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Vi gratulerer med et flott program og en 
vellykket gjennomføring av årets Festspill.
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Takk!
Årets Festspill tok kjærligheten i kraven og 
skapte speilbilder av det levde liv. Med den 
mest gåtefulle av våre følelser som tema, ble vi 
tatt med inn i de lyseste og mørkeste avkroker 
av menneskesinnet. Publikum identifiserte seg 
med kunsten, og vi fikk vite noe om oss selv 
som vi ikke visste fra før. Vi lo og vi gråt og vi 
ble litt forandret. 

Vi er stolte over den store økningen i besøks-
tallet og de mange gode tilbakemeldinger fra 
både publikum og presse. Festspillene har på 
tre år gjennomgått et hamskifte og lagt om på 
både innhold og innpakning. Vi har tatt nye 
grep, endret fokus og skapt et program med 
større spenn. Slik har Festspillene kommet nær-
mere folk.

Vi skal tilby et mangfoldig festspillprogram. Det 
dreier seg ikke om å enten være tradisjonell, 
eksperimentell eller kommersiell. Festspillene 
jobber på flere fronter samtidig, og skaper inter-
essante og morsomme opplevelser innenfor flere 
sjangre eller målgrupper. Det ene utelukker ikke 
det andre, men supplerer og utfyller hverandre. 

Vi er opptatt av kunstens egenverdi samtidig 
som vi ønsker å vise betydningen av kunst- 
og kulturuttrykk når det gjelder å løfte frem 
nye perspektiv på andre samfunnsområder. 
I år frontet Festspillene bl.a. viktige debatter 
om ytringsfrihet og likeverd, klima og forbruk, 
utviklingen i Europa og forholdet mellom kjøn-
nene gjennom forestillinger og samtaler. 

Festspillene i Bergen skal være utadvendt og 
inkluderende, skape dialog og debatt og invi-
tere til lek. Jeg vil takke de mange medvirkende 
og det store publikummet som har vært med 
å skape et nyskapende og lekende festspill.

Anders Beyer 
festspilldirektør

Cirque Eloize sin forestilling ID var både 
nervepirrende og vakker.
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Kunstnerisk 
bredde

Festspillene skal presentere 
kvalitetskunst til flest mulig, og 
har kommet nærmere folk fordi 
programmet har et større spenn. 

Festspillene har gjort store strategiske end-
ringer for å fastholde det høye kunstneriske 
nivået og samtidig engasjere et bredere lag av 
befolkningen. De nye tiltakene har ført til en 
betydelig økning i besøkstall. Det totale besøks-
tallet på årets festspill overstiger 100.000. Det 
er en økning på 43% fra snittet de ti siste årene. 
Billettsalget har økt med 31% og var i år på over 
35.000 billetter eks fri- og sponsorbilletter (s. 54).

Engasjere bredt
At Festspillene i stadig større grad når ut til et 
bredere publikum, er et resultat av et målbevisst 
arbeid forankret i hele organisasjonen, også i 
programarbeidet. Samarbeid og medvirkning er 
viktige stikkord, og man har bevisst økt antall 

arrangementer innen flere sjangre. Totalt rom-
met programmet mer en 350 enkeltarrangement.

Festspillene skal være utadvendt og inklude-
rende, skape dialog og debatt og invitere til 
lek. Strategien for 2014-2016 slår tydelig fast 
at Festspillene skal engasjere et bredt lag av 
befolkningen. 

Mangfoldig program
Festspillprogrammet 2015 rommet store navn 
innen klassisk- og samtidsmusikk, nye teaterfo-
restillinger med brodd, og ikke minst fornøyelige 
opplevelser for store og små. Kjernepublikum 
fant fortsatt «sitt festspill», samtidig som vi 
skreddersydde program for nye målgrupper. 
Dette henger sammen med et ønske om å gjøre 
det brede bredere og det smale smalere i fest-
spillprogrammet. Men at Festspillene har et 
mer mangfoldig program, betyr ikke at det går 

Tango med Bach. 

Cirque Eloize utfordret skjebnen på Torgallmenningen og Les Arts Florissants begeistret publikum 
med Monterverdis madrigaler om kjærlighet i Håkonshallen.

KUNSTNERISK 
BREDDE

KUNSTNERISK 
BREDDE

FESTSPILLENE I  BERGEN
2015

WWW.FIB.NO

FESTSPILLENE I  BERGEN
2015

WWW.FIB.NO

06

06

07

07



utover kvaliteten. Årets program har med få 
unntak fått en enstemmig positiv kritikk både 
nasjonalt og internasjonalt.

Festspillene har som et viktig mål å øke publi-
kumsoppslutningen. Samtidig skal festivalen 
bidra til kunstnerisk nyskaping. Festspillene skal 
medvirke til kunstnerisk utvikling og involvere 
flere stemmer, nye perspektiv og fortellinger, og 
gjennom dette fremme interessen for samtids-
kunst og klassisk musikk. Festspillene skal ha 
godt tilbud til alle – uansett alder og interesser. 

Nye perspektiv
En rød tråd i festspillprogrammet var kjærlighet, 
men like synlig var Festspillenes mål om å iva-
reta og utfordre klassikerne. Klassisk musikk ble 
fremført i nye rammer, og på scenen opplevde vi 
Frøken Julie og Kafka-tekster i et helt nytt lys. 
Vi så også hvordan kunstnere nå i større grad 
kombinerer elementer fra ulike kunstsjangre 
i sitt arbeid. Flere av scenekunstproduksjo-
nene tematiserte maktkamp og maktmisbruk, 
ytringsfrihet og likeverd mellom kjønnene. I 
år var mange av dem skapt av kvinner, som 
Goksøyr & Martens, Cecilie Ore, Juni Dahr, Yäel 
Farber og Sasha Waltz. 

Festspillene skal gi et ekstra løft til prosjekter 
som tas inn i programmet, og bidra til å koble 
lokale, nasjonale og internasjonale aktører. 
Blant de mange utsolgte arrangementene var 
åpningskonserten Porgy & Bess med Bergen 
Filharmoniske Orkester, amerikanske solister 
og stort kor (s. 43), Jan Eggums konsert med 
brasilianske musikere samt den internasjonale 
samproduksjonen Orfeo (s. 26).

«Det gnistret fra første låt da Jan 
Eggum og hans brasilianske venner 
kastet seg ut i et musikalsk samar-
beid som vi sent vil glemme».

– TERNINGKAST 5, BA, 09. JUNI

«Ikke alle kritikere har satt like stor 
pris på sjangerblandingen i Norges 
eldste og mest ærverdige musikk- og 
teaterfestival, men alt i alt må Beyer 
sies å holde kvalitetskriteriet høyt, 
selv om han også utvider mot nye 
publikumsgrupper». 

– KLASSEKAMPEN, 09. JUNI

Ute Lemper tok med publikum 
på en reise til Berlin, Paris 

og Buenos Aires.
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Uteprogram

Mange har fått festspillopplevelser i 
byrommet, i parken og på fjellet. 

Den største økningen i besøkstall kommer fra 
gratisprogrammet. Festspillene presenterte 40 
gratisarrangementer inne og ute. Omfanget av 
uteprogrammet var litt større enn i fjor, og flere 
av arrangementene trakk mange mennesker. 
Over 6800 publikummere opplevde for eksem-
pel Provokatøren på Torgallmenningen (s. 21) 
og nesten like mange besøkte Festspillstredet.

Populært program
Populære programposter fra tidligere år ble 
videreført, som Festspillkvarteret, Familiedagen 

på Siljustøl og festspillinnslag på syvfjells-
turen. Ensemble Allegria var i år, som i fjor, 
Festspillenes geriljaorkester og hadde uan-
meldte konserter i byrommet, og flere av fest-
spillartistene møtte man også på Bryggen og 
på Fløyen. 

Festplassen var omgjort til en lekeplass 
hvor familier og skoleklasser kunne besøke 
en morsom labyrint og utforske sine krea-
tive sider sammen med partnere fra KODE, 
VilVite og Høyskolen i Bergen. I Skostredet 

Canadiske sauer vandret på Bryggen (t.v.), mens man på Familiedagen på 
Siljustøl møtte en halv zebra og en rekke andre eventyrlige figurer.
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arrangerte vi utendørskonserter og en rek-
ke innslag i samarbeid med områdets ulike 
kulturaktører som Robot, Ekko, Østre lydgal-
leri, Boksalongen og Bergen Internasjonale 
Kultursenter. Festspillstredet var også en del 
av Regnbuedagene. Rundt 6000 mennesker 
var innom arrangementet.

Breakdance og scenekunst
I tillegg til et samarbeid med KODE om flere 
utendørsarrangement, hadde Festspillene i år 
bl.a. fellesprosjekt med Bymuseene i Bergen, 
Damsgårdsdagene og Kolibri – Children At Risk 
Foundation. På Edvard Griegs plass, i forkant 

av breakdancekonkurransen Rival vs Rival på 
Fysak, arrangerte vi en tre timers jam hvor dan-
segrupper, band og dj’s opptrådte for mer enn 
700 mennesker, til tross for grått og vått vær.

Flere store oppsetninger var lagt uten-
dørs i år. De unge møtte kanadiske sauer i 
Nygårdsparken og Goksøyr & Martens hadde 
urpremiere på Fri samme sted (s. 20). Både 
åpningsseremonien på Torgallmenningen og 
Midnight reflection rundt Lille Lungegårdsvann 
(s. 38) samlet flere tusen mennesker.

Dance crews, dj’s og flere band møttes under 
Rival jam på Edvard Griegs plass.

På Festspillplassen kunne familier bl.a. utforske en morsom labyrint.

Festspillstredet samlet flere tusen mennesker 
og ble avsluttet av Ralph Myerz.

