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I år har vi feiret 200-årsjubileet for Grunnloven, 
og gjennom 245 festspillarrangement gikk det 
en rød tråd med temaer knyttet til demokrati, 
frihet og identitet. 

Festspillene 2014 kunne by på et variert pro-
gram med både bred og smal appell. Publikum 
tok nysgjerrig i mot, og vi kan se tilbake på en 
festival med et rekordhøyt billettsalg. 

Festspillprogrammet bidro til meningsutveksling 
både før, under og etter festivalen, og viktige 
samfunnsspørsmål ble tatt opp til diskusjon.

En hjørnestein i Festspillene er den klassiske 
musikken, og mange store navn sto på årets 
program. Festivalen presenterte også ni ur-
fremføringer på musikksiden og åtte urpremi-
erer innen scenekunst. Tradisjon og fornyelse 
går hånd i hånd i Festspillene.

Samarbeid med nye og gamle partnere i Bergen 
og ute i regionen ga igjen i år et stort nedslags-
felt og positiv respons. Gjennom et bredt pro-
gram inne og ute i byrommet, skapte Festspillene 
en positiv unntakstilstand i Bergen.

Festspillene i Bergen har i år engasjert bredt. 
Vi har nådd nye publikumsgrupper og ser at 
Festspillenes strategi om å engasjere, forynge 
og fornye har lykkes. 

Anders Beyer 
festspilldirektør

Takk!

STOLT SPONSOR AV 
MANGFOLDET

Vi takker Festspillene i Bergen for god gjennomføring av 
årets festspill og gratulerer med stor oppslutning og mye 
oppmerksomhet rundt et bredt sammensatt program. 
Takk også for utfordring og samarbeid ved Døgnåpen 
bank på Torgallmenningen.
 
DNB sponser levende kultur.
 
dnb.no

RAPPORT FESTSPILLENE I  BERGEN
2014

WWW.FIB.NO

03

03



Åpnings- 

seremonien

– Et rikt kulturliv med mange 
ulike kunstneriske uttrykk er en 
forutsetning for et levende demokrati, 
sa H.K.H Kronprins Haakon i sin 
åpningstale. 

Åpningsseremonien på Festplassen ga publikum 
smakebiter fra årets mangfoldige festspillpro-
gram, og rommet både Guro Kleven Hagens 
vakre fiolinspill, breakdans, Datarock, sopra-
nen Lina Johnsson og en folkemusikkinspi-
rert Nystemten. Sjøforsvarets musikkorps og 
Ensemble Allegria medvirket også.  

Rundt 3500 publikummere møtte frem, og 
blant dem var det 800 inviterte fra inn- og 
utland. De fikk også høre taler av Kronprinsen, 

Statsministeren, festspilltaleren Tor Bomann-
Larsen og byens ordfører. 

Forfatter Tor Bomann-Larsen hadde latt seg 
inspirere av grunnlovsjubileet. Talen hans, som 
ga et humoristisk og skarpt blikk på norsk sam-
tid og historie, ble trykket i Aftenposten og BT, 
og hele åpningsseremonien ble streamet på 
BT og NRK. Talene kan leses i sin helhet her: 
www.fib.no/taler

«Det var høytidelig og det var samtidig friskt. 
En møteplass for svært ulike kulturuttrykk. 
Med plass til et par provokasjoner også. Med 
andre ord, Festspillenes utstillingsvindu, 
åpningsseremonien, ble slik man håper at 
kulturfesten som helhet skal være». 
– BERGENSAVISEN  

FOR- 
NØYEL- 

 SER
UNDERHOLDNING OG OVERRASKELSER.  FOR LITEN OG STOR. 

LEKENDE OPPTRINN I  GATENE OG ARRANGEMENT PÅ KJENTE OG NYE ARENAER  
MED BRED APPELL .  OPPLEVELSER TIL  HODE,  

HJERTE OG FØTTER.

RAPPORT RAPPORTFESTSPILLENE I  BERGEN
2014

WWW.FIB.NO

FESTSPILLENE I  BERGEN
2014

WWW.FIB.NO

04

04

05

05



Internasjonale 
stjernelag  
på DNS 

Tysk, absurd slapstick-komedie og kult-trioen 
The Tiger Lillies inntok Store Scene. 

Murmel Murmel er en iscenesettelse av kunstne-
ren Dieter Roths manus hvor alle de 178 sidene 
er dekket med ordet «murmel». Forestillingen 
hadde stor suksess på Volksbühne i Berlin i 2012. 
Ensemblet fikk toppkarakter og den fargerike, 
snedige scenografien ble kåret til årets beste 
av det anerkjente tidsskriftet Theater Heute. 
Skandinavia-premieren under Festspillene 
fikk også svært god mottakelse. BA ga den 

Stemmer –  
en frihetsfeiring

Byens største kulturinstitusjoner presenterte 
åpningsforestillingen sammen med internasjo-
nale solister og et stort amatørkor. 

Britiske Orlando Gough, kjent for storslagne 
verk fremført av både profesjonelle og ama-
tører, fikk i oppdrag å lage en forestilling med 
utgangspunkt i det norske grunnlovsjubileet. 
Det skulle ikke kun bli en feiring av det nor-
ske demokratiet, men belyse internasjonale 
frihetskamper og sette menneskerettigheter 
og idealisme, maktmisbruk, protest og revolu-
sjon i et større perspektiv. Forestillingen var 
produsert av Bergen Nasjonale Opera og var 

et samarbeid med Festspillene, Den Nationale 
Scene og Bergen Filharmoniske Orkester.

Stemmer ble skrevet for et stort amatørkor 
(med både voksne og tenåringer), et barnekor, 
en mangfoldig gruppe solister, et orkester og 
et band. Her var utdrag fra grunnlovstekster, 
uavhengighetserklæringer, protestsanger, fol-
keviser og motstandslyrikk fra en rekke land, 
og musikken var en vev av ulike uttrykk. Clark 
Rundell tok over som dirigent noen dager før 
premieren da Charles Hazlewood trakk seg på 
grunn av kort prøvetid.

Det var store forventninger til åpningsforestil-
lingen, og mens publikum kvitterte med stående 
applaus, var den norske pressen i hovedsak 
svært kritisk til resultatet. Anmelderne mente 
at forestillingen ble platt og klisjéfylt, til tross 
for gode intensjoner. 

terningkast 5 og beskrev forestillingen som ori-
ginal og halsbrekkende morsom, mens BT roste 
galskapen og den lekende utrykket. 

Siste festspillhelg var det konsert med tre-
mannsbandet The Tiger Lillies på teateret. Med 
spektakulære 3D-effekter og sitt karismatiske 
lydbilde, fortalte de historien i Samuel Taylor 
Coleridges episke dikt Rime of the Ancient 
Mariner. Dette bandet har fans i alle alders-
grupper, noe salen bar tydelig preg av.

Les også om All My Dreams Come True på s. 38.
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Late Night 
Logen

Konsertserien i stemningsfulle Logen teater 
fikk det til å krible i føttene. 

