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Takk!
Festspillene i Bergen 2018 hadde tro og tvil
som tema. Verden er i hastig endring med nye
teknologiske landvinninger som binder verden
sammen på en ny måte. Samtidig opplever vi en
tid med store globale utfordringer og en daglig
strøm av manipulert nyhetsinformasjon som gir
anledning til å stille spørsmål om sannhetsgehalten i det som presenteres. Hva kan vi egentlig
tro på i en sekularisert verden, hvor religionen
ikke lenger er et fast holdepunkt i livet?
Individuelt og som samfunn blir vi utfordret, og
er på et eksistensielt nivå nødt til å ta stilling
til grunnleggende spørsmål om vår identitet og
integritet. Festspillene 2018 tilbød bilder og fortellinger om det å være menneske. Kunsten er
et mektig redskap til å fremstille verdensbilder,
til å provosere, til å inspirere, til å skape fellesskapsfølelse på tvers av alle ulikheter. Årets
tema ble ikke minst tonesatt av festspillkomponisten Sofia Gubaidulina. Hennes musikk er dypt
forankret i en religiøs tro, hvor det spirituelle er
en forutsetning for kunstnerens skaperverk.
Festspillene ønsker å skape debatt, og flere av
årets forestillinger førte til diskusjoner om blant
annet identitet, sexarbeid og grensesprengende
teater på arenaer som i utgangspunktet ikke er
tenkt til kunstformidling.

skape prosjekter som utnytter ny teknologi. I
Bergen finnes sterke miljøer innenfor digitalisering og innovasjon, og i 2018 satte Festspillene
fokus på digitalisering, både i møtet med kunst
og kultur, men også som samfunnsfenomen.
Festspillene skal være inkluderende, en fest for
alle som skaper fellesskapsfølelse, men den skal
også være uredd og tørre å stille et speil opp
foran publikum og vise verden som den er. Ved
å stille spørsmål ved innlærte vaner og gamle
sannheter kan kunsten brukes til å forstå den
verden vi lever i.
Jeg vil takke de mange samarbeidspartnere,
medvirkende kunstnere og det store publikummet, som alle var med på å skape årets festspill.

Et samarbeid med Bergen kommune i prosjektet
Bergen Nå ga mulighet for å invitere til en digital
summit, hjernedugnad og festspillhackaton, og
Anders Beyer
festspilldirektør
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Om
Festspillene
i Bergen
Festspillene i Bergen ble etablert
i 1953 og er landets eldste og
viktigste festival for musikk og
scenekunst.
Festivalen arrangeres årlig over 15 dager i
månedsskiftet mai/juni, og skal presentere
norske og internasjonale kunstfrembringelser
av høy kvalitet. Festspillene i Bergen skal stå
for nyskapning og kunstnerisk utvikling, formidle kvalitetskunst til flest mulig og være et
kunstnerisk og kulturpolitisk knutepunkt.
Festspillene i Bergen er organisert som en stiftelse, og mottar offentlige driftstilskudd fra
Norsk kulturråd, kommune og fylkeskommune.
Offentlig prosjektstøtte, privat støtte, kommersielle sponsorer og billettinntekter utgjør
resten av det økonomiske driftsgrunnlaget.
Stiftelsen har et representantskap på ti medlemmer fra stat, kommune, fylkeskommune,
kultur- og samfunnsliv. Styrets sju medlemmer
er oppnevnt fra stat, kommune, fylkeskommune, representantskap og de ansatte i stiftelsen
(se s. 54).
Festspilldirektør Anders Beyer er ansatt på
åremål til 2022.
H.M. Kong Harald V er Festspillene i Bergens
høye beskytter.
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H.M. Dronning Sonja var til stede under
åpningsseremonien på Torgallmenningen 23. mai.
T.v. styreleder Magne Furuholmen, t.h.
festspilldirektør Anders Beyer.