Miriam Helms Ålien var blant de mange som 
spilte på Festspillkvarteret.
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Barn og unge

Festspillene skal engasjere de unge, 
bidra til å øke kulturell kompetanse 
og skape interesse for nyskapende 
kunst og klassisk musikk.

Barneprogrammet skal skille seg ut fra det 
som skjer ellers i året og inneholde bl.a. inter-
nasjonale gjestespill, og prosjekt hvor barna 
selv medvirker.

«Festspillarrangørene tar sitt 
engasjement og ansvar for barn og 
unges kunsttilbud på alvor, enten de 
er lyttere, tilskuere eller utøvere. I så 
måte viser ledelsen at de både ønsker 
og evner å forme Festspillene som 
bærekraftig og fremtidsrettet, uten at 
det går på bekostning av kvaliteten 
underveis» 

– BALLADE, 06. JUNI

Skreddersydd ulike aldre
Festspillene hadde i år 12 ulike produksjo-
ner rettet spesielt mot barn og unge – alt 
fra svensk babyteater til brasiliansk break 
dance. Internasjonalt anerkjente ensem-
bler som Cirque Eloize (iD) og Familie Flöz 
(Hotel Paradiso) hadde store oppsetninger i 
Grieghallen og på Den Nationale Scene, og 
både Peer Gynt (Liv, du lyver!) og Bach (Bach for 
barn) ble presentert på nye måter i norske opp-
setninger skreddersydd ulike aldersgrupper. 

Til Familiedagen på Siljustøl, et samarbeid med 
bl.a Kode, bestilte Festspillene et nytt musikk-
stykke av Gisle Martens Meyer (Ugress) som 
tok utgangspunkt i Harald Sæveruds musikk.

På De unges festspilldag sto unge kultursko-
leelever selv på scenen.

Musikalsk møteplass
I Grieghallen presenterte Festspillene en fami-
liekonsert med Cateura – orkesteret for resir-
kulerte instrumenter i samspill med elever 
fra Norsk kulturskoleråd og Dextra Musica 
sitt samarbeidsprosjekt IRIS. Artisten Sondre 
Lerche var gjesteartist. Med instrumenter av 
oljefat, ødelagt kjøkkenutstyr og metallrør, 
har ungdom fra Paraguay dannet et orkes-
ter som har vakt stor internasjonal oppsikt. I 
Grieghallen spilte de et humørfylt repertoar 
som både rommet John Lennon og kjente klas-
siske perler. Wolfgang Plagge var konferaniser. 
I tillegg til konserten under Festspillene spilte 
de unge musikerne felleskonsert i Drammen 
og Sandefjord. For mange av ungdommene fra 
Cateura, var dette første gang de var utenfor 

Under familiekonserten med cateura - orkesteret for resirkulerte instrumenter møt-
tes ungdom fra helt ulike kår men med en felles musikalsk lidenskap.

Festspillene tiltrakk seg mange småfolk med store forventninger.
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Paraguay, og orkestersamarbeidet gjorde sterkt 
inntrykk både på dem – og ikke minst på de 
norske musikerne. Her møttes ungdom fra 
helt forskjellige kår, men med en felles glede 
i musikken.     

Skole– og barnehageforestillinger
Fem oppsetninger, i tillegg til aktiviteter på 
Festspillplassen, ble tilbudt skoler og bar-
nehager, og over 2000 barn deltok på disse. 
Festspillene arrangerte også kritikerkurs på 
Storetveit skole, og rundt tretti ungdomskole-
lever fikk skriveveiledning og billetter til andre 
festspillarrangement. To av anmeldelsene ble 
plukket ut til å bli publisert i Bergensavisen.  

Forestillingen Liv du lyver var også på turné 
08.–12. juni i Hordaland (s. 17)

Satellitter

Festspillene skal ha et tilbud også 
utenfor Bergen, og har styrket sin 
satsing i regionene. 

I år ble det holdt festspillkonserter både på Os, 
Askøy og Bømlo og i Rosendal og Austevoll.

«Festspillene i Bergen må gjerne 
senda konsertane sine i satellittbane 
innom Moster Amfi fleire gongar. 
Laurdag kveld vart ei særs vellukka 
fyrste konsertvitjing frå festspela 
til Moster» 

– BØMLO NYTT 02. JUNI. 

Nye festspillsatellitter
Oseana har vært en festspillpartner i flere år, 
og miljøet på Austevoll likeså. Basert på de 
gode erfaringene utvidet man i år med Moster 
Amfi på Bømlo og to kirker på Askøy. På Bømlo 
holdt Herborg Kråkevik og Jan Eggum for før-
ste gang en felleskonsert, og hadde med seg 
flere kor. Over 600 publikummere møtte opp 
på denne festspilldebuten. 

Askøy hadde besøk av operaparet Lina Johnson 
og Audun Iversen, som også hadde suksess på 
Johnsons hjemsted, Bekkjarvik i Austevoll. Her 
møtte over 800 mennesker. Pasifika Voices, 
koret fra Moana – the Rising of the sea (s. 48) 

holdt konsert i Erdal kikre, og hele forestillin-
gen ble vist på kulturhuset Oseana. 

I samarbeid med Baroniet i Rosendal, og i for-
bindelse med slottets 350-års jubileum, holdt 
Herborg Kråkevik festspillkonsert sammen med 
danske Michal Bojesen. Tittelen på konserten 
var Dansk-norsk kjærleik i 350 år. 

Private hjem
Teaterkonseptet Home Visit: Europe (s. 27) 
ble tilbudt utenfor Bergen, bl.a. på Sotra og 
i Austevoll. Prosjektet skulle gjennomføres i 
private hjem, og vertskap meldte seg etter 
oppslag i lokalpressen. 

Forestillingen Liv du lyver var også en del av 
den kulturelle skolesekken til Hordaland fyl-
keskommune, og ble vist på Oseana, Stord 
kulturhus og Bømlo kulturhus for elever på 
5.–7. trinn.

Mama fra Liv, du lyver! kastet nytt lys 
over prinsesseuniverset.

Hotel Paradiso med Familie Flöz. rommet en morderisk og morsom kriminalgåte.
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Urpremierer

Festspillene er kjent for å initiere og 
presentere nye scenekunstproduk-
sjoner. Ni urpremierer innen scene-
kunst sto på årets program. 

Adam & Eve – A Divine Comedy (s. 24)
Logen teater, 28. og 29. mai

Carte Blanche: Birthmark (s. 45)
Studio Bergen, 29. mai–09. juni

Kafka feat. Röyksopp (s. 24)
DNS Store scene 28.–31. mai

Folkets festspillscene: Det var en gang et 
menneske (s. 20)
DNS Lille scene, 29. mai–03. juni, 
samt 06. juni.

DUB Leviathan! (s. 45)
Cornerteateret, 28. mai–05. juni

Obra (s. 45)
USF Verftet, 28. mai

Fri (s. 20)
Nygårdsparken, 30. og 31. mai

EROS (s. 24)
Bergen Kjøtt, 31. mai–02. juni

Provokatøren (s. 20)
Torgallmenningen, 03.–06. juni

Et godt omdømme og et stort nasjonalt og 
internasjonalt nettverk gjør at Festspillene 
selv kan initiere spennende samproduksjoner. 
I tillegg betyr dette at Festspillene ofte blir 
invitert til å være co-partner på prosjekter 
som planlegges på flere scener i Norge og 
Europa. Mange av forestillingene har urpre-
miere under Festspillene.

Dokumentarisk teater
I år var det flere scenekunstproduksjoner 
innen det som kalles dokumentarisk teater 
fordi mye av materialet bygger på virkeli-
ge situasjoner og dokumentariske tekster. 
Skillet mellom sal og scene opphører gjerne, 
som i Rimini Protokolls prosjekt Home visit: 
Europe, hvor forestillingen ble gjennomført 
i private hjem med publikum som aktører (s. 
27). Heller ikke i Folkets festspillscene møter 
vi skuespillere – her er det vanlige folk som 
er seg selv på scenen. 

I flere produksjoner inneholder sceneteksten 
også utsnitt av andre typer tekster, som for 
eksempel menneskerettighetserklæringen, 
hellige tekster og rettsprotokoller i Adam & 
Eve – A Divine Comedy.
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Fri

«Fri viser oss et utdrag av 
virkeligheten på en vakker og teknisk 
sett spennende måte», 

– SCENEKUNST 03. JUNI

Goksøyr & Martens vil at teatret skal komme så 
tett på virkeligheten som mulig. Forestillingen 
Fri ble til etter at regissørduoen hadde gjort 
observasjoner i parker i Oslo og intervjuet en 
rekke personer. De hadde med seg 35 personer 
fra hovedstaden for å iscenesette et realistisk 
parkmiljø og gjenskape et møte mellom en mor 
og datter i Nygårdsparken. Bruddstykker av en 
sterk historie om mishandling og avvisning ble 
fortalt midt i den trivielle småpraten. Publikum 
fulgte handlingen i fugleperspektiv – plassert 

i et stillas og med dialog og tanker formidlet 
via høretelefoner.

Folkets festspillscene: 
Det var en gang et menneske

«’Det var en gang et menneske’ er et 
teaterstykke som jeg trodde jeg ikke 
likte, men som jeg elsket. (…) Planene 
om å gjøre dette til en årlig hendelse 
under Festspillene fremstår for meg 
som en åpenbart god plan». 

– TERNINGKAST 5, BERGENS TIDENDE, 31. MAI.