«Nesten mer Tom Waits enn Tom Waits». Slik er 
det kanadiske bandet L’Orchestre d’Hommes-
Orchestres sin Waits-forestilling blitt beskrevet. 
Multiinstrumentalistene hadde med seg over 
100 ulike objekter på scenen og benyttet både 
boksehansker og sjokoladepudding i sin hyllest 
til det amerikanske musikkikonet. Begge kon-
sertene på Logen var helt utsolgt, og publikums 
respons var overveldende.

På samme scene ble det videre i perioden pre-
sentert både flamenco og folkedans, med noen 
av Norges beste utøvere. Bettina Flater har 
imponert stort med sitt gitarspill i Spania, hvor 
hun er bosatt, og sammen med dansere og musi-
kere inviterte hun til festspillflamenco.  Gabriel 
Fliflet hadde gjester som Terje Isungset, Karl 
Seglem, Berit Opheim Versto og et helt danser-
lag, når folkemusikklubben Columbi Egg skulle 
feire sitt 15-årsjubileum. Tradisjonen tro inviterte 
også Voksne Herrers Orkester til en konsert 
med mange gjester, deriblant Åse Kleveland.

Karoline Krüger hadde urpremiere på sin kaba-
retforestilling Always Been a Good Girl, der 
hun presenterte slagere fra Broadways side-
gater. Forestillingen fikk terningkast 5 av 
Bergensavisen. 
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Litteratur og musikk, film og dans – 
sammensatte menyer falt i smak hos 
publikum. 

Sammen med Norsk forfattersentrum Vestlandet 
og Det Felles Innvandrerråd i Hordaland/Bergen 
Internasjonale Kultursenter inviterte Festspillene 
til to kvelder hvor sjangermiks sto i høysetet.  

Årets festspilldikter Frode Grytten kunne by på 
poesi, popmusikk og fryd på Chagall. Stemningen 
sto i taket i det smekkfulle lokalet og på scenen 
sto bl.a. Stein Torleif Bjella, Nils-Øivind Haagensen, 
Thea Hjelmeland og John Olav Nilsen. Nilsens 
musikk var også utgangspunkt for Gryttens fore-
stilling Sånne som oss på DNS. 

Samarbeid på  
tvers av  
sjangerskiller

På Logen teater ble det en festkveld fylt med 
musikk, film og dans fra Verden og Bergen. Etter 
innspill fra en bredt sammensatt ressursgruppe, 
var det duket for en helkveld med kurdisk film og 
musikk, dans fra Nepal og Sri Lanka og smittende 
rytmer fra Sexteto Cubatropical og dansk-maliske 
Moussa Diallo Quintet. Kvelden startet med finger-
mat laget av et stort internasjonalt lag, og sluttet 
med to hete timer på dansegulvet. Arrangementet 
var utsolgt til tross for at kapasiteten var utvidet, 
og folk sto i kø ved inngangen for å få billetter.

Traces 
Nysirkus har vært populært på Festspillene 
de siste årene, og forestillingen Traces var 
intet unntak. 

Det kanadiske ensemblet Les 7 doigts de la 
main skapte en forestilling som inneholdt både 
høyspent akrobatikk, bilder til ettertanke og 
elementer av gatekunst. Traces ble spilt tre 
ganger i Grieghallen, og var årets største familie-
forestilling. 

Ensemblet opptrådte også på Torgallmenningen, 
hvor de viste stunts til vill jubel fra tilskuerne.

«Kraftfull lek med selve livet …»
– BERGENSAVISEN  
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Eventyrlig 
dans

To eventyrinspirerte danseforestillinger ble 
vist i Grieghallen.  

I FRIKARs fjerde festspillforestilling ble det 
bygget bro mellom folkeslag og dansestiler. 
Bivrfrost, som ble vist to ganger i Grieghallen, 
er et eventyr med mørke undertoner. Koreograf 
Hallgrim Hansegård har vært opptatt av hvor-
dan folkedans er blitt brukt av nasjonalistiske 
bevegelser, spesielt under 2. verdenskrig. 
Etter begge forestillingene inviterte tidligere 

Morgenbladet-redaktør, Alf van der Hagen, til 
samtale på scenekanten, der Hansegård utdypet 
denne tematikken. Han snakket også om hvor-
dan man forbereder seg til den fysiske anstren-
gelsen som en turné med et slikt akrobatisk 
eventyr innebærer.

Eventyr var også stikkord for den franske danse-
forestillingen Les Nuits (bildet) som ble satt opp 
mot slutten av festspillperioden. Med utgangs-
punkt i 1001 natt skapte Ballet Preljocaj forfø-
rende tablåer inspirert av Østens mystikk.

Vennskapelig 
battle

Sammen med Kolibri – Children at Risk 
Foundation inviterte Festspillene hele 
familien til et stort breakearrangement på 
FYSAK.   

Siste festspillhelg kom AfroBreak Crew fra Brasil 
til aktivitetshuset FYSAK på Sletten. Her ble det 
for første gang arrangert en norsk versjon av 
Rival vs. Rival – det største breaking- og hiphop-
eventet i Brasil. Breakegruppen AfroBreak Crew 
er oppstått gjennom det forebyggende arbeidet 
som Kolibri-stiftelsen drifter i São Paolo, og de 
var dommere i en konkurranse mellom nor-
ske breakere. I tillegg til konkurransen ble det 
arrangert både konserter og kurs i graffiti og 
dans. Arrangementet tiltrakk seg danseglade i 
alle aldre, og særlig mange gutter.

Vinnerne av Rival vs. Rival i Norge var Daniel 
Grindeland og Halvard Haldorsen, begge fra 
bergenske Absence Crew. Premien er en reise 
til São Paolo og den tilsvarende konkurransen 
i den brasilianske storbyen. 

AfroBreak Crew fikk man også oppleve på 
Edvard Griegs plass
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Engasjerte 
hele familien
Festspillenes program for barn og unge skal 
skille seg ut fra arrangement som presente-
res ellers i året. 

I år som tidligere hadde festivalen et tilbud til alle 
aldergrupper, alt fra babyteater til breakdance, 
og fra lydeksperimenter til spansk Pinocchio-
danseforestilling med unike animasjoner. 
Hoveddelen av barneprogrammet foregikk på 
Cornerteateret, og disse forestillingene ble også 
vist for skoler og barnehager på dagtid.

Det prisbelønte kompaniet Cirka Teater involverte 
barna i sin musikalske beretning om misforståelser 
i Tankelaboratoriet og på Siljustøl ble det invitert 
til familiedag med rytmeverksted, dans og fantasi-
fulle figurer i det vakre landskapet.    

Festspillene vil engasjere, bidra til å øke kultu-
rell kompetanse og skape interesse for nyska-
pende kunst og klassisk musikk blant unge. I 
Jakten på lydbølgen utforsket en kvartett fra 
TrondheimSolistene lyd som fenomen sammen 
med NRKs Solveig Hareide, og klassiske verk fikk 
en ny innpakning. Den danske perkusjonisten 
Thomas Sandberg utvidet publikums forståelse 
av hva som er musikk i urpremieren iPlay uPlay 
wePlay med digitale og musikalske krumspring. 
Den dokumentariske forestillingen Nok en same 
inviterte til samtaler om norsk og samisk identitet. 