De 66. Festspillene i Bergen,
23. mai–06. juni 2018
(Tall fra 2017 i parentes)
 427 arrangementsavviklinger (285)
 Ca. 1.800 artister (1.800)
 74 arenaer (40)
 33.750 utstedte billetter (37.500)
 68.000 besøk (64.500)
 8 urpremierer (7)
 7 urfremføringer (5)
 12 premierer (7)
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Festspillenes
kunstneriske
egenart
Stiftelsen Festspillene i Bergen har
som formål innenfor et bestemt
tidsrom å organisere kunstneriske
arrangementer på høyt nasjonalt og
internasjonalt nivå.
– FESTSPILLENES FORMÅLSPARAGRAF

Festspillene i Bergen har i nærmere 70 år vært
en av landets fremste kulturbegivenheter, og
spilt en sentral rolle i utviklingen av Bergen som
internasjonal kulturby. I løpet av denne perioden har festivalen utviklet seg i takt med nye
muligheter og kulturelle impulser, og bidratt til
å gjøre musikk, scenekunst og andre kunstuttrykk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig.
Festspillenes ambisjon er å være en av Europas
ledende festivaler.
Festspillene har de seneste årene satset både
bredt og smalt, der det er plass til både sirkus
og samtidsmusikk. Programmet i 2018 inneholdt hele 427 arrangementsavviklinger på
74 arenaer innen en rekke sjangre, deriblant 7

urfremføringer, 8 urpremierer, 15 premierer (se
s. 12–15) og 5 samproduksjoner (se s. 36).
Det gjennomgående temaet for årets festspill
var «tro og tvil», og en rekke forestillinger og
konserter tok opp spørsmål omkring hva vi kan
tro på i dagens verden og viktigheten av å legitimere tvilen, flertydigheten og kompleksiteten.
Årets festspill søkte også å utvide det kunstneriske rommet i digital retning, med flere forestillinger som fokuserte på nyere teknologi og en
mangesidig mønstring i samarbeid med Bergen
kommune (s. 40).

«Festspillene i Bergen har musklerne
og selvtilliden til at leve op til
sin status som Nordens største
begivenhed af sin art.»
– KLASSISK – NYHEDER

Panini-BoysRoom var en av produksjonene
som preget Festspillene i Bergen 2018.
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Verdens
fremste
skapende
og utøvende
kunstnere

Stjernepianist Leif Ove Andsnes var å høre i
konsertene Crescendo: Leif Ove Andsnes &
Andreas Brantelid m/venner I & II i Troldsalen,
og i Håkonshallen under Marius Neset Quintet
m/Andreas Brantelid & Leif Ove Andsnes. Han
er fast mentor i Crescendo-prosjektet, og holdt
i tillegg mesterklasser på Rekstensamlingene.
Virtuosene Håkan Hardenberger (trompet) og
Colin Currie (perkusjon) holdt konsert i Troldsalen med flere verk spesialskrevet for dem.
Sistnevnte var også mentor i Crescendo-programmet og spilte på konserten Crescendo:
PERCelleh & Colin Currie.

Festspillene i Bergen vil tiltrekke seg
de fremste skapende og utøvende
kunstnere i verden.
Mange store, internasjonale navn var representert på årets festspillprogram, fra første til
siste dag.

bildtext
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Sir Bryn Terfel
«har en stemme som
kan velte en buss, men
samtidig er myk som
en sofapute», skrev
Bergens Tidende. Her
står bassbarytonen på
scenen i Grieghallen.