Under Festspillene i 2014 satt regissør, dra-
matiker og skuespiller Vibeke Flesland Havre i 
en bod på Festplassen og samlet inn historier 
fra byens innbyggere. De som ønsket det ble 

vurdert for teaterprosjektet Folkets festspill-
scene. Det var også innslag på lokalradio for å 
hente inn historiefortellere. Over tyve perso-
ner meldte sin interesse, og en kjernegruppe 
ble plukket ut gjennom workshops som ble 
holdt ukentlig fra januar. Historiefortellerne 
var med å utvikle forestillingen, og sto selv 
på scenen for å fortelle deler av sine historier. 
Prosjektet, som er initiert av Festspillene i 
Bergen, bygger på erfaringer fra borgersce-
ner i Danmark og Tyskland og er det første i 
sitt slag i Norge. 

Den Nationale Scene ble etter hvert en sam-
arbeidspartner i prosjektet, og bidro med bl.a. 
dramaturg og prøvelokaler. Det var opprinnelig 
planlagt fire visninger av forestillingen Det var 
en gang et menneske på Lille Scene, men disse 
ble raskt utsolgt, og fire ekstraforestillinger ble 

satt opp. Prosjektet gjorde sterkt inntrykk på 
både publikum og presse.

Provokatøren

«Det er netop kunsten at gå lige til 
kanten – sparke ud, så folk reagerer, 
men uden at skræmme dem væk – 
som er det ærinde, ’Provokatøren’ er 
sendt i byen med af Christian Lollike 
som et spændende nyt bud på 
politisk gadeteater» 

– TERNINGKAST 5, POLITIKEN 09. JUNI

På Torgallmenningen møtte de forbipasserende 
en provokatør i et bur. Han snakket med dem, 
refset dem og kastet bemerkninger til dem 
om dobbeltmoral, flyktningepolitikk, identitet, 

Publikum opplevde forestillingen Fri i fugleperspektiv. Under Folkets festspillscene ble historiefortellernes minner, drømmer og erfaringer vevd sammen til en større fortelling. 
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forbruk, kropp og frykt. Han sang halvrasistis-
ke barnesanger og kledde seg naken. De som 
ble provosert kunne kaste en ball slik som på 
tivoli, og med den sørge for at bunnen under 
Provokatøren sviktet og han falt ned. 

Den anerkjente dramatikeren og regissøren 
fra Sort/Hvid-teateret i København, Christian 
Lollike ønsket med Provokatøren å gripe fatt i 
det som folk ikke vil snakke om: Skjult rasisme, 
fremmedfrykt, forbrukerkultur og politisk kor-
rekthet. Han mener folk er handlingslammet 
og at for mange er likegyldige til mekanismer i 
vårt samfunn og de utfordringene vi står over-
for. Han ville ta i bruk sterke virkemidler for å 
vekke folk, få dem til å ta stilling, og utfordre 
dem på deres forestilling om seg selv og for-
skjellige sider ved samfunnet.

Provokatøren skapte både smil, skuffelse og 
sinne. Noen forbipasserende syntes bare han 
var underholdende, noen mente det var et lat-
terlig kunstprosjekt, og noen ble forarget. Det 
kom også noen trusler mot Provokatøren, som 
gjorde at Festspillene satt inn ekstra sikker-
hetstiltak, og begrenset spilletiden noe. Det 
var en tett dialog mellom festspillledelsen og 
regissøren om bl.a. hvor grensene skulle gå 
for Provokatørens oppførsel.  

Prosjektet var et samarbeid mellom Festspillene 
og flere scener i Norden og Tyskland. Etter 
Festspillene dro Provokatøren videre til 
Stockholm, Dresden og Århus (se s. 26 for 
flere internasjonale samproduksjoner og 
www.theprovocateur.dk)

(over) Adam & Eve rettet sterk kritikk mot patriarkatet med burleske virkemidler.
(t.v.) Provokatøren ville vekke folk, og ble også selv satt ut av balanse.
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Adam & Eve

«Feministisk aggresjon i stram, 
konsekvent form»

– AFTENPOSTEN 31. MAI

Cecilie Ore har laget flere operaer med poli-
tiske tema, og med Adam & Eve – A Divine 
Comedy ønsket hun og dramaturg Bibbi Moslet 
å vise hvordan de patriarkalske religionene 
hindrer likestilling mellom kjønnene. Amnesty 
International har uttalt at «vold mot kvinner er 
den største menneskerettighetsskandalen i vår 
tid», og dette dannet utgangspunktet for den 
nye kammeroperaen. Librettoen besto blant 
annet av utdrag fra de hellige tekstene, men-
neskerettighetserklæringen og Dantes Divina 
Commedia, og scenen var bygget opp som 
en rettssal hvor de seks sangerne med Tora 
Augestad i spissen, fylte roller som anklagere 
og vitner. Kunstnernes intensjon var å dis-
kutere, kritisere og provosere frem en større 
bevissthet rundt alle mer eller mindre skjulte 
fordommer og forakt som bidrar til vold mot 
kvinner. Tematikken fikk mye oppmerksomhet 
i mediene i forkant, og Festspillene arrangerte 
også en samtale i samarbeid med Amnesty 
International og Bergens Tidende, hvor blant 
annet Deeyah Khan og Gunnar Stålsett del-
tok (s. 50). 

Kafka feat. Röyksopp 

«Tenk at disse tekstene eksisterte 
før Monty Python så dagens lys. De 
trengte bare noen vågale nordmenn 
for å komme frem i lyset. Ingen tvil om 
at flere vil le med Kafka heretter». 

– TERNINGKAST 5, BERGENSAVISEN 29. MAI.

Kafka feat. Röyksopp fikk mye omtale i pressen, 
spesielt fordi den internasjonale elektronika-
duoen med denne forestillingen debuterte på 
teaterscenen. Både musikerne, skuespillerne 
og Harald Eia, som hadde vært med å sette 
sammen tekstutdragene, ble intervjuet i tv, 
radio og aviser da denne nyheten ble sluppet i 
februar. Forventningene var derfor store til det 
endelige resultatet. Urpremieren innfridde, og 
kritikerne var i hovedsak begeistret for kom-
binasjonen av Kafkas humoristiske tekster og 
Röyksopps musikalske univers. Skuespillerne 
Thorbjørn Harr og Jan Gunnar Røise imponerte, 
og alle fire forestillinger var utsolgt. 

Eros
«Kan vi som kunstnere erobre erotikken tilbake 
fra det kommersielle, og avdekke flere nyanser 
som viser erotikk som en viktig menneskelig og 
kreativ drivkraft?». Dette var utgangspunktet 
for Visjoner teaters Eros. Skuespiller Juni Dahr 
hadde med seg dansere, pianist Håkon Austbø, 
komponist Henrik Hellstenius og forfatterne 
Hanne Ørstavik og Geir Gulliksen og skredder-
sydde en forestilling i industrilokalet Bergen 
Kjøtt. Her ble bevegelse og tekstutdrag vevd 
sammen med en rekke musikkverk.

Juni Dahr og Anja Sunniva Valseth i et 
sensuelt møte under Eros.
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Home visit: Europe 

«Ei strålande low-fi teateroppleving 
som fortel noko heilt nytt om Europa - 
og ikkje minst om deg sjølv» 

– BERGENS TIDENDE 30. MAI

I Home Visit: Europe var scenen en koffert på 
et stuebord. Tyske Rimini Protokoll tok den 
abstrakte og ustabile ideen om Europa inn i de 
private hjems intime sfære. Teaterprosjektet 
hadde fellestrekk med rollespill og selskaps-
lek, og ideen om Europa skulle belyses gjen-
nom bl.a. avstemminger og enkle, morsomme 
oppgaver. Det ble lagt ut 15 billetter i salg til 
25 leiligheter i Bergen og omegn. 

Prosjektet var et samarbeid mellom Festspillene 
og BIT  Teatergarasjen,  Archa Theatre, BRUT, 
Frascati, HAU, Kaaitheater, LIFT, Malta Festival, 
Théâtre de la Commune Aubervilliers, Théâtre 
Garonne, Teatro Maria Matos, Sort/Hvid, Mungo 
Park og Teater Nordkraft. Forestillingen reiste 
videre til hundrevis av hjem i 15 europeiske 
land, og dokumentasjon fra alle forestillinge-
ne i Home Visit: Europe skal inngå i et euro-
peisk arkiv bygget opp av Rimini Protokoll: 
www.homevisiteurope.org

King Size
Regissøren Christoph Marthaler har vært en 
av de mest markante skikkelsene i europeisk 
musikkteater de siste 30 årene. Bergenske 
Tora Augestad har hatt flere roller i Marthalers 
forestillinger, og med King Size har hun turnért 
i ti land. Dette var første gang den ble vist i 
Skandinavia. Her utgjør 25 musikkstykker, bl.a. 
av Wagner, Dowland, Schumann og Purchell, 
kjernen i en absurd, mørk og humoristisk fore-
stilling. Kombinert med Grand prix-inspirert 
koreografi og låter av Jackson Five og Carola, 
tematiserte forestillingen drømmer, kjærlighet 
og umulig kommunikasjon. De to spilledagene 
var godt solgt, og flere medieoppslag vinklet på 
Augestads internasjonale karriere.

Mies Julie

«Omplantet til den blodrøde afrikan-
ske jord er den hvide overklassefrø-
ken fra 1888 genopstået i Yaël Farbers 
nutidsversion, hvor hun har genvun-
det den provokerende kraft, der lå i 
stykkets klasse og kønskamp. Nu med 
politisk slagkraft i form af en yderli-
gere tilsat dimension: race». 

– TERNINGKAST 5, POLITIKEN 09. JUNI

Den prisbelønte og kontroversielle instruktøren 
Yaël Farbers forestilling om kjønn, klasse og 
rase i dagens sør-afrikanske samfunn gjorde 
sterkt inntrykk på publikum og presse i Bergen. 
Med Strindbergs drama fra 1888 som skjelett, 
ble dette en tankevekkende påminnelse om de 
dype sårene og skillene som fremdeles eksiste-
rer. Det intense samspillet mellom skuespillerne 
vakte oppsikt, og det ble arrangert en samtale 
på scenekanten hvor de pratet med publikum 
om den utfordrende prosessen bak stykket – og 
om den politiske situasjonen i landet. 