Festspillene ønsker også å initiere prosjekter 
der barna selv medvirker. I tillegg til den tradi-
sjonsrike De unges festspilldag (med påfølgende 
festforestilling om kvelden) i samarbeid med kul-
turskolene i fylket, ble 400 barnekorister involvert 
i konserten Fa fa fa i Grieghallen. Datarock-låter 

ble arrangert for kor, og vokalist Fredrik Saroea 
besøkte en rekke skolekor for å inspirere og øve. 
Konserten med Datarock og gigakoret fikk svært 
stor medieoppmerksomhet, og publikum danset 
med under familiekonserten.    

«Festspillene er igjen en folkefest for hele familien.»
–  AFTENPOSTEN 
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Festspill- 
satellitter
Festspillenes samarbeidsprosjekt i regionen 
gir mersmak.

Særlig tydelig i år var kulturhuset Oseanas fest-
spillmarkering. Den første helgen fyrte de av to 
urpremierer på Os, en musikalsk særoppgave med 
Linda Eide og Sjur Hjeltnes, samt et splitter nytt 
lyd- og bildebrev fra lokalsamfunnet gjennom Ole 
Hamres folkofonteknikk.

Linda Eides humoristiske særoppgave 200 år 
på 2 timar, inklusivert pause, ble tidlig utsolgt og 
gikk videre til Dei nynorske festspela. I høst skal 
forestillingen på turné. 

Lokalmiljøet på Austevoll er svært engasjert i å 
skape festspillarrangement med bred appell, og 
i år var det duket for operaperler som fylte hele 

Bekkjarvik med vellyd (bildet). Over 800 publi-
kummere kunne nyte sopran Lina Johnson, dan-
ske Mogens Dahl kammerkor og Sjøforsvarets 
musikkorps i strålende vær.    

Festspillforestillingene Always Been a Good Girl 
(s. 8), Hav (s. 31) og Et norsk New Orleans (s. 28) 
ble også vist andre steder i fylket.   

DET ER MANGE 
MÅTER Å LESE DN PÅ

Enten du leser forfra eller bakfra, hverdag eller helg, på  
pc, nettbrett, smarttelefon eller papir. Gå inn på dn.no/abo  

og finn det abonnementet som passer deg best.
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Festspillene 
UTE
Festspillenes uteprogram engasjerte bredt 
og involverte mange ulike miljø. 

Sammen med en rekke kulturaktører i Bergen invi-
terte Festspillene til gratiskonserter, kunstvisninger 
og aktiviteter 24. mai i Skostredet – det populære 
området av byen som rommer mange små gallerier, 
butikker og kafeer. På kveldskonserten, som had-
de fri aldersgrense, opptrådte bl.a. Sondre Lerche 
og Aurora Aksnes. Besøkstallet var på over 4500. 

Den første festspillhelgen reiste også den fran-
ske 7,5 meter høye vandringsmannen seg på 

Festplassen under ledelse av kompaniet Cie 
l’Homme Debout. I to dager på forhånd arrangerte 
kompaniet en workshop med 30 lokale figurteate-
rinteresserte, og disse var også med i den spekta-
kulære forestillingen.  
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FOR- 
BINDEL- 

 SER
DET BESTE AV DET BESTE I  DEN KLASSISKE KUNSTTRADIS JONEN.  

TRADIS JON OG FORNYELSE,  DYBDE OG REFLEKS JON.  
FORESTILLINGER OG KONSERTER  

MED HISTORISKE RØTTER. 
I tillegg til de populære  konseptene Festspill på de 7 
fjell og Festspillkvarteret, hvor artister opptrer på en 
scene på Torgallmenningen og på Bryggen, var det 
to utendørsforestillinger i regi av Dukkenikkernes 
Teaterverksted og sirkusskole, skateramper og 
DJ-er på Edvard Griegs plass. 

Festspillene og LEGO® inviterte barn til å bygge 
sitt drømmesamfunn i et telt ved Festplassen. En 
rekke fantasifulle byggverk ble reist der hver dag 
den siste festspilluken. 

Svenske Staffan Mossenmark er kjent for å lage opp-
siktsvekkende prosjekter hvor folks vanlige arbeid 
blir kunst. Under Festspillene laget han et samspill 
mellom taxier, gressklippere og musikere. Konserten 
fikk navnet Gass & Gress & Brass. Festspillene invi-
terte også en studentgruppe til å arbeide med et 
utendørsprosjekt under ledelse av Mossenmark. 
De kom fra arkitektur, psykologi, visuell kommu-
nikasjon/kunst og økonomi, og sammen utviklet 
de konseptet 181,4 m2 med ytringsfrihet. Lørdag 
24. mai ble kunstgress med samme mål rullet ut  
over Torgallmenningen og fylt med aktiviteter som 
samtaler, spill, høytlesning, tango og kampsport i 
samarbeid med byens ulike miljøer.
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Alle elsker 
Andsnes
De to konsertene med Leif Ove Andsnes var 
helt utsolgt, og med sine medspillere skapte 
han magisk stemning. 

Forventingene var skyhøye da Leif Ove Andsnes 
skulle lande sitt flerårige, kritikerroste Beethoven-
prosjekt med pianokonsert nr. 5 og «Koralfantasien» 
i Grieghallen 23. mai. Denne konserten var tredje 
etappe i The Beethoven Journey, som pianisten har 
lagt ut på sammen med Mahler Chamber Orchestra. 
Det er en underdrivelse å si at artistene innfridde 
forventningene.  «Makeløs musisering», skrev for 
eksempel Dagbladet, og også den internasjonale 
pressen som var til stede var overbegeistret.

Den fransk-tyske tv-kanalen Arte TV var med da 
Andsnes og Mahler Chamber Orchestra tidligere 
på dagen inviterte elever fra Hunstad skole for hør-
selshemmede til å være med i prosjektet Feel the 

Music. Her ble de kjent med musikerne og instru-
mentene, og fikk være med på scenen for å dirigere 
og kjenne på vibrasjonene fra piano og tromme.  
Mellom workshopen og kveldens konsert, malte 
barna inntrykkene sine på museet KODE.

Siste festspilluke jobbet Andsnes med fiolinisten 
Sonoko Miriam Shimano Welde, bratsjist Eivind 
Holtsmark Ringstad og cellist Sandra Lied Haga. 
Sammen med de unge talentene holdt han konsert 
i Grieghallen 02. juni. På programmet sto verk av 
Beethoven, Brahms og Britten. «Musikalsk stjer-
nelag» og «eksplosiv kammermusikk», skrev BTs 
anmelder. Konserten endte med trampeklapp, stå-
ende applaus, tre fremkallelser og ekstranummer. 
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Store 
symfonier i 
Grieghallen

Eksilkomponister, Beethoven og Grieg ble 
fremført med stort temperament i byens 
storstue.

På konserten Hollywood Exiles fremførte Bergen 
Filharmoniske Orkester verk av komponister i 
eksil i Sør-California før og under 2. verdenskrig. 
Disse europeiske komponistene kastet seg over 
filmmusikken, og skrev verk som er blitt stående 
som klassikere fra Hollywoods gullalder.