11

I Grieghallen holdt operaens storsjarmør og superstjerne, bassbaryton Sir Bryn Terfel, og den
lyriske tenoren «med en stemme fra operaens
gullalder», Joseph Calleja, hver sine konserter.
I samme storstue fremførte fiolinist Gidon Kremer fra Latvia festspillkomponist Sofia Gubaidulinas (s. 26) Offertorium, skrevet spesielt til
ham, under konserten Grieg & Gubaidulina m/
Bergen Filharmoniske Orkester, Gidon Kremer
& Ah Ruem Ahn. Konserten ble ledet av orkesterets faste dirigent, Edward Gardner, som
i tillegg ledet Festspillenes åpningskonsert
Berlioz: Grande messe des morts (s. 36) med
stødig hånd. Gidon Kremer fremførte også et
verk sammen med en ung solist i forbindelse
med Crescendo: Fachwerk m/Geir Draugsvoll
& Kremerata Baltica i Håkonshallen, var mentor for de unge fiolintalentene Johan Dalene
& Sonoko Miriam Welde i talentprogrammet
Crescendo (s. 28), og deltok i ordskifteprogrammet (s. 44).

På scenekunstfronten var programmet preget
av flere nye produksjoner. Vegard Vinge & Ida
Müller er lysende stjerner på den internasjonale kunstscenen, og deres teaterinstallasjon/
forestilling PaniniBoysRoom (s. 14) i Sentralbadet fikk mye oppmerksomhet i forkant og
underveis. Da 2018 var på hell, ble urpremieren
trukket frem av en rekke kritikere som årets
teateropplevelse. Dramatiker og instruktør
Christian Lollike og skuespiller og multikunstner Madam Nielsen har skapt flere prosjekter
som har vakt oppsikt langt utenfor sitt hjemland Danmark, og kom til Bergen med sin nye
forestilling Black Madonna (s. 14). I tillegg hadde nåtidens største norske forfatter og dramatiker, Jon Fosse, sin trilogi Andvake (s. 36)
urpremiere på Hordaland teater. 59Productions, som sto bak videodesign- og produksjon
under OL-åpningen i London i 2012, var representert med den virtuelle teaterforestillingen
My Name Is Peter Stillmann i Festspillenes VRlounge (s. 40) i Grieghallens foajé.
Den prisbelønte danske koreografen Kim
Brandstrup var hovedarkitekt for Festspillenes avslutningsforestilling Life is a Dream (s.
39), hvor de amerikanske filmskaperne Quay
Brothers forvandlet scenerommet til en drømmeverden.
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Urfremføringer
Festspillene har et særlig fokus
på musikk, og jobber aktivt for
kunstnerisk fornyelse og utvikling
av musikk skapt og produsert
i samtiden.

sikk fra samme periode. Prosjektet ble ledet
av Jostein Gundersen, og det internasjonale
teamet inkluderte komponistene Alwynne
Pritchard og Ruben Sverre Gjertsen i tillegg
til ensemblet Currentes.

Kascade (s. 40)

Mouvance I:
Urfremføring i Mariakirken 27. mai
Mouvance II:
Urfremføring I butikken T-Michael 28. mai
Mouvance III:
Urfremføring i Håkonshallen 29. mai

AV ALON ILSAR (1981–)

Urfremført av Alon Ilsar og Amalie Stalheim
på OPUS XVI 24.05.
Utspill fra Fløyen (s. 22)
Konsertserien
Wheels within Wheels
avsluttet et treårig
forskningsprosjekt.
Komponist og utøver
Alwynne Pritchard
var en av de sentrale
aktørene.

Kunstnerisk
fornyelse
Festspillene skal være nyskapende
og aktivt medvirke til å fornye og
utvikle kunstfeltet.
Festspillene jobber for kunstnerisk fornyelse
på flere strategiske områder. Gjennom mangeårig og utstrakt satsing på urfremføringer,
urpremierer og nye produksjoner bidrar Festspillene hvert år til at ny musikk og ny scenekunst realiseres på en solid plattform og
presenteres for et større publikum.
I 2018 presenterte festivalen sju urfremføringer (s. 13), åtte urpremierer (s. 14) og en rekke
premierer og førstegangsfremføringer i Norge.
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AV GABRIEL FLIFLET (1958–) OG