Familieforestillinger
Å presentere storslåtte nysirkusforestillinger 
er blitt en populær tradisjon på Festspillene, og 
mange gledet seg over det kanadiske ensem-
blet Cirque Eloize sin halsbrekkende ID. Med 
tre forestillinger i Grieghallen nådde de et stort 
publikum på tvers av generasjoner. Store og 
små lot seg også fascinere av teaterkompa-
niet Familie Flöz som presenterte en kriminal-
gåte fylt av svart humor, stormende følelser 
og imponerende maskespill på Den Nationale 
Scene. De to forestillingene av Hotel Paradiso 
var helt utsolgt.   

Internasjonale 
samproduk-
sjoner og 
gjestespill

Festspillene er en attraktiv arena for 
internasjonale partnere.

Orfeo

«Gjennomintegrert og smekkfull 
av mening (…) Sasha Waltzs Orfeo 
er en fargerik, leken og ambisiøs 
forestilling, med blikket hardt festet 
på kunstnerisk utvikling». 

– AFTENPOSTEN 12. JUNI

Festspillene 2015 ble avsluttet med den vakre 
forestillingen Orfeo. Bak sto Sasha Waltz & 
Guests og Freiburger BarockConsort. Waltz 
er spesielt kjent for å utforske og utvide dan-
severdenen, og har skapt unike forestillinger 
som hun gjerne kaller «koreograferte operaer». 
Her smelter sangen og musikken sammen med 
dansernes uttrykk. Korister, solister, musikere 
og dansere er alle håndplukket ut fra deres 
evne til å uttrykke seg på tvers av sjanger-
skiller. De utfyller hverandre og beveger seg 
som en helhet.

Forestillingen Orfeo er et resultat av et 
stort internasjonalt samarbeid mellom 
Festspillene, Sasha Waltz & Guests, Dutch 
National Opera, Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg og Opéra de Lille.

Mies Julie var et 
eksplosivt drama om 
arven etter apartheid.
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I Orfeo smeltet sangen og musikken 
sammen med dansens uttrykk..
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Urfremføringer

Festspillene bidrar til å skape ny 
musikk. Under årets festspill ble 16 
musikkverk urfremført.

ØRJAN MATRE (1979–)
Chant d’amour
Bestilt av Festspillene, fremført av Endre Rydland 
Vetås (trombone) under Åpningsseremonien på 
Torgallmenningen 27. mai.

PER NØRGÅRD (1932–) 
Three Nocturnal Movements
Bestilt av Festspillene, DR SymfoniOrkestret, 
København og New York Philharmonic Orchestra. 
Fremført under konserten Nordisk prisme i Grieghallen 
06. juni av Peter Herresthal (fiolin), Jakob Kullberg 
(cello) og Bergen Filharmoniske Orkester.

LENE GRENAGER (1969–)
Der Bach an der Quelle
Fremført av Ernst Simon Glaser (cello) 
på Siljustøl 30. mai

OLAV ANTON THOMMESSEN (1946-)
Utdrag fra Bulls›hit
Fremført av Christopher Tun Andersen (fiolin), Lysøen 
30. mai og av av Miriam Helms Ålien, Lysøen  06. juni

sE Det VAR Det
Fremført av Ingrid Andsnes (piano) i Troldsalen, 06. juni

NILS HENRIK ASHEIM (1960– )
Eg søv, men hjartet vaker
Fremført av Ensemble Allergia og Ane Dahl Torp i 
Håkonshallen 04. juni

GISLE MARTENS MEYER (1975–)
Ut av skogen
Bestilt av Festspillene. Fremført av Ugress på 
Familiedagen på Siljustøl. 07. juni.

FELIX KUBIN (1969–)
Incinerator*

FRANÇOIS SARHAN (1972–)
SITUATIONS 12: Announcement

ØYVIND TORVUND (1976–)
Plans for an opera*

GERHARD STÄBLER (1949–)
There Is Absolutely No(Thing)*

TROND REINHOLDTSEN (1972–)
Anti Internet Piece*

HOLLIE HARDING (1986–)
Ritual - I*

ADAM DE LA COUR (1979–) 
Liber Canis*

HELMUT OEHRING (1961–)
LostDOG*

VINKO GLOBOKAR (1934–)
METAMORPHOSIS*

*Alle verk fremført av Alwynne Pritchard under 
DOG/GOD på Østre 04. juni 

Chant d’amour av Ørjan Matre
Under åpningsseremonien på Torgallmenningen 
urfremførte trombonist Endre Rydland Vetås en 
fanfare som Festspillene hadde bestilt av kom-
ponist Ørjan Matre. Som i festspillprogrammet 
for øvrig, var den røde tråden i åpningssere-
monien kjærlighet, og dette ble også utgangs-
punktet for Matre.

Three Nocturnal Movements 
av Per Nørgård

«Dette er et spennende verk som har 
en nordisk smak av sene lyse kvelder 
og med glassklare klangflater. Lekkert 

og følsomt cellospill av Kullberg. 
Lek med blåtoner og flageoletter 
(overtoner) og antydninger til 
dans, både i musikken så vel som i 
Herresthals spillestil»,

– BERGENS TIDENDE 09. JUNI.

Bergen Filharmoniske Orkester markerte sitt 
250-års jubileum i år, og i bursdagsgave ville 
Festspillene gi et nytt verk som kunne ur-
fremføres under festivalen. Arbeidet med å 
bestille verket startet allerede I 2012, og resul-
terte i en dobbeltkonsert for fiolin og cello av 
komponisten Per Nørgård. Three Nocturnal 
Movements ble urfremført av solistene Peter 

Peter Herresthal og 
Jakob Kullberg 
urfremførte nytt verk 
av Nørgård.
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Herresthal og Jakob Kullberg under konserten 
Nordisk prisme I Grieghallen 06. juni. Den ble 
også sendt til høretelefoner under Midnight 
Reflection samme kveld (s. 38).

Det å få en verdensberømt kunstner til å skri-
ve et nytt verk er ofte en langstrakt og kom-
pleks prosess. Det tar gjerne mer enn ti år med 
forberedelser fra bestilleren og de utøvende 
kunstnerne før den første noten blir skrevet. 
Herresthal og Kullberg hadde gjennomført de 
første delene av denne prosessen, og i 2012 
var tiden moden for å nærme seg komponis-
ten med en forsiktig forespørsel om et stort 
verk. Det var her Festspillene kom inn som 
fødselshjelper. Etter 30 års bekjentskap med 
Nørgård, og gjennom en rekke bøker, artikler, 
forelesninger og radioutsendelser om hans 
kunstnerskap, har Nørgård og festspilldirek-
tøren oppnådd den gjensidige tillit som skulle 
til for at komponisten sa ja. 

Thommessen og Grenager 
på komponisthjem
Den røde tråden i konsertserien på kompo-
nisthjemmene, kuratert av Peter Herresthal, 
var komponist Olav Thommessen. I mange 
av verkene har Thommessen bakt inn kjen-
te bergenskomponister og andre storheter. 
Under Festspillene fikk publikum blant annet 
høre miniatyrurfremføringer av fra fiolinverket 
Bulls’hit på Lysøen, og det storslagne sE Det 
VAR Det, over Griegs ballade, fremført av Ingrid 
Andsnes i Troldsalen. I konsertprogrammene 
var Thommessens musikk satt sammen med 
klassikere som Sibelius og Grieg.

«Å urfremføre Grenager på 
Festspillene er det same som å åpne 
nye landskap»

– BERGENS TIDENDE 31. MAI.

Cellist Ernst Simon Glaser holdt konsert 30. 
mai på Siljustøl hvor han urfremførte Der Bach 
an der Quelle Lene Grenager. Måten Glaser 
kombinerte Grenager, Thommessen og Bach 
på i sitt konsertprogram fikk svært god mot-
takelse, og konserten var helt utsolgt. 

Eg søv, men hjartet vaker 
av Nils Henrik Asheim
Bestillingsverket som ble urfremført 04. juni i 
Håkonshallen tok utgangspunkt i Salomos høy-
sang. Komponist Nils Henrik Asheim arbeidet 
tett med skuespiller Ane Dahl Torp i utvelgelsen 
av tekstlinjene til det 25 minutter lange verket. 
Musikken som flettet seg rundt teksten, ble 
fremført av Ensemble Allegria – et ungt kam-
merorkester som liker å gå nye veier.

DOG/GOD
Da Alwynne Pritchard sluttet som kunstnerisk 
leder for Borealis i 2014, bestemte hun seg for 
å bestille en serie korte musikkteaterstykker 
fra noen av de mange komponistene hun hadde 
jobbet sammen med. Temaet skulle være DOG. 
I dialog med kunstnerne ble hun interessert 
i koblingene mellom hunden og det gudom-
melige, og resultatet ble konsertforestillingen 
DOG/GOD (se foto på omslag). Den rommer ni 
urfremføringer av ti komponister fra tre gene-
rasjoner og fem forskjellige land.

Stemningsfulle konserter i 
Håkonshallen trakk et stort publikum.
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Store navn 
innen klassisk 
musikk

Festspillene har et særlig ansvar for 
å ivareta, utvikle og utfordre den 
klassiske musikken.