Med seg hadde orkesteret stjernefiolinisten Daniel 
Hope. Hopes familie måtte flykte fra Berlin under 
nazistenes jødeforfølgelse, og solisten selv flyttet 
fra en oppvekst under apartheid i Sør-Afrika via 
Paris til London.  I forkant av konserten ble doku-
mentarfilmen Shadows in Paradise – Hitler’s Exiles 
in Hollywood vist i foajeen. Gjennom intervjuer og 
unike fotografier og filmklipp, fikk publikum et inn-
blikk i de spesielle forholdene som de tyskspråklige 
kunstnerne levde og arbeidet under.

Svenska kammarorkestern og Radiokören 
sto for Festspillenes avslutningskonsert hvor 
Griegs a-mollkonsert og Beethovens 9. symfo-
ni («Korsymfonien») ble fremført. Solist i a-moll-
konserten var Simon Trpeceski.  Beethovens 9. 
symfoni ble flott avslutning på Festspillene 2014. 
Kammerorkesteret fikk i etterkant ros i pressen 
for hvor godt de håndterte det symfoniske forma-
tet, og «Korsymfonien» kan sies å være i tråd med 
tematikken knyttet til grunnlovsjubileet. 
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Urfremføringer

Mange verk ble urfremført under årets 
festival, flere av dem bestilt av Festspillene. 

Nordisk messe, komponert av Sven-David 
Sandström og bestilt av Festspillene og Mogens 
Dahl Kammerkor, ble urfremført i Håkonshallen 
23. mai. Den svenske nobelprisvinneren Tomas 
Tranströmer har skrevet tekstene til det monu-
mentale verket, som tar temperaturen på det 
nordiske sinn ved begynnelsen av det 21. århun-
dret.

I Lasse Thoresens verk Grønne glimt – en 
nasjonshistorie, skrevet på bestilling fra 
Festspillene, står nordmenns forhold til natu-
ren sentralt. Thoresen spør også om historiens 
gang kan høres, og henter frem historiske lyd-
opptak, montert sammen med komponerte par-
tier for Nordic Voices og et ensemble bestående 
av blant annet Ragnhild Hemsing og Jostein 
Stalheim. Det timelange verket ble urfremført 
i Håkonshallen 31. mai.

Urfremføringen av Bent Sørensens Pantomime 
sto Esbjerg Ensemble og pianist Katrine 
Gislinge for. Verket, som var bestilt av ensem-
blet og Festspillene, er en del av trilogien 
Papillions inspirert av bilder fra stumfilm og 

Ettertraktet 
konsertserie

Kammermusikk av ypperste klasse, 
kormusikk og store solistnavn preget vakre 
Håkonshallen.

Le Concert Spirituels konsert 22. mai, hvor de blant 
annet fremførte Striggios 40-stemmige messe, 
fikk terningkast 6 av VG og ble beskrevet som 
«sinnrikt og sanselig» av Dagbladet. Dagen etter 
holdt danske Theatre of Voices konsert sammen 
med YXUS stryketrio.

Isabelle Faust hadde med seg sin faste makker 
Alexander Melnikov og fremførte Beethovens 

fiolinsonater nr. 4, 5 og 10. «Det var lysende vak-
kert – mildt, men bestemt, bevisst og intelligent 
uten å bli maniert», mente Morgenbladet. 

Det norske kammerorkester og Franz Liszt 
Chamber Orchestra spilte også for nesten fulle 
hus, og begge konsertene fikk en fin mottakelse.  

Konsertserien i Håkonshallen ble avsluttet av et 
av de største navnene i tidligmusikken i dag, Julia 
Lezhneva, og Helsinki barokkorkester med kon-
serten Händel i Italia. «Vokalt festfyrverkeri», skrev 
BT i sin begeistrede anmeldelse.

pantomimeteater. «En lavmælt sensasjon», skrev 
Aftenposten om konserten i Troldsalen 22. mai.

Olav Anton Thommessens Felix Remix ble ur-
fremført av Engegårdkvartetten under deres 
konsert i Håkonshallen 25. mai, og Thomas Adés’ 
kadens til en tidlig versjon av György Ligetis 
fiolinkonsert ble urfremført som et eget stykke 
av Peter Herresthal i Logen bar.

I tillegg ble verket H-moll av Håkon Thelin ur-
fremført på Valestrand (s. 29) og Leva ejus av 
Trio Mediæval-sanger Anna Maria Friman ble 
urfremført under Tidsreise i Domkirken (s. 28). 
Fiolinist Victoria Johnson presenterte nye verk 
av Peter Tornquist og Gerhard Stäbler i Logen 
25. mai (s. 34).
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Musikk til 
glede, trøst 
og tilbedelse

Kirkekonserter med musikalsk spenn.

Olavskirken i Vågsbunnen, som siden 1537 har 
vært Bergen domkirke, har en nesten 900 år 
lang historie med musikk. Trio Mediæval, Arve 
Henriksen og Bergen Domkor inviterte 30. mai til 
en tidsreise som ga et innblikk i denne katedral-
musikken. Domkantor Kjetil Almenning hadde 
sammen med de medvirkende laget et program 

Huskonserter 
i vakre 
omgivelser

Stemningsfulle konserter på Troldhaugen, 
Lysøen, Valestrand og Siljustøl.  

Konsertene i musikerhjemmene har en form som 
var godt kjent gjennom hele 1800-tallet. I den pri-
vate musikksalongen ble musikken kommentert 
og spilt slik at konserten inspirerte til ettertanke 
og felles opplevelse.

som tok utgangspunkt i salmemessens liturgi, og 
hvor folketonene var et bærende element. Den 
fullsatte kirken fikk høre både norsk, islandsk og 
anglikansk vokalmusikk, og kvelden ble avslut-
tet med en urfremføring av Anna Maria Frimans 
stykke Leva Ejus. «Bergen Domkor, som består 
av amatørsangere, imponerer både i presisjon og 
intonasjon», skrev Morgenbladet.

I Johanneskirken hadde Ytre Suløens Jass-
ensemble, Hardangerkoret og Sunnivakoret en 
annen innfallsvinkel til religiøs musikk. Under ledelse 
av Per Oddvar Hildre, og med solist Tricia Boutté, 
serverte de 150 koristene tradisjonell gospel og 
spirituals, men også tradisjonell, amerikansk jazz. 
Konserten, som hadde tittelen Et norsk New Orleans, 
ble også holdt på Voss som en festspillsatellitt.  

Peter Herresthal var kurator for flere av konsertene 
i komponisthjemmene i år, og han ønsket at disse 
skulle gjenspeile nasjonsbyggingen på 1800-tallet.  
I programmene speilte fortid og samtid hverandre, 
og foruten verk av Bull, Grieg og Sæverud, ble 
nyere musikk fremført. Blant musikerne var det 
flere unge norske talenter, som sopran Lydia Tjore 
Hoen (Valestrand), fiolinistene Mari Poll og Guro 
Kleven Hagen (Lysøen), og pianist Ole Christian 
Haagenrud/Vilos trio (Siljustøl), men komponist-
hjemmene hadde også besøk av internasjonale 
store navn som cellist Natalie Clein (Griegs villa) 
og fiolinist Eugene Ugorski (Lysøen). Britiske Peter 
Sheppard Skærved, som er kjent for sin forskning 
på de store fiolinkomponistene, fremførte blant 
annet rekonstruksjoner av Bull-verk som han har 
funnet fragmenter av på Lysøen.
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Hav
Jon Fosses Hav hadde urpremiere på kulturhuset 
Ervingen, Gimle, under Festspillene. Bak oppset-
ningen av det som Fosse hevder er hans siste 
teatermanus, sto BUL Oslo, Hordaland teater og 
Det norske teatret, i tillegg til Festspillene. Hav, 
iscenesatt av Kai Johnsen, tar publikum med inn 
i et symbolladet univers og livets nøkkelscener 
utspiller seg mellom seks karakterer spilt av blant 
andre Hildegunn Riise og Svein Tindberg. «Hav 
er en melankolsk, nær fortvilet meditasjon over 
mennesker i en mellomtilstand mellom liv og død», 
skrev Dagbladet.