Festspillene jobber også med å videreutvikle
norske musikktradisjoner, blant annet ved
å bestille og presentere nye verk av norske
komponister og ved å forvalte og fornye den
norske musikkarven. Videreutviklingen av
Nordvegen (s. 16) og konserten Kvar er du
Gud? Kvar finner vi deg? er blant eksemplene
fra årets festival.
Festspillene har også tradisjon for å satse på
nye talenter (se s. 28–31) og samarbeide med
unge utøvere over tid. Mentorprogrammet
Crescendo (s. 28), i samarbeid med Barratt
Due musikkinstitutt og Oslo-Filharmonien,
hadde stor plass på festspillprogrammet i
2018.
Sentralt ved Festspillenes programprofil er
også viljen til å blande sjangre og kunstneriske
uttrykk, i tråd med ønsker fra artistene selv og
nye publikummere.

#FE STSP I L L EN E18

ERLEND O. NØDTVEDT (1984–)

Vatikantrilogien

Urfremført i Skomakerdiket 26. mai av Gabriel Fliflet, Erlend O. Nødtvedt m.fl.

AV CECILIE ORE (1954–)

BAM! (s. 22)
AV STAFFAN MOSSENMARK (1961–)

Urfremført på Festplassen 26. mai

1. Dead Pope On Trial!
2. The Pregnant Pope!
3. The Fig Leaf Campaign!
Urfremført av vokalsekstetten Nordic Voices
i Håkonshallen 02. juni.

AV STAFFAN MOSSENMARK (1961–)

Six Orphic Amulets for vokalsekstett
og saksofonkvartett

Urfremført i Bergen sentrum 27. mai

AV ØRJAN MATRE (1979–)

Backpack – Tour de Bergen (s. 22)

Wheels within Wheels: Mouvance I–III
Konsertserien Mouvance I–III avsluttet et treårig kunstnerisk forskningsprosjekt, Wheels
within Wheels, ved Universitetet i Bergen. De
kunstneriske resultatene er mangfoldige, og
strekker seg fra musikernes improvisasjoner
og tonesetting i middelalderstil til performances og lydinstallasjoner inspirert av mu-

Bestilt og urfremført av Nordic Voices og
NoXaS i Håkonshallen 02. juni.
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Andvake (s. 36)
Hordaland Teater 23. mai

The Road Is Just a Surface ble satt opp på
Den Norske Opera & Ballett i september 2018,
samme måned som Garbarek gav ut to album
med musikken fra forestillingen. I juni 2019 ble
konsertforestillingen satt opp på Festspillene
i Nord-Norge. Albumene havnet på flere mediers lister over de beste utgivelsene i 2018, og
ble nominert til to Spellemannpriser, i kategoriene Åpen klasse og Tonos komponistpris.
Carte Blanche: Soufflette (s. 36)
Studio Bergen 24. mai
Det utempererte klaver
Torgallmenningen 25. mai
I dette samarbeidet med BIT20 Ensemble komponerte 50 elever fra Loddefjord skole egen

14
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«Det er helt i hegnet og hamrende
interessant, hvad det norske
powerpar Vegard Vinge og Ida Müller
har gang i med Ibsen, som er deres
yndlingsbesættelse i alt.»

The Road Is Just a Surface
Den Nationale Scene 24. mai

For første gang siden 2005 presenterte Anja
Garbarek helt nytt materiale, og anmelderne
lot seg begeistre av oppsetningen. Vårt Land
omtalte den som «et helstøpt verk», og skrev
at det var «en stor musikkdramatisk opplevelse», mens BA mente at «stykket er en reise
i menneskesinnets irrganger. Garbarek er en
suveren reiseleder.».

F E STSPIL L E N E I B E RG E N
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Panini-BoysRoom ble mye omtalt og anmeldt,
og ble nominert til Heddaprisen. Da 2018
gikk mot slutten, fremhevet både kunstkritikk.
no, Morgenbladet og NATT&DAG forