowers.

However, amidst the barrenness there is hope. In his late masterpie-
ce, Four Quartets, Eliot describes a winter landscape shining brigh-
tly in the intense winter sun. The flames of the sun are blinding, like 
spring in winter, and it is the fire of Pentecost that burns. The divine 
is fragmentarily perceived amidst an earthly existence.

In Nordic Mass we constantly sense the presence of something ele-
vated pressing forward. Of ‘things catching fire’. Alternately funda-
mentally good and threateningly alien:

One day something came to the window.
Work was dropped, I looked up.
The colors flared. Everything turned around.
The earth and I sprang toward each other.

Sandström’s spiritual music allows us to perceive these sudden 
changes of light, atmosphere and mindset as unexpected musical 
twists and turns. Energetic rhythm that suddenly imbues the deep 
voices. Under the ostensibly simple surface there is a rumbling tre-
molo chord or a complex discord that reveals to us the restlessness 
and existential uncertainty of the poet.
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In Eliot it is ultimately in the silence of nature before the endless 
ocean that we can hear the distant voice from the source of life:

The voice of the hidden waterfall (…) 
Not known, because not looked for 
But heard, half-heard, in the stillness 
Between two waves of the sea.

In Tranströmer too it is at the breaking waves we approach most clo-
sely our own starting-point. Here the poet is confronted with himself 
as a riddle.

I come down to the water too seldom. But here I am now,
among large stones with peaceful backs.

What am I?

The universe of the Nordic mind
Nowhere in the world is the sun as low and merciless as in the Nor-
dic countries. Nowhere is spring more gruesome in its weak – and 
often false – hopes. Nowhere is the ocean or the dark forest more 
omnipresent than at these latitudes. And perhaps no society has 
turned more consistently and uncompromisingly away from a reli-
gious mindset than Nordic societies. These basic premisses clearly 
influence Nordic Mass and make it an unmistakeably Nordic work.

We may be fortunate and experience glimpses of human intimacy 
one summer night in a hotel room. But more basic and enduring are 
encounters with the Nordic landscape. The old oak tree, the ocean, 
the forest, the rain. In experiencing Nordic Mass it is these primal 
encounters that stay most vividly with us

The music is distinctly Nordic too. Pillars of sound and monumen-
tally suggestive choral progressions face elements of almost ritual 
musical character. Sandström has within the Nordic vocal tradition 
his own particular personal feeling for describing the simple and 
light against the turbulent and violent.

Rarely has composer Per Nørgård’s famous concept of ‘the universe 
of the Nordic mind’ been so concisely expressed as in Nordic Mass. 
Two of the Nordic countries’ greatest creative artists joined forces 
to produce a work dedicated to a Nordic chamber choir, premiered 
at a festival which at the start of the twenty-first century has beco-
me the foremost cultural platform of the Nordic countries.

Enjoy!

Jakob Errboe Holtze, manager, Mogens Dahl Chamber Choir
English version: Roger Martin 
Tranströmer’s poems translated by Robin Fulton. Printed by permission.

Mogens Dahl Chamber Choir, a professional ensemble of selec-
ted singers from throughout the Nordic countries, was established 
in 2005, and has since become one of the most distinguished classi-
cal ensembles in the region. It is artistically grounded in the Nordic 
a cappella tradition, but with its aim of setting the future agenda for 
vocal music it constantly seeks new horizons. The choir often per-
forms newly composed music written specifically for Mogens Dahl 
Chamber Choir by established Nordic composers. The choir’s recor-
dings have received high critical acclaim, and in 2008 the CD Sacred 
North was nominated for the Danish P2 Prize. More information at 
www.mogensdahl.dk.