Forestillingen ble også vist i Strandebarm under 
Fossedagene i festspillperioden. Tysk og sveitsisk 
presse hadde intervjuet Fosse i Bergen og ble med 
for å anmelde stykket i Strandebarm. Høsten 2014 
settes forestillingen opp i Oslo.

Brent 
kjærlighet
Solveig Kringlebotn hadde premiere på sin fore-
stilling Brent kjærlighet på Chagall, hvor hun tok 
utgangspunkt i Nina og Edvard Griegs samliv og 
komponistens forhold til den bergenske malerin-
nen Leis Schjelderup. Brev, bilder og nyskrevet 
tekst ble flettet sammen til en spesiell og per-
sonlig historie. Musikken var av Grieg og flere av 
hans samtidige. Det var flere forhåndsoppslag om 
forestillingen i pressen og Kringlebotn deltok på 
en samtale med forfatter Hanne Bramness om 
tematikken.
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Ny musikk 
med noe attåt

Festspillene presenterte ny musikk i 
samspill med lys og bevegelse.

Kultfilmen Metropolis ble vist i Grieghallen 25. 
mai og tonefulgt av BIT20 Ensembles fremføring 
av musikken til Martin Matalon. Den argentinske 
komponisten var selv kveldens dirigent. Publikum 
og ensemblet delte scenen, og salen var lyssatt 
i tråd med filmens estetikk. På scenen var det 
også rigget til en bar og det ble holdt foredrag før 
konsertforestillingen. Arrangementet var særlig 
populært blant yngre kunstinteresserte.

Reich vakte 
oppsikt

Steve Reich, en av de mest betydningsfulle 
komponistene i verden i dag, tilbrakte fire 
dager i Bergen. 

Med seg hadde amerikaneren sitt favorittensemble, 
London Sinfonietta, som holdt konsert i Grieghallen 
29. mai.  Her ble blant annet Reichs verk Radio 
Rewrite, inspirert av det britiske bandet Radiohead, 
og Electric Counterpoint fremført, sistnevnte med 
Mats Bergström på elektrisk gitar. Komponisten 
medvirket selv i Clapping Music, skrevet for fire 
hender. Konserten var godt besøkt, og det var et 
stort aldersspenn blant publikum. 

Under Victoria Johnsons konsert på Logen 25. 
mai ble musikk og bevegelse utforsket ved hjelp 
av teknologiske nyvinninger. Videoprojeksjoner ble 
styrt av fiolinistens bevegelser og elektronikk og lys 
var en viktig medspiller under konserten. Johnson 
urfremførte Peter Tornquists Tundra Songs for 
el-fiolin og elektronikk og Gerhard Stäblers 
Messenger of Spring for el-fiolin, elektronikk og 
lysdesign. I tillegg presenterte hun verk av Henrik 
Hellstenius, Knut Vaage og Simon Steen-Andersen, 
og sistnevnte snakket også om musikken sin før 
konserten. 

Den britiske perkusjonisten Colin Currie gjestet 
Logen senere i festspillperioden. Også han 
presenterte nye verk, som Rolf Wallins Realismos 
Magicos. Dette stykket for solo marimba ble 
bestilt av Festspillene, Wigmore Hall og Sound 
Festival, og urfremført i England noen uker før 
festspillkonserten.

I tillegg til konserten med London Sinfonietta, 
holdt Reich mesterklasse med studenter på 
Griegakademiet og var til stede da studentene 
fremførte musikken hans under en formiddags-
konsert i Grieghallens foajé. Reich deltok også i 
en samtale med forfatter Paal-Helge Haugen, og 
ble intervjuet i flere medier mens han var i Bergen. 
Komponisten skapte ofte reaksjoner med måten 
han svarte på, og hans framferd ble etterpå dis-
kutert i sosiale medier og i leserspalter. 
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Carte  
Blanche  
25 

En urpremiere og en multimedial utstilling 
markerte Carte Blanche sitt 25-årsjubileum. 

Det nasjonale kompaniet for samtidsdans har 
mange produksjoner og en rekke turneer i inn- og 
utland på merittlisten. Noen av de beste øyeblik-
kene er fanget på film og foto, og disse ble vist i 
en utstilling i Studio Bergen sammen med video-
intervjuer og rekvisitter. Bak utstillingen sto Rui 
Horta og Anastasia Isachsen. 

I utstillingslokalene ble også årets festspill-
forestilling, A Collection of Short Stories, vist 
på kveldstid. Her hadde koreograf Ina Christel 
Johannessen, som kjenner kompaniet svært godt 
etter 13 produksjoner, jobbet med å hente frem 
dansernes personlige historier. Hun har vært 
opptatt av kontakten med publikum, og tilsku-
erne kom svært tett på danserne. «… så nær oss 
er danserne, at de kan kjenne publikums puls, 
slik oppstår det en umiddelbar respons, som 
gjør kritikk unødig, samstemthet er viktigere», 
skrev scenekunst.no.
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Pearl of 
Scandinavia
Pearl of Scandinavia var et samarbeid mellom 
Festspillene, Kompani Camping og Den Nationale 
Scene, og hadde urpremiere på Lille Scene på 
DNS. Stykket, skrevet av Christopher Grøndahl, 
utforsker kjernen i en terrorhandling ut fra ulike 
ideologiske perspektiv. Kompani Camping og 
manusforfatteren ville undersøke hva terrorister 
uavhengig av politisk og religiøs motivasjon drives 
av, og de tre skuespillerne på scenen skiftet på å 

være justisminister, sikkerhetsvakt og terrorist. 
Handlingen er lagt til en lugar på danskebåten. 
Tematikken, og de medvirkende, som skuespiller 
Dar Salim og komponist Lars Vaular, fikk mye for-
håndspresse. «Et pirrende stykke politisk teater 
som bør få et liv utover Festspillene», mente VGs 
anmelder. Forestillingen ble også vist på teater 
Grob i København i juni. 

Manifest  
2083
Festspillene presenterte i år forestillingen 
Manifest 2083 av Christian Lollike. Stykket, som 
handler om en skuespiller som bestemmer seg for 
å forsøke å sette seg inn i Anders Behring Breiviks 
mentale tilstand, var omdiskutert da det ble vist 
i København og Oslo i 2012, og vakte mye debatt 
også i Bergen både før og under Festspillene.