Selv om Festspillene har en bredere program-
profil nå enn tidligere, er det fremdeles den 
klassiske musikken som er hjørnesteinen i 
festivalen. En rekke ensembler fra det inter-
nasjonale toppsjiktet holdt konserter under 
Festspillene, herunder Les Arts Florrisants, 
Borodin strykekvartett, Il Pomo d’Oro, Quatuor 
Diotima og Freiburger BarockConsort. Store 
navn som Leif Ove Andsnes (s.41), Anne Sophie 
von Otter, Bo Skovhus, og et knippe av Europas 
beste kontratenorer i Catone in Utica preget 
det klassiske musikkprogrammet. 

Les Arts Florissants

«Som tydelig tegn på nivået 
denne festivalen kan oppvise, kom 
konserten med Claudio Monteverdis 
8. Madrigalbok, eminent fremført av 
det franske stjerneensemblet Les Arts 
Florissants under syngende ledelse av 
tenoren Paul Agnew i Håkonshallen». 

– MORGENBLADET, 05. JUNI.

Med denne konserten avsluttet det anerkjente 
vokalensemblet sin reise med Monteverdis 

madrigaler. De 8 sangerne og 11 musikerne har 
et oppsiktsvekkende samspill, og det tekniske 
er perfekt. Konserten ble tidlig utsolgt.

Catone in Utica

«Det spenstige tidligmusikkensemblet 
Il Pomo d’Oro ledet av en ilter 
Riccardo Minasi sørget for konstant 
musikalsk spenning. Og på scenen sto 
noen av tidens beste kontratenorer, 
unge sangere som tøyer grensene 
for hva som er mulig å få til i dette 
stemmeregisteret.». 

– TERNINGKAST 5, BERGENS TIDENDE 03. JUNI

Som by nr. 2 i Europa, presenterte Festspillene 
i Bergen denne barokkoperaen av Leonardo 
Vinci i konsertversjon. Operaen hadde ikke 
vært fremført på 300 år og prosjektet vak-
te internasjonal oppsikt med utsolgte hus i 
Tyskland og Frankrike. I Bergen var billettsalget 

en utfordring, men de rundt tusen som var til-
stede så ut til å stortrives i de fire timene som 
konserten varte.  

Anne Sophie von Otter

«Jubelen ville ingen ende ta. Det 
ble trampeklapp. Det ble  «Parlez-moi 
d’amour» avviklet som grøtet 
fellessang».

– TERNINGKAST 5, BERGEN TIDENDE 04. JUNI.

Den kjente mezzosopranen kom til Festspillene 
med et fransk repertoar som spente fra Camille 
Saint Saëns til Georges Moustaki. Med seg 
hadde hun et lite orkester med bl.a. Bengt 
Forsberg og Lawrence Power. Musikken var 
hentet fra platen Douce France og inngikk i 
Festspillenes konsertserie Late Night Logen. 
Som avslutning inviterte von Otter til duett 
med Tora Augestad og stemningen i den tett-
pakkede salen sto i taket.  

Et knippe av verdens beste kontratenorer i Catone in Utica.

Den danske strykekvartett m/ 
Christian Ihle Hadland 

«Dei fire unge danskane (…) er 
råskinn på scena, med høgaste 
samspelspresisjon og lytelaus 
intonasjon»

– DAG OG TID 05. JUNI.

Carl Nielsen, Brahms og nordisk folkemu-
sikk i finurlige arrangementer sto på meny-
en da Dansk strykekvartett holdt konsert i 
Håkonshallen med Christian Ihle Hadland som 
solist i Brahms pianokvintett i f-moll. Musikernes 
kraftfulle energi og tolkninger ble svært godt 
mottatt, og Bergens Tidende uttrykte sin 
begeistring ved å gi terningkast 6. 
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Over 4000 mennesker opplevde et nytt verk av 
Per Nørgård og Griegs amoll-konsert på en ny 

måte under Midnight Reflection.
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Nye 
konsertformat

Festspillene utforsker kunstmusikk i 
nye rammer

Silent concert
Flere av konsertene på årets program har kom-
binert musikk fra ulike epoker og sjangre, og 
nye arenaer er blitt tatt i bruk.

Spesiell oppmerksomhet fikk Midnight 
Reflection: Da Griegs a-mollkonsert, spilt 
av Bergen Filharmoniske Orkester ble over-
ført til høretelefoner til publikum ved Lille 
Lungegårdsvann, var den iscenesatt av lys 
og videoprojeksjoner på vannet. Over 4000 
mennesker kjøpte billett til prosjektet som 
var en samproduksjon mellom Festspillene og 
det berlinbaserte kunstnernettverket Phase 7.

Klassisk musikk ble også fremført live av 
blant annet Samuelsen-søsknene og Ingrid 
Andsnes på platebaren Apollon 05. juni, og 
i Festspillstredet 06. juni om ettermiddagen. 
Disse arrangementene var gratis.

Meditasjon og mysterier

«Gripende og tankevekkende» 

– SPILLEROM, NRK 

Nils Økland og Sigbjørn Apeland utfor-
sket og improviserte over Heinrich Bibers 
Rosenkranssonater, og med seg hadde de 
barokkfiolinist John Holloway og Evln Laib 
på continuo orgel. Konserten i Håkonshallen 
var kuratert av Ultima-sjef Lars Petter Hagen. 

Samspillet mellom sonatene og improvisasjo-
ner med islett av religiøse folketoner, jazz og 
rock var ikke bare et spennende møte mel-
lom to mesterfiolinster, men utgjorde også et 
flettverk av musikkstiler som viser forbindel-
seslinjene i musikk og gjensidig inspirasjon på 
tvers av sjangre. 

Store etterkrigskomponister 
Festspillene er en foregangsfestival når 
det gjelder å presentere kjente komponis-
ter innen det 20. århundrets kunstmusikk. 
I år sto blant annet Karlheinz Stockhausen 
og Helmut Lachenmann på programmet. 
Konsertrammene var skreddersydd lytte-
opplevelsen.  

Stockhausen: Stimmung

«Live er «Stimmung» ei fantastisk 
oppleving», 

– TERNINGKAST 5, BERGEN TIDENDE 05. JUNI.

Den tyske komponisten Karlheinz Stockhausen 
(1928-2007) var en ledende skikkelse i 
avantgardemusikken i det 20. århundret. 
Festspilldirektøren har et nært kjennskap til 
den kompromissløse kunstneren blant annet 
fra sin tid som skribent, da han også bodde hos 
ham. Stockhausens verk Stimmung ble under 
årets festspill fremført av vokalensemblet 

Stockhausens Stimmung med 
Theatre of Voices i Håkonshallen. 

innbyr til meditasjon.
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Theatre of Voices i Håkonshallen, og da med 
publikum liggende på puter på gulvet. 

Oslo Sinfonietta m/Helmut 
Lachenmann 

«Me sat og måpte på Bergen Kjøtt 
på tysdag. Me klypte oss sjølve i 
armane. På slutten av denne seansen 
ville me at konserten berre skulle 
vare og vare. Og vare. Det som hendte 
på Bergen Kjøtt var ei feiring av 
stor klang, instrumentasjonsmagi 
og raffinerte melodiføringar». 

– TERNINGKAST 6. BERGENS TIDENDE, 11. JUNI

Helmut Lachenmann fylte 80 år i år, og Oslo 
Sinfonietta og dirigent Christian Eggen laget 
en konserthyllest til ham hvor han selv også 
sto på scenen. De inntok Bergen Kjøtt, og de 

gamle fabrikklokalene sto godt til Lachenmanns 
vide uttrykksregister hvor det skrapes, pustes 
og bankes.     

Satsing på 
unge talenter

Festspillene skal være et utstillings-
vindu for unge talenter og bidra til å 
gi dem en plattform. 

Det er mange eksempler på at det å holde 
festspillkonsert er et viktig bidrag i starten av 
en internasjonal karriere. I år møtte publikum 
mange unge musikere på komponisthjemme-
ne, samt at to større satsinger underbygget 
Festspillene som en arena for lovende talenter. 
Ensemble Allegria holdt også egen konsert i 
Håkonshallen sammen med Ane Dahl Torp og 
John Holloway.

Den norske solistpris
Den norske solistpris er blitt delt ut under 
Festspillene siden 2004, og åpnet for nordiske 
deltakere i 2011. Deltakerne er plukket ut av 
de største symfoniorkestrene i hvert land, og 
i år konkurrerte norske Endre Rydland Vetås 
(trombone) med danske Eva Kruse Steinaa 
(obo) islandske Eva Thórarinsdóttir (fiolin), 
svenske Magnus Holmander (klarinett) og 
finske Jonathan Roozeman (cello). 

Etter hver sin solokonsert i Troldsalen på 
Edvard Griegs eiendom og en tv-sendt finale 

i Håkonshallen lørdag kveld, ble det klart at 
Eva Kruse Steinaa fikk den gjeve utmerkelsen. 
Prisen er på 100 000 kroner, og er gitt av Bernt 
Fossum. Konserten ble sendt på NRK 2, og også 
overført til Island og Danmark. I tillegg til smekk-
full sal, var det over én million tv-tittere som 
fulgte den spennende avslutningen. 

Årets jurymedlemmer var Andreas Sundén, 
klarinettist fra Sveriges radio, fiolinist Kaija 
Saarikettu fra Sibelius-akademiet, trombonist 
Sverre Riise og dirigent Eivind Gullberg Jensen.

Andsnes & venner

«Kammermusikk av det helt store 
formatet (…) Konseptet er genialt 
enkelt (…) Kraftfullt og inderlig»  

– TERNINGKAST 6, DAGBLADET 09. JUNI

I 2014 initierte Festspillene et nytt prosjekt 
hvor Leif Ove Andsnes arbeidet med norske 

Helmut Lachenmann og Oslo Sinfonietta imponerte på Bergen kjøtt.