Mogens Dahl trained at the Musicology Department of Århus 
University and at the Royal Danish Academy of Music, with further 
studies with Michael Schønwandt and Jorma Panula. In addition to 
teaching conducting at the University of Ålborg, he has been the 
artistic director of the Danish National Opera Choir (1991–2003), 
conducting a wide variety of productions. He has furthermore con-
ducted numerous television and radio performances and stage per-
formances at opera houses in Denmark, Sweden and Germany.  In 
1982 he founded the Jutland Chamber Choir and in 2005 founded 
Mogens Dahl Chamber Choir. In September 2008 he received the 
P2 Concert Prize for his work as a concert organiser. He has been 
a visiting professor at Belo Horizonte University in Brazil and is fre-
quently a visiting conductor in the Nordic countries. Mogens Dahl 
conducted Rachmaninov’s Maria Vesper at Olavsdagane in Trond-
heim in 2009.

Toke Møldrup (33) has won several international competitions 
and given concerts in prestigious venues including Carnegie Hall, 
Wigmore Hall, the Vienna Musikverein and the Berlin Konzerthaus. 
The celebrated conductors with whom he has collaborated inclu-
de Aldo Ceccato, Sanntu Rouvall, Thomas Søndergård and Joshua 
Weilerstein, and the festivals at which he has participated include 
the Bergen International Festival, the Lincoln International Cham-
ber Music Festival, Monte Carlo Spring Arts Festival and Oberstdorf 
Musiksommer. The composers Simon Steen-Andersen, Anders Kop-
pel, Per Nørgård, Kasper Rofelt, Christian Winther Christensen and 
Geoffrey Gordon have all dedicated works to him, the last a cello 
concerto which he has recently premiered. Toke Møldrup is current-
ly principal cellist with the Copenhagen Phil and lectures at the Roy-
al Danish Academy of Music.
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Sven-David Sandström from Sweden is a prominent composer 
committed to furthering and renewing the Nordic vocal tradition, 
of which he is a strong representative. He has made his mark with 
several major sacred choral works, most recently a St Matthew Pas-
sion, which was performed by the Berlin Philharmonic Orchestra in 
spring 2014. He received the Nordic Council Music Prize in 1984. 
Over the years he has moved towards a neo-romantic style which is 
perfectly suited to the transparent but rich Nordic timbral universe 
of Mogens Dahl Chamber Choir and its conductor Mogens Dahl, to 
whom Sandström has dedicated works before.

Tomas Tranströmer, also from Sweden, was awarded the Nobel Li-
terature Prize in 2010 because, as the jury pointed out, ‘through his 
condensed, translucent images, he gives us fresh access to reality.’ 
He has a unique ability to interpret the experiences of the individu-
al in Nordic everyday life while at the same time hitting a universal 
nerve, so that it is equally understood on the other side of the world. 
Tranströmer’s poetry has been translated into over sixty languages. 
The combination of his flowing musicality and his ability to conden-
se the life experiences of contemporary Nordic people into concise 
poetic images makes a selection of his poems a fantastic starting 
point for Sven-David Sandström’s Nordic Mass.

Festspillspisested 2014 er et samarbeid mellom 
Festspillene og spisesteder i Bergen som 
ligger nær våre arenaer.

Her finner du et utvalg restauranter/spisesteder med 
god mat, ulike prisklasser  og med høyst forskjellig 
menyprofil – fra det urnordiske og rotnorske til euro-
peisk klassisisme med spennende, eksotiske innslag. 

Festspillspisesteder
2014

www.fib.no/festspillspisested 

BARE Restaurant tlf. 40 00 24 55
Bocca Restaurant tlf. 55 23 16 13
Boha Restaurant tlf. 55 31 31 60
Bryggen Tracteursted tlf. 55 33 69 99
Bølgen & Moi tlf. 55 59 77 00
Colonialen i Litteraturhuset tlf. 55 90 16 00
Colonialen restaurant tlf. 55 90 16 00
Enhjørningen Fiskerestaurant tlf. 55 30 69 50
Fløien Folkerestaurant tlf. 55 33 69 99
Hanne på Høyden tlf. 55 32 34 32
Holbergstuen tlf. 55 55 20 55
Kroathai (Nygårdsgaten) tlf. 55 32 58 50
Lysverket tlf. 55 60 31 00
Ole Bull Restaurant tlf. 55 57 30 00 
Pascal Mat & Vin tlf. 55 30 68 68
Restaurant Entré tlf. 55 30 68 00 
Restaurant Lucullus tlf. 55 30 68 00 
Spisestedet på Troldhaugen tlf. 55 33 69 99
Sumo tlf. 55 90 19 60
To kokker tlf. 55 30 69 55 
Wesselstuen tlf. 55 55 49 49
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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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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.