Forestillingen speiler Breiviks radikaliserings-
prosess og stykket konfronterte publikum med 
det som skjedde, og hvordan det kunne skje. 
Årets festival belyste tema tilknyttet til demo-
krati og demokratiske rettigheter. Derfor mente 
Festspillene at det var riktig å presentere denne 
forestillingen, som handler om det største angre-
pet på norsk demokrati siden 2. verdenskrig, selv 
om valget vekket sterke reaksjoner. 

Noen mente at forestillingen kunne sees på som 
et talerør for Behring Breivik og at den kom for 
nært i tid. Andre, også etterlatte, mente at fore-
stillingen kunne være et bidrag for å bekjempe 
ekstremisme og belyse hva som skaper grobunn 
for slike holdninger.

Etter forestillingene ble det arrangert samtaler 
mellom kunstnerne og publikum. Her ble blant 
annet stykkets form, de politiske strømningene 
i Europa, Behring Breiviks psyke og teateret som 
debattforum diskutert.

All My 
Dreams 
Come True
Land i Norden topper statistikken over lykke-
pille-bruk, og den danske regissøren Christian 
Lollike spør om dette har sammenheng med den 
kulturen vi har skapt med fokus på det perfekte 
liv og den perfekte kropp. I All My Dreams Come 
True tar han et oppgjør med vår iscenesettelse 
av oss selv og med Disney-eventyr. I tillegg til de 
to hovedrollene Marie Louise Wille og Morten 
Burian, møtte man blant annet to kortvokste, en 
mann på 2,16 meter, en spastiker og en svært 
overvektig kvinne på scenen. I kjølvannet av 
oppsetningen ble det også debatten «Teateret 
og den avvikende kroppen» arrangert i samar-
beid med Kritikerlaget. 
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Kardemomyang

Konsertforestillingen Kardemomyang skapte 
bred debatt om hvordan verdenssamfunnet 
forholder seg til Nord-Korea. 

Forestillingen hadde urpremiere i Logen teater, 
og var en bestilling fra Festspillene til regissør 
Morten Traavik.

I Kardemomyang fremførte musikkelever i 
alderen 11–14 år ved Kum Song Middle School no. 
1 sanger fra Torbjørn Egners Kardemomme By 
og sanger fra Nord-Korea. Bakteppet på scenen 
var Egner-inspirerte tegninger og fotografier fra 
Norge og Nord-Korea som spilte på nasjonalisme, 
propaganda og salgsretorikk. Forestillingen 
hadde mange lag, og mens noen karakteriserte 
det som «intelligent politisk performancekunst», 
mente en del kritikere at det skapte et glansbilde 
av det nord-koreanske regimet.

Personer knyttet til den borgerlige tenketanken 
Civita har vært særlig sjenerøse med sin kritikk 
av Morten Traaviks prosjekter. I forbindelse med 
premieren på Kardemomyang inviterte Civita til 
frokostmøter i Bergen og Oslo, men arrangørene 
takket nei til å se selve forestillingen. Verken 
Traavik eller noen fra Festspillene var invitert til 
møtene.

Festspilldirektøren brukte media og Festspillenes 
egne kanaler for å begrunne bestillingen. Han 
pekte på at verdenssamfunnet i over 60 år har 
anvendt sanksjoner, boikott og fordømmelse i 
forsøk på at få endret forholdene i Nord-Korea, 
tilsynelatende uten effekt. I kritikken mot Kar-
demomyang, ble det henvist til FN-rapporten 
hvor menneskerettighetsbruddene i landet 
beskrives. Festspillene viste i sine svar til kapittel 
5 i den samme rapporten, hvor det anbefales 
at «nasjoner og ikke-statlige organisasjoner 
fremmer muligheter for mellommenneskelig 
dialog og kontakt på områder som kultur, 
vitenskap, sport (…) som vil gi innbyggere i Den 
Demokratiske Folkerepublikken Korea mulighet 
til å utveksle informasjon og bli eksponert for 
opplevelser utenfor sitt hjemland.»

Bare én av de syv medvirkende i Kardemomyang 
hadde vært utenfor Nord-Korea tidligere. I løpet 
av den uken de var i Bergen, var de på skolebesøk 
hvor det ble arrangert en felles konsert, de var 
med i 17. mai-toget og var på utflukter, bl.a. 
med det lokale kystlaget. Dette fikk også stor 
medieoppmerksomhet, og Festspillene mottok 
henvendelser fra flere personer (bl.a. forskere) 
som støttet prosjektet.

Kardemomyang var helt utsolgt da den ble spilt 
i Logen teater.

RAPPORT FESTSPILLENE I  BERGEN
2014

WWW.FIB.NO

41

41

RAPPORTFESTSPILLENE I  BERGEN
2014

WWW.FIB.NO

40

40



Pussy Riot 
preget 
Festspillene

Det ble både filmvisning, samtale og 
utstilling da delegasjonen fra Pussy Riot var 
i Bergen. 

Visningen av dokumentaren Pussy vs. Putin 
og den påfølgende samtalen i Logen teater 
24. mai, var helt utsolgt.

I tillegg til de mest kjente aktørene, Maria 
Aljokhina og Nadezjda Tolokonnikova, var 
regissørene av filmen Pussy vs. Putin, kunst-
nerne Lusine Djanyan og Aleksej Knedlyako-
vsky, kulturlederen Alexander Cherpurkin og 
noen familiemedlemmer i Bergen i flere dager. 

Etter at det ble kjent at Aljokhina og Tolokon-
nikova skulle gjeste årets festspill, kom det 
mange forespørsler fra andre kulturaktører i 
Norge. I tillegg ble de invitert til møteplasser 
rundt om i hele verden, der amerikanske og 

britiske berømtheter sto i kø for å få treffe 
dem. Festspillene tok seg av koordineringen 
av Pussy Riots norgesbesøk, som startet 
med et feminist-seminar i Oslo 12. mai og ble 
avsluttet etter at de dro fra Festspillene og 
besøkte Nasjonalgalleriet i Oslo 25. mai.

I forbindelse med Pussy Riots besøk, ble 
utstillingen The White Circle satt opp på 
KODE. Pussy Riot ønsket sterkt å presentere 
denne utstillingen, som kom direkte fra Upp-
sala. Utstillingen satt først fast i tollen i Sve-
rige, men ankom Bergen to dager før åpningen 
og KODE var rask til å bistå med et visnings-
rom. Protestplakater laget til støtte for Pussy 
Riot i Mordovia fengselsdistrikt i 2013, ble 
også vist i Logen teater under samtalen.

Under bergensbesøket arrangerte Fest-
spillene også et møte med statsminister Erna 
Solberg og et besøk i Bergen landsfengsel, der 
delegasjonen intervjuet ansatte og innsatte. 
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Ordskifte

Frihet, likhet og brorskap 
Bjørn Hansen, kjent som nyhetsanker i NRK, ledet 
en samtale mellom Kåre Willoch, Morten Traavik, 
Christopher Grøndahl og Noor Jdid om samfunns-
idealene som grunnloven avspeiler.