Silje Samuelsen spilte klassisk musikk med rockefot på Apollon 
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stjerneskudd. Resultatet av samarbeidet var en 
kammerkonsert i Grieghallen. Mottakelsen var 
overveldende. I år fulgte Festspillene dette opp 
med et nytt mentorprosjekt under paraplyen Leif 
Ove Andsnes & venner. Resultatet var en serie 
konserter i Håkonshallen, Logen og Grieghallen 
med tre mentorer og fire talenter. På mentorlaget 
hadde Andsnes med seg den japanske fiolinisten 
Akiko Suwanai, og Håvard Gimse medvirket på 
piano. Opprinnelig skulle cellist Torleif Thedéen 
bidra, men han ble erstattet av Tanja Tetzlaff, 
da Thedéen måtte melde avbud.

De fire unge musikerne i prosjektet var Eivind 
Holtsmark Ringstad (bratsj), Ragnhild Hemsing 
(fiolin), Frida Fredrikke Waaler Wærvågen (cel-
lo) og Ellen Nisbeth (bratsj) og på konsertpro-
grammene sto både Bartók, Brahms, Debussy 
og ikke minst Sibelius, som feiret jubileum i år. 
I Logen teater hadde musikerne med seg den 
finske skuespilleren Frank Skog i en hyllest 
til komponisten. 

Crescendo
Under Festspillene ble det langsiktige talent-
programmet Crescendo lansert. Bak står 
Festspillene i Bergen, Barratt Due musikkin-
stitutt og Oslo-Filharmonien, og prosjektet er 
muliggjort av de private støttespillerne Trond 
Mohn, Bettina Ford Jebsen & Hans Peter Jebsen, 
Sparebankstiftelsen DNB og Dextra Musica. 
Gjennom samspill, coaching og en rekke kon-
serter, rustes unge topptalenter til å møte det 
internasjonale solistmarkedet og Crescendo 
omfatter også program for unge kammermu-
sikere og unge orkestermusikere. Festspillene, 
som tok initiativet til prosjektet, blir konserta-
rena for mange av de involverte i programmet 
de kommende årene.

Byens 
sentrale 
partnere

Festspillene skal styrke de lokale 
profesjonelle kulturinstitusjonene og 
det frie feltet.

Festspillene har et langsiktig samarbeid med 
de største kulturinstitusjonene i Bergen som 
Bergen Filharmoniske Orkester, Den Nationale 
Scene, Carte Blanche, Bergen Nasjonale Opera 

og en rekke museer. I tillegg har Festspillene 
tett kontakt med det frie scenekunstfeltet, her-
under Transiteatret i Bergen, og arbeider ofte 
med byens kor og Sjøforsvarets Musikkorps. 

Konserter med Bergen 
Filharmoniske Orkester

«Den beste opningsframsyninga til 
Festspillene på fleire år». 

– DAG OG TID, 29. MAI 

Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) kan 
som ett av verdens eldste orkestre føre sin 
historie tilbake til 1765, og 250-års jubile-
et hadde en sentral plass på årets festspill. 
Åpningsforestillingen var Andrew Littons 

Igudesman & Joo fikk 
Bergen Filharmoniske 
Orkester til  å danse.

Eva Kruse Steinaa vant Den norske solistpris. Her sammen med 
festspilldirektør Anders Beyer og NRKs Arild Erikstad.
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versjon av Porgy & Bess med flere interna-
sjonale solister og et stort kor sammensatt av 
Edvard Grieg Kor, Bergen Filharmoniske Kor 
og musikklinjen ved Bergen Private Gymnas. 
Forestillingen var utsolgt begge kvelder.

Igudesman & Joo har tatt verden med storm 
med sitt unike show hvor komedie, klas-
sisk musikk og populærkultur blandes godt 
sammen. Big Nightmare Music var intet unntak, 
og den morsomme duoen fikk hele orkesteret 
med seg i alt fra storslåtte dansenummer til 
virtuose øyeblikk med melkeskummer. 

Festspillenes signaturverk, Griegs amoll-
konsert ble fremført av nederlandske Ronald 
Brautigam under konserten Nordisk prisme. 
Styreleder Åse Kleveland var konsertvert denne 
kvelden som også rommet Arne Nordheims 
Floating, Jean Sibelius’ originale siste symfoni 
og urfremføringen av Peter Nørgårds Three 
Nocturnal Movements (s. 31)

Carte Blanche: Birthmark

«Fint å bli invitert inn til å bli 
medtolker og nesten medvirkende i 
hva verket kan være» 

– NRK, KULTURHUSET 01. JUNI 

Hooman Sharifi startet som teatersjef ved 
Carte Blanche i august 2014, og trippelfore-
stillingen Birthmark er den første han har 
programmert for det nasjonale kompaniet 
for samtidsdans. Han ville presentere sterke 
og tydelige kvinnelige koreografer samt leke 
med sjangerforventninger og kulturelle skil-
lelinjer. Verkene til Ingeleiv Berstad og Kristin 
Ryg Helgebostad, Siri Jøntvedt og Snelle Hall, 
samt Lina Majdalanie spilte på stereotypier og 
tok opp likeverd, identitet og kroppsideal på 

svært ulike måter. I sistnevntes verk var det 
ikke dansebevegelser i det hele tatt. Her delte 
danserne små fortellinger om sin hverdag.  

Den Nationale Scene
Foruten å være en samarbeidspartner på 
Folkets festspillscene (s. 20), presenterte DNS 
Arne Lygres Ingenting av meg og forestillin-
gen Informasjon og kjærlighet på festspill-
programmet.

Festspillene samarbeidet også med DNS, 
Vestnorsk jazzsenter og Nattjazz om kon-
sertforestillingen Obra og samtalen Europas 
nye nomader.

Transiteateret-Bergen: DUB

«En nøye konstruert scenisk 
happening bombarderer oss med det 
ubehagelige faktum; volden sitter i 
blodet på oss alle». 

– TERNINGKAST 4, VG, 30. MAI

DUB Leviathan! var både tenkt, produsert 
og komponert som et scenisk album - ikke 
som en teaterforestilling. Med DUB-dj’ens 
arbeidsmåter som dramaturgisk prinsipp, 
laget Transitteatret-Bergen med Tore Vagn 
Lid i spissen, en happening i stoffskiftet mel-
lom spill, hørespill og konsert. Det tematis-
ke utgangspunktet var unntakstilstanden, 
og spørsmål rundt eurokrise og biologisme 
ble berørt. I forlengelsen av det som skjedde 
inne, ble publikum tatt med på DUB-fester 
utenfor. Med ti spilledager på Cornerteateret 
i løpet av Festspillene, ble dette prosjektet 
nesten en festival i festivalen. Sammen med 
Kunsthøgskolen i Oslo ble det også arrangert 
et to dagers scenisk symposium hvor en rekke 
teatermennesker fra inn- og utland diskuterte 
erfaringer rundt «det postdramatiske teater». 

Birthmark med Carte Blanche 
lekte med stereotypier.
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Kjærlighetsklassikeren Porgy & Bess 
åpnet årets festspill.
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Debatt og 
dialog 

Kunst er arena for meningsutveks-
ling og dialog

Festspillene er opptatt av kunstens egenverdi, 
og ønsker samtidig å vise betydningen av kunst- 
og kulturuttrykk når det gjelder å løfte frem 
nye perspektiv på andre samfunnsområder og 
utfordringer vi står overfor.

Moana – the Rising of the Sea
Sammen med Universitetet i Bergen presenterte 
Festspillene forestillingen Moana – The Rising 
of the Sea, en intens og fargerik kjærlighetser-
klæring til Stillehavets natur og kultur, produsert 
og fremført av Stillehavsfolkene selv. Rundt 25 
dansere og sangere fra Oceania Dance Theatre 
og koret Pasifika Voices opptrådte både i Bergen 
og Os. Gjennom musikk, dans og video delte de 
følelser og erfaringer som det ikke er så lett å 
fange i forskningsrapporter. De mange aktø-
rene opptrådte også på Åpningsseremonien, 
Bryggen og på Fløyen.

Samme dag som forestillingen ble vist i Peer 
Gynt-salen, holdt ledende klimaforskere et åpent 
symposium på Studentsenteret om den globale 
oppvarmingen og de stigende havnivåene.

Moana – the Rising of the Sea dro så videre på 
en internasjonal turné, arrangert av UiBs fors-
kningsmiljø og Festspillene. Både Edinburgh, 
København og EU-parlamentet i Brussel fikk 
oppleve de sterke vitnesbyrdene på scenen. 
Forestillingen er også invitert til klimakonfe-
ransen COP21 2015 i Paris. 

Minnenes sangbok
Musikk en nøkkel i kommunikasjonen med 
demenssyke. Sammen med Griegakademiets 
senter for musikkterapi arrangerte Festspillene 
en gratiskonsert rettet mot demente, helseper-
sonell og pårørende, samt inviterte til samtale 
og seminar om temaet.

Grieghallen var fullsatt da Herborg Kråkevik og 
pikekor fremførte kjente melodier, og mange 
sang med. 

Ensemblet fra Moana – The Rising of the Sea 
deltok på åpningsseremonien.

DEBATT OG 
DIALOG

DEBATT OG 
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Samtale- 

program

Festspillene vil bidra til den 
demokratiske offentlighet 
gjennom ordskifter knyttet til det 
kunstneriske programmet.

Over 800 publikummere deltok i år på samta-
leprogrammet knyttet til forestillinger og kon-
serter. Festspillene tok opp spørsmål rundt 
ytringsfrihet og likeverd, klima og forbruk, utvik-
lingen i Europa og forholdet mellom kjønnene. 
Formidling av klassisk musikk og betydningen 
av kunstkritikk ble også debattert. 