Festspillene 
takker

Festspillambassadører
Yvonne og Bjarne Rieber
Grieg Foundation
Trond Mohn

Hovedsamarbeidspartnere
DNB
Statoil
Radisson Blu Hotel Norge
Dagens Næringsliv

Prosjektpartnere
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen
Kavlifondet
Sparebanken Vest
 – allmennyttige midler
H. Westfal-Larsen og hustru Anna 

Westfal-Larsens Almennyttige fond
AP Møller Fonden 
GC Rieber Fondene

Festivalpartnere
Bergens Tidende
Nespresso
Anti Bergen
PwC
Telenor
Atea
Norwegian Hull Club
SUMO
07000 Bergen Taxi
Galleriet
A7 Print 
Avinor
Securitas
Tesla
Olden
Steinway Piano Gallery Oslo
Fjord Line 
LEGO® Norge
LEGOLAND® Billund

Offentlige støttespillere
Kulturdepartementet
Bergen kommune
Hordaland fylkeskommune
Utenriksdepartementet

Prosjektstøtte
Norsk Kulturråd
Institut Français, Oslo 
Oticon Fonden
Nordisk kulturfond
J.W. Eides Stiftelse
Bergens Riksmålsforening
Fritt Ord
Sveriges ambassade
Québec Government Office

Festspillene i Bergen er 
avhengig av mange og ulike 
støttespillere for å avvikle 
vårens store eventyr. Disse 
er med på å gjøre opplev-
elsen større.

Samarbeidspartnere i kulturlivet
Arrangement Tjenester
Austevoll kommune
Barratt Due musikkinstitutt
Bekkjarvik Gjestgiveri
Bekkjarvik Torg
Bergen Backline
Bergen Dansesenter
Bergen Filharmoniske Orkester 
Bergen kulturskole
Bergen Kunsthall
Bergen Nasjonale Opera
BIT20 Ensemble
Bright 
Buekorpsenes dag
Bymuseet i Bergen
Carte Blanche – Norges nasjonale 

kompani for samtidsdans
Collegiûm Mûsicûm 
Cornerteateret
Columbi Egg
Det felles innvandrerråd, Hordaland
Bergen Internasjonale Kultursenter
Den Nationale Scene
Det Norske Teatret
Dramatikkens Hus 
Dukkenikkerverkstedet
Edvard Grieg Kor
Ervingen kulturhus, Gimle
Fargespill 
Ferske Scener
Fosse-Gruppa
Fysak Allaktivitetshus
Griegakademiet, institutt for musikk, 

Universitetet i Bergen 
Grieghallen 
HiHat management
Holbergprisen
Hordaland Teater
Jiří Hlinka Klaverinstitutt
Kirkemusikk i Bergen
Kolibri – Children At Risk Foundation
Kompani Camping
Kritikerlaget
Kulturoperatørene
KODE Kunstmuseene i Bergen
Logen Teater og Chagall
Musikklinjen v/Bergen Private Gymnas 
Norges musikkhøgskole
Norges Musikkorps Forbund
Norsk Forfattersentrum Vestlandet
Ole Bull Scene
Ole Bulls villa, Valestrand
Olsvik skolekor
Oseana
Park Hotel Vossevangen
Raftostiftelsen 
Revy & Teaterservice
Rekstensamlingene
Sjøforsvarets Musikkorps
Skranevatnet skolekor
Sort/Hvid 
Stiftelsen Bryggen
Stand Up Norge
Studentorganisasjonene i Bergen
Teater Innlandet
Universitetet i Bergen
Ung i Kor-Vest
Voss gamle kino
Østre
Aarhus Teater
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