Møteplassen 
I samarbeid med Norsk Forfattersentrum 
Vestlandet inviterte Festspillene til samtaler mel-
lom festspillkunstnere og forfattere på Chagall. Leif 
Ove Andsnes møtte Lars Amund Vaage, Solveig 
Kringlebotn møtte Hanne Bramnes og Steve Reich 
ble intervjuet av Paal-Helge Haugen.

Nordiske sinn i musikk
Festspillene inviterte komponistene Sven-
David Sandström, Bent Sørensen og Olav Anton 
Thommessen, som alle hadde urfremføringer under 
årets festival, til samtale.

Teateret og den 
avvikende kroppen
Kritikerlaget tok utgangspunkt i forestillingen All 
My Dreams Come True og diskuterte spørsmål 
knyttet til bruken av funksjonshemmede i teater-
produksjoner.

Samtale med
Holbergpris-vinneren
I samarbeid med Holbergprisen, arrangerte 
Festspillene en samtale mellom den britiske his-
torikeren Michael Cook og tidligere Morgenbladet-
redaktør Alf van der Hagen. 

Introduksjoner
Som vanlig hadde de fleste av de større konsert-
ene et tilbud om et gratis introduksjonsforedag. 
I 2014 var det 17 slike foredrag, i tillegg til 4 bak-
snakk-samtaler.  

Presse
Antall akkrediteringer var på samme nivå som i 
2013. 48 journalister fra 24 norske medier og 18 
journalister fra 25 internasjonale medier, deriblant 
store tyske og danske aviser, dekket Festspillene 
i Bergen 2014. Generelt var det mye forhåndsom-
tale i norsk presse, og debatter i tilknytning til 
Kardemomyang og Manifest 2083. 

Prisdryss til 
festspilldesign

Festspillenes visuelle profil, utviklet av 
Anti Bergen, har i år vunnet de mest 
prestisjetunge designprisene i verden. 

Designjobben har til nå mottatt Grand Prix 
i Cannes Lions, Red Dot i Berlin, gull i One 
Show i New York, to gull i ADC Global, gull 
og «Best in Show» under European Design 
Awards, i tillegg til en rekke andre norske priser. 

 
Festspilldirektør Anders Beyer satte i gang et 
grundig strategiarbeid da han tiltrådte i august 
2012. Viktige grep var å fornye, forynge og enga-
sjere, og design ble ett av verktøyene som skulle 
hjelpe Festspillene med å nå disse målene. Designet 
som Anti står bak er stramt og minimalistisk, men 
innbyr samtidig til lek. Utgangspunktet er musik-
kens strukturer og bestanddelene er mønstre og 
farger, lekt og bygd rundt den stiliserte logo-F-en. 

Festspillene er i år blitt enda tydeligere i bybildet 
og den nye visuelle profilen har preget både biler, 
klær, LEGO-bygg og negledesign – i tillegg til mer 
tradisjonelle flater som flagg, bannere, nettsider 
og trykksaker.
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Publikums-
undersøkelse 
2014

      2012     2013     2014

BILLETTERTE   32 ,946  38,384    39,213

 Solgte billetter     27,011    29,589     31,799
     Solgte via egne systemer     22,961     27,355      27,655
     Solgte via andre institusjoner      4,050        2,234        4,144
 Utstedte billetter       8,935        8,795        7,414
     Sponsorer        2,655      2,834        2,843
     Fribilletter andre institusjoner       1,426          382            466
     Fribilletter egne       4,854      5,579        4,105

ÅPNINGSSEREMONIEN –  UTE         5,000     4 ,000    3 ,500 

STOR UTEKONSERT        7,500    4 ,500 

TELLINGER –  UTE*     5 ,059   24 ,491    22 ,016 

TELLINGER –  INNE    14 ,046     8 ,077    9,226 

Festspillutstillingen**        2 ,042     3 ,154

TOTALSUM     60,051    84 ,494               81 ,609

* Under Festspillene 
2014 ble også 
Buekorpsenes dag 
og Grunnlovsseilasen 
arrangert. Etter avtale 
med aktørene ble 
disse markedsført 
i Festspillenes 
kanaler, men de 
er ikke inkludert i 
besøkstallet.  

** I 2012 var Bergen 
kunsthall under 
oppussing og 
festspillutstillingen 
ble vist utenfor. 
Besøkende ble ikke 
registrert.

Besøkstall

Snittalder er 47 år (samme som i 2013)
65,7 % er kvinner (67,7 % i 2013)
63,3 % bor i Bergen (69,1 % i 2013)
89,5 % har høyere utdanning (82,5 % i 2013)
22,6 % var på Festspillene for første gang 
i år (22 % i 2013) 
35,4 % var første- eller annengangs besøkende
44,8 % har vært på Festspillene 5 år 
eller fler (41 % i 2013)
75,8 % har tenkt å besøke Festspillene 
i 2015 (76 % i 2013)
84,4 % er fornøyd (meget eller ganske) 
med årets festspill (85 % i 2013)

 

Tallene er hentet fra en Questback-undersøkelse 
som ble sendt ut til 965 respondenter. 
Epostadressene ble innhentet under festiva-
len på et representativt utvalg av arenaer og 
arrangement. Totalt besvarte 482 personer 
undersøkelsen. 
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VIBBER
For 8. året på rad inviterte Festspillene stu-
dentene til gratisarrangement i Logen Teater 
i forkant av festivalen. Rundt 1000 studen-
ter var til stede gjennom det fem timer lange 
programmet.  Her møtte de festspillartis-
ter som Leif Ove Andsnes, Frode Grytten 
og Hallgrim Hansegård, og fikk smakebiter 
fra nye festspillforestillinger. I tillegg var det 
debatt, filmvisning og en rekke installasjoner 
av kunststudenter. Arrangementet VIBBER 
(tidligere Studentimpulser) er et samarbeid 
mellom Festspillene, Statoil og studentorga-
nisasjoner i Bergen.

Folkets festspillscene
Til Folkets festspillscene inviteres amatører 
til å medvirke i, og utvikle, teaterforestillinger. 
Formålet er å skape engasjerende teater med 
lav terskel og stor takhøyde. Konseptet bygger 
på erfaringer fra bl.a. Bürgerbühne i Dresden og 
Borger Scenen ved Århus teater. Første fase av 
det flerårige prosjektet ble satt i gang under 
årets festspill. Prosjektansvarlig Vibeke Flesland 
Havre inviterte byens innbyggere til å fortelle 
deres personlige historier. Havre tok i mot ca 
20 personer i en campingvogn på Festplassen, 
og i tillegg sendte fem stykker inn historier på 
mail. Noen av disse vil danne utgangspunkt for 
en forestilling i 2015. Folkets festspillscene blir 
en del av et større nordisk nettverk som har 
fokus på å styrke dialogen mellom publikum 
og kulturinstitusjonene, og særlig da teateret. 

Prøvekjør Festspillene
Festspillene startet i 2011 med «Test drive the 
Arts», som første kulturinstitusjon i Norge. Dette 
er et publikumsutviklingsprosjekt som baserer 
seg på tanken om at kunder skal få prøve ut 
varen før de betaler for den. I praksis betyr det at 

«Outreach» 
– å engasjere 
bredere
Festspillene skal bidra til å gi samfunnet mer-
verdi og nå ut til et bredt publikum. Arbeidet 
forankres i hele organisasjonen og involverer 
både program- og kommunikasjonstiltak.