Kunsten er avhengig av en levende 
debatt.  Festspillene ønsker å bidra til å skape 

en nasjonal og internasjonal offentlighet på det 
utøvende kunstfeltet, og inspirere til en kva-
lifisert og faglig relevant kritikk. I samarbeid 
med Kritikerlaget ble derfor Årets kritikk utdelt.
Totalt arrangerte Festspillene 10 samtaler 
med en rekke partnere og med støtte fra Fritt 
Ord. Logen teater, Litteraturhuset i Bergen, 
Bergen Offentlige bibliotek, Studentsenteret 
og Cornerteateret ble brukt som arena.

Kvinneforakt i guds navn 
Deltakere: Maryam Namzie, Cecilie Ore, Gunnar 
Stålsett, John Peder Egenæs, Deeyah Khan og 
Hilde Sandvik (ordstyrer)

I samarbeid med Amnesty International og 
Bergens Tidende.

Europas nye nomader
Deltakere: Janne Haaland Matlary, Jon Horgen 
Friberg, Sveinung Rotevatn, Jon Balke og 
Christian Borch (ordstyrer)

I samarbeid med Vestnorsk jazzsenter, Nattjazz 
og Den Nationale Scene

Innovative Practice In Dementia 
Care og Musikken mellom oss
Deltakere: Martin Kampel, Vicky Karkou, Hanne 
Mette Ridder, Christian Gold, Jill Halstead, 
Helene Sandvig og Brynjulf Stige (ordstyrer)

I samarbeid med Griegakademiets senter for 
musikkterapi (GAMUT).

Kunsten å formidle kunstmusikk
Deltakere: Lars Petter Hagen, Henning Kraggerud, 
Stephan Barratt Due, Line Jørgensen, Baldur 
Brønniman og Einar Idsøe Eidsvåg (ordstyrer)

I samarbeid med Norsk komponistforening

Kunstkritikkens betydning 
og Årets kritikk
Deltakere: Ine Therese Berg, Sjur Haga 
Bringeland, Hooman Sharifi, Hild Borchgrevink 
(ordstyrer). Kritiker Erling Guldbrandsen mot-
tok reisestipend for Årets kritikk.

I samarbeid med Norsk kritikerlag

Kunnskaper & ferdigheter i 
postdramatisk teater 
Deltakere: Árpád Schilling, Thomas Oberenderer, 
Signa Köstler, Tora Augestad, Tomas Nilsson, Tore 
Vagn Lid, Martin Clark, Cecilie Løveid, Hooman 
Sharifi, Carl Morten Amundsen, Toril Goksøyr, 
Camilla Martens, Marius Kolbernstveit, Eirik 
Raude, Øystein Stene og Gianluca Iumiento 

I samarbeid med Prosjektprogrammet/KHIO 
(Teaterhøgskolen). 

Kunst & ytringsfrihet
Deltakere: William Nygaard, Marianne Hurum, 
Flemming Rose, Karin Hindsbo, Knut Olav Åmås 
(ordstyrer)

I samarbeid med stiftelsen Fritt Ord

Kafka-komikk
Deltakere: Thorbjørn Harr, Harald Eia, Svein 
Berge, Kristoffer Jul Larsen (ordstyrer)

I samarbeid med Bergen offentlige bibliotek

Erotiske Møter
Deltakere: Juni Dahr, Håkon Austbø, Charlotte 
Myrbråthen (ordstyrer)

I samarbeid med Bergen offentlige bibliotek

Under samtalen Kvinneforakt i Guds navn diskuterte bl.a. 
Gunnar Stålsett, Deeyah Khan og Maryam Namzie.

Erlings Guldbrandsen mottok stipend for Årets kritikk av 
festspilldirektør Anders Beyer.
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Publikum

Arbeidet med publikumsutvikling 
involverer både program og 
kommunikasjonstiltak.

Festspillene ønsker et mer sammensatt publi-
kum, og arbeider med tiltak for å øke andelen 
av førstegangsbesøkende og senke gjennom-
snittsalderen på publikum.

Foruten nyskapende prosjekt som fokuserer 
på medvirkning, som for eksempel Folkets 

RIFF
På Logen teater har Festspillene to år på rad 
invitert til RIFF – en festkveld fylt med musikk, 
film og dans fra Verden og Bergen. Etter innspill 
fra en ressursgruppe nedsatt med represen-
tanter fra Det felles innvandrerråd og Bergen 
Internasjonale Kultursenter, ble det satt sammen 
en bred meny med sang og dans fra ulike ver-
denshjørnet, presentert av amatører og profe-
sjonelle. Det ble også servert fingermat laget 
av et stort internasjonalt lag av frivillige, og 
sluttet med to hete timer på dansegulvet. 
Arrangementene var utsolgt både i 2014 og 2015.

Rival vs Rival
Festspillene videreførte sitt samarbeid med 
Kollibri – Children at Risk Foundation om 
breakedance-happeninger med dans, musikk 
og workshops på FYSAK allaktivitetshus. I år 

ble det også invitert til et tre timers langt show 
på Edvard Griegs plass kvelden før. 

Festspillstredet
I samarbeid med ulike kulturaktører i Skostredet 
ble området fylt med pop-up konserter, opples-
ning og barneteater på ettermiddagstid. Om 
kvelden var det duket for stor konsert på par-
keringsplassen med bl.a. Ralph Myerz & The 
Jack Herren Band og Karin Park.

VIBBER
For 9. året på rad inviterte Festspillene studentene 
til gratisarrangement på Logen Teater i forkant 
av festivalen. Rundt 1000 studenter var til stede 
gjennom det fem timer lange programmet. Her ble 
det servert smakebiter fra festspillprogrammet, i 
tillegg til at det var debatt, filmvisning og en rekke 
installasjoner av kunststudenter. Arrangementet 

festspillscene (s. 20), har Festspillene lagt vekt 
på å skape gode relasjoner til flere samarbeids-
partnere og slik nådd ut til nye målgrupper. 
Nye formidlingsstrategier og konsertformat er 
også tatt i bruk.

I tillegg kommer barneprogram og uteprogram 
som introduserer Festspillene for et nytt publikum.

For publikumsinnsikt se s. 56.

Musikere fra miljøet 
rundt Kafé Sanaa 
avsluttes 
RIFF-kvelden.

Lang kø foran Logen Teater før studentarrangementet VIBBER i april.
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VIBBER (tidligere Studentimpulser) er et samar-
beid mellom Festspillene, Statoil og studentor-
ganisasjoner i Bergen. 

Konserter på sykehjem og eldresentre.
Ensemble Allegria holdt konserter på ti av byens 
sykehjem. Konsertene var støttet av Kavlifondet 
og åpne for beboere og deres familie og venner.

Samarbeid med næringslivet 
Sammen med Den norske bank var Festspillene 
med å arrangere Døgnåpen bank hvor kundene 
kunne få med seg minikonserter, teater, kino 
og aktiviteter utover kvelden og gjennom hele 
natten. Om morgenen ble det servert frokost 
og klassisk konsert i banklokalet.

Festspillene samarbeidet med 23 spisesteder 
som ligger i nærheten til arenaene, for å kunne 
tilby publikum en mer helhetlig festivalopplevelse. 

Til en av formiddagskonserten på Troldhaugen, 
inviterte Bergen taxi med seg flere beboere på 
eldresentre, og noen av dem ble kjørt til arenaen 
i en veterantaxi.

Billettgaver og Prøvekjør kunsten
I år samarbeidet Festspillene bl.a. med Kirkens 
bymisjon, Røde Kors, Robin Hood Huset, Megafon, 

Frelsearmeen, SOS Barnebyer, Utekontakten, 
Bergen Fengsel, Norskopplæringen og Redd 
Barna. Disse organisasjonene fikk til sammen 
1002 billetter til sine brukergrupper. 898 ble 
sponset av Kavlifondet og 130 av DNB.

Festspillene fortsatte ”Prøvekjør kunsten” i 
samarbeid med Bergen Taxi, frisørsalonger og 
festspillspisestedene. Kunder som aldri hadde 
vært på Festspillene før, fikk tilbud om to gra-
tisbilletter til utvalgte forestillinger. 112 verdi-
kuponger ble delt ut.

Ensemble Allegria gledet mange sykehjemsbeboere.

Festspillene skal gi familien 
fellesopplevelser. 
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Publikumsundersøkelse 
2015

Snittalder er 53 år (47 år i 2014)
69,7 % er kvinner (65,7 % i 2014)
63,1 % bor i Bergen (63,3 % i 2014)
83,7 % har høyere utdanning (89,5 % i 2014)
23,7 % var på Festspillene for første gang 
i år (22,6 % i 2014) 
32,7 % var første- eller annengangs 
besøkende (35,4 % i 2014)
49,5 % har vært på Festspillene 5 år 
eller fler (44,8 % i 2014)
75,6 % har tenkt å besøke Festspillene 
i 2016 (samme som i 2014))
81,5 % er fornøyd (meget eller ganske) 
med årets festspill. (84,4 % i 2014)

*Tallene er hentet fra en nettbasert undersøkelse 
med 457 respondenter. 

Festspillene gjennomfører en årlig publikumsun-
dersøkelse for å få tilbakemeldinger fra publikum 
og for å kunne registrere om det skjer endringer 
i publikumssammensetningen. Epostadresser 
ble innhentet under festivalen på et represen-
tativt utvalg av arenaer og betalte arrangement. 
Publikum på uteprogrammet, skoleforestillinger 
og andre gratisarrangement er ikke med i denne 
undersøkelsen.

En viktig målsetning er å ivareta kjernepublikum-
met og samtidig øke oppslutningen og rekruttere 
et yngre publikum. På de betalte arrangemen-
tene ser vi at andelen førstegangsbesøkende 
har gått opp fra 15,6 % i perioden 2008-2012 til 
22,7 % i perioden 2013-2015. 