Publikumsutvikling, eller såkalt «outreach», drei-
er seg om å utvikle relasjonen med publikum, 
både gjennom å nå nye grupper med de tilbud 
som finnes, men spesielt å utvikle nye former 
for aktiv deltagelse. 

Eksempler på 
programrelaterte tiltak  
i 2014 var: 

¡¡ Nye grupper ble involvert i program- 
meringen (f.eks. RIFF (s. 10) og 
Festspillstredet og 181,4 m2 med ytringsfri-
het (s. 20))  

¡¡ Prosjekter hvor amatører medvirker  
på scenen (f.eks. Stemmer (s. 6) og      
Fa-fa-fa (s. 14))

¡¡ Nye arenaer (f.eks. Rival vs. Rival på Fysak, 
Sletten (s. 13))

¡¡ Inkludere film, litteratur og utstillinger 
i programmet (f.eks. Metropolis (s. 34), 
Møteplassen (s. 44) og Frode Grytten      
m/band (s. 10))

¡¡ Skolebesøk og sykehjemskonserter 
¡¡ Debatter og workshops

førstegangsbesøkende tilbys gratisbilletter til et 
arrangement, og at de deretter følges opp med 
en undersøkelse og spørsmål om de ønsker å bli 
kontaktet igjen med billettilbud. Målsettingen 
er å nå ut til mennesker som ellers ikke ville ha 
oppsøkt festivalen og på sikt rekruttere dem som 
publikum.  For å spre informasjon om tilbudet 
samarbeidet Festspillene med Bergen Taxi og en 
rekke frisørsalonger. I år ble 66 billetter delt ut.

Billettgaver
I år samarbeidet Festspillene bl.a. med Kirkens 
bymisjon, Røde Kors, Robin Hood Huset, Megafon, 
Frelsesarmeen, SOS Barnebyer, Utekontakten, 
Bergen Fengsel, Norskopplæringen og Redd 
Barna. Disse organisasjonene fikk til sammen 
1002 billetter til sine brukergrupper. 872 ble 
sponset av Kavlifondet og 130 av DNB.
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Festspillenes styre

Åse Kleveland – styreleder
(Den norske stat)

Guri Heftye – nestleder
(Festspillenes representantskap)

Knut Helland
(Festspillenes representantskap)

Bjørn Johan Laastad
(Hordaland fylkeskommune)

Mona Røsvik Strømme
(Hordaland fylkeskommune)

Herman Friele
(Bergen kommune)

Nina Lauvsnes 
(ansattes representant)

Fast stab  

Anders Beyer  festspilldirektør

Finn Kalvik  organisasjonssekretær

Hjørdis Losnedahl  kommunikasjonskoordinator

Karianne Mjelde   regnskapsmedarbeider

Kjersti Halvorsen  produksjonssjef

Mads Hundvin  prosjektdirektør

Nina Lauvsnes  markeds- og kommunikasjonsdirektør

Ramona Horn  billett- og salgskoordinator (i permisjon)

Silje Gripsrud  kommunikasjonssjef

Silje Vestvik  kommunikasjonsrådgiver

Tom Nymark  økonomidirektør

Vidar Fyllingsnes  sponsoransvarlig

Millan Persdotter  salgsmedarbeider (vikar)

Silje Wergeland  markedskoordinator (vikar)

Prosjektmedarbeidere
Aksel M. Arntzen  sjåfør

Alice Strøm Nilssen  arenaansvarlig

André B. Grønningen  produksjonsassistent

Anna Engholm Pedersen  fleslandvert

Anna-Julia Granberg  designmedarbeider

Anne Sophie Gertz  program- og 
produksjonskoordinator 

Anne Synnøve Arnestad pianostemmer

Christian E. Mong produksjonsassistent 

Dag Ove Sunde  arenaansvarlig

Donia Lina Nilsen  kommunikasjonsmedarbeider

Dorota Zaniewich  assistent

Eilif Løtvedt  konsertvert

Elisabeth Hobrad  produksjonskoordinator og
prosjektansvarlig

Emil L. Johannesen  sjåfør

Eric Schandall pianostemmer 

FE ST S PI LLE N E 
I  B E RG E N

Erling Dahl Jr.  konsertvert

Gabriel Kvendseth produksjonsassistent 

Godthard Larsen  arenaansvarlig

Ingrid Engesæter Røen  prosjektansvarlig

Ingrid M. Indrefjord  publikumsvertkoordinator

Ingrid Ovidia Moe  arenaansvarlig

Ingrid Saltvik Faanes  salgsmedarbeider 

Ingunn Ek  vertskap

Johanne Hovland  fleslandvert

Karen-Maria Bille  kunstnerisk rådgiver

Karoline Finnema  fotograf video 

Kenneth Iversen  produksjonsleder

Knut Hendriksen  konsertvert

Kristine Gabrielsen  kommunikasjonsmedarbeider

Kristoffer Hansen  salgsmedarbeider

Linda Notøy  arenaansvarlig

Lise Marie Holt  fleslandvert

Marthe Sleire Engedahl  direktørens assistent

Monica Håkansson  skolekoordinator

Møyfrid Fuglestad  prosjektansvarlig

Pelle Gustavsen  arenaansvarlig

Phoebe Elisabeth Andresen Dobey  hovmester/
vertskapsansvarlig festspillkontoret

Preben Albrechtsen  sjåfør

Ragni Karlsen  vertskap meetingpoint

Renette Marshall produksjonsassistent 

Richard Brekne  flygelkoordinator / pianostemmer

Robin Jacobsen  prosjektansvarlig

Silje Silden  salgsmedarbeider

Solgunn Slåtto frivilligkoordinator 

Sondre Østervold  sjåfør

Steinar Thorsen  arenaansvarlig

Thor Brødreskift  fotograf stills

Thor Møller  fotograf stills

Tonje Elisabeth Peersen  prosjektansvarlig

Winnie Westerlund  salgsmedarbeider

Øyvind Storheim  prosjektansvarlig  

Festspillenes 
representantskap
Tom-Christer Nilsen – ordfører
(Hordaland fylkeskommune)

Gisle Johnsen 
(Den norske stat)

Rune Bakervik
(Bergen kommune)

Egil Herman Sjursen
(Grieghallen AS)

Ruth Brudvik
(KODE)

Vigdis Hamnes
(Kavlifondene)

Anne Gine Hestetun
(Stiftelsen Harmonien)

Siren Sundland
(Den Nationale Scene)

Dag Rune Olsen
(Universitetet i Bergen)

Martin Clark 
(Kunsthallen)
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Morgendagens Helter. Statoil er en stolt støttespiller for talentutvikling innen utdannelse, 
vitenskap, idrett og kultur. Uansett hvilke utfordringer morgendagen vil bringe, tror vi 
at svarene allerede finnes der ute. Derfor støtter vi talentfull ungdom som viser at de er 
villige til å prøve litt hardere.

Statoil. Kraften i det mulige
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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

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
Marceliussen Transport AS 
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

Og en ekstra takk til alle våre 
200 frivillige! Deres innsats er 
helt avgjørende for avviklingen og 
Festspillenes forhold til publikum 
og artister.
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