Alle under 30 år betaler maks 150 kr per billett 
uansett hvor de sitter i salen, og salget i denne 
kategorien har økt fra 3 797 i 2014, til 4 374 i år. 
Det er likevel utfordrende å rekruttere de unge. 
Snittalderen på festspillpublikum har gått ned 
fra 49,6 år til 49 år i samme måleperiode som 
over. Dette viser at det er behov for å legge 
langsiktige strategier for arbeidet med publi-
kumsutvikling.

Presse

Antall akkrediterte journalister 
holder seg stabilt. I år var det 26 
norske journalister fra 26 ulike 
medier og 25 utenlandske tilstede 
under festivalen. 

Det er størst mediedekning de første dagene 
av festivalen, og spesielt åpningsseremonien 
hvor alle de prominente gjestene er på plass.

I år arrangerte Festspillene et internasjo-
nalt vertskapsprogram for presse og bransje 
sammen med Music Norway og med støtte fra 
Utenriksdepartementet. Vi samarbeidet også 
med Vestnorsk jazzsenter/Nattjazz om en av 
programbolkene. Ti utenlandske musikkjour-
nalister fulgte et opplegg sammen med ti fra 
internasjonal musikkbransje (festivalledere, 
aktører/agenter og konserthus) og norske bran-
sjefolk. I tillegg til se en rekke konserter med 
norske musikere, besøkte de komponisthjem, 

og kunstmuseene og hadde seminar og møte-
punkt. Programmet fikk gode tilbakemeldinger.

Inntrykket er at Festspillene får mye mediedek-
ning både lokalt, nasjonalt og internasjonalt 
i forhold til mange andre festivaler i samme 
sjanger. NRK hadde fire innslag på Dagsrevyen/
Kveldsnytt, to festspillrelaterte sendinger på 
Hovedscenen, fire konserter ble sendt på P2 
og det var 20 innslag på NRK radio nasjonalt, i 
tillegg til en rekke innslag på NRK Hordaland. 
TV2 hadde innslag på God morgen Norge, 
Nyhetskanalen og tre reportasjer på Nyhetene.

Dekningen i Bergens Tidende og Bergensavisen 
har gått noe ned, men det har vært mange inter-
essante intervjuer, kronikker og flotte festi-
valbilder både i forkant og under Festspillene. 
Anmeldelsene lokalt og nasjonalt har i hoved-
sak vært svært gode. Av de 15 kritikkene som 
sto på trykk i BTs papiravis, var det fire 4’ere, 
to 6’ere og resten 5’ere. Unntaket var åpnings-
seremonien, som fikk en 2’er. 
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Besøkstall
I  FESTIVALPERIODEN 2013 2014 2015
BILLETTERTE ARRANGEMENTER

Solgte billetter

Solgte via egne systemer 27,355 27,655 33,738

Solgte via andre institusjoner 2,234      4,144    1,572

Totalt solgte billetter   29,589   31,799  35,310

Utstedte billetter  

Sponsorer 2,834 2,843 3,485

Fribilletter 5,961 4,571 5,743

Totalt utstedte billetter 8,795 7,414 9,228

Totalt på billetterte arrangement 38,384 39,213 44,538

GRATISARRANGEMENTER -  UTE 35,991 30,016 46,805

GRATISARRANGEMENTER -  INNE 6,781 8,364 11,366

*Festspillutstillingen 2,042 3,154 1,582

Totalt besøk i festivalperioden         83,198         80,747      104,291

UTENFOR FESTIVALPERIODEN 2013 2014 2015

Totalt besøk utenfor festivalperioden 1,296 862 1,790

Totalsum 84,494         81,609 106,081

Åpningsseremonien hvor Hennes Majestet Dronning Sonja og statsminister 
Erna Solberg var blant gjestene, fikk bred mediedekning.
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Partnere

Festspillambassadører
Trond Mohn
Rika AS v/Yvonne og Bjarne Rieber
Grieg Foundation

Hovedsamarbeidspartnere
DNB
DNV GL
Statoil
Bergens Tidende
Radisson Blu Hotel Norge
Dagens Næringsliv
Prosjektpartnere
Sparebankstiftelsen DNB - Dextra 
Musica
Kavlifondet
GC Rieber Fondene
Fritt Ord
H. Westfal-Larsen og Hustru Anna
 Westfal-Larsen’s Almennyttige Fond
Universitetet i Bergen
Anders Sveaas’ Allmennyttige Fond

Festivalpartnere
Nespresso
PwC
Telenor
Norwegian Hull Club
A7 Print
07000 Bergen Taxi
Galleriet
Atea
TTS Group
Securitas
TIDAL
Tesla Bergen
Olden

Offentlige støttespillere
Kulturdepartementet
Bergen kommune
Hordaland fylkeskommune
Utenriksdepartementet

Prosjektstøtte
Nordisk kulturfond
Statens Kunstfond (Danmark)
Pro Helvetia

Oticon Fonden
Institut français
J.W. Eides Stiftelse
Bergens Riksmålsforening
Music Norway

Andre partnere og bidragsytere
Apollon Bergen
Arrangement Tjenester
Askøy kommune
Austevoll kommune
Barratt Due musikkinstitutt
Bekkjarvik Gjestgiveri
Bekkjarvik Eiendom AS
Bergen Backline
Bergen Dansesenter
Bergen Domkor
Bergen Filharmoniske Orkester
Bergen Filharmoniske Kor
Bergen og Hordaland Turlag
Bergen Internasjonale Kultursenter
Bergen Kjøtt
Bergen Kulturskole
Bergen Offentlige Bibliotek
Bergen Pikekor
Bergen Private Gymnas, Musikklinjen
Billettservice
BIT-Teatergarasjen
Bodoni
Borealis
Boksalongen
Bremneskantoriet
Bright Norway AS
Bymuseet i Bergen
Bømlo kommune
Bømlo Teater
Carte Blanche – Norges nasjonale
 kompani for samtidsdans
Cornerteateret
Damsgårdsdagene
Det felles innvandrerråd, Hordaland
Den Nationale Scene
Dramatikkens Hus
Dukkenikkernes teaterverksted
Edvard Grieg Kor
EKKO
Erdal Kirke
Fana og Ytrebygda kulturkontor
Flimmer film
Fløibanen A/S
Fløien Folkerestaurant
Forsvarsbygg nasjonale festningsverk

Fysak Allaktivitetshus
GAMUT, Griegakademiets senter
for musikkterapiforsking
Griegakademiet - Institutt for musikk,  
 UiB
Grieghallen
Herdla Kirke
Holbergprisen
Høgskolen i Bergen
Jiří Hlinka Klaverinstitutt
Kirkemusikk i Bergen
Kolibri – Children At Risk Foundation
Kritikerlaget
Kulturoperatørene
Kunsthøyskolen i Oslo
KODE Kunstmuseene i Bergen
Litteraturhuset i Bergen
Logen Teater
Lydgalleriet
Lysverket
Marceliussen Transport AS
Moster Amfi
Nordisk Råds Musikkpris
Norges musikkhøgskole
Norges Musikkorps Forbund
Norsk kulturskoleråd
NRK
Ole Bulls villa, Valestrand
Oseana
Oslo Sinfonietta
Ragn Sells
Regnbuedagene
Revy & Teaterservice
Rekstensamlingene
Sibelius Kollegio
Sibelius 150
Sibelius One
Siljustøls Venner
Sjøforsvarets Musikkorps
Steinway Piano Gallery Oslo
Stiftelsen Bryggen
Stiftelsen Den norske solistpris
Stiftelsen Siljustøl
Stine Vikne, blomsterleverandør
Ten sing Bømlo
University of the South Pacific
VilVite
Østre
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Teaterkompaniet Kamchátka fikk et 
varmt møte med byens befolkning 

i sin perfomance. 
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SAFER, SMARTER, GREENER

I DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) er vi opptatt av sikkerhet, kvalitet og 
integritet. Vi er nå 16.000 ansatte i 100 land, som hver dag jobber mot et felles 
mål: En sikker og bærekraftig fremtid. Vår rolle består ofte i å balansere 
næringslivets og samfunnets interesser. Vi kaller det balansekunst. 

Vårt samarbeid med Festspillene understøtter denne forpliktelsen overfor 
samfunnet. For kultur og samfunn går hånd i hånd.

Derfor er vi stolt hovedsamarbeidspartner for Festspillene i Bergen.

BALANSEKUNST

Lær mer om oss på www.dnvgl.com

Styret for 
Festspillene i Bergen
Åse Kleveland – styreleder
(for den norske stat) 

Bjørn Laastad 
(Hordaland fylkeskommune)

Mona Røsvik Strømme 
(Hordaland fylkeskommune)

Herman Friele 
(Bergen kommune)

Knut Helland 
(Festspillenes representantskap)

Guri Heftye 
(Festspillenes representantskap)

Tonje Elisabeth Peersen 
(Ansattes representant, 
overtatt for Nina Lauvsnes)

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

Representantskap for
Festspillene i Bergen
Tom-Christer Nilsen – ordstyrer

Gisle Johnsen 
(for den norske stat)

Rune Bakervik 
(for Bergen kommune) 

Anne Gine Hestetun 
(for Stiftelsen Harmonien)

Siren Sundland 
(for Den Nationale Scene)

Vigdis Hamnes 
(for Kavlis Almennyttige Fond)

Dag Rune Olsen 
(for Universitetet i Bergen)

Sigurd Sverdrup Sandmo 
(for Kunstmuséene i Bergen)

Martin Clark 
(for Bergen Kunsthall)

Egil Herman Sjursen 
(for Grieghallen AS)

Festspillene i Bergen er under 
H.M. Kong Harald Vs høye beskyttelse.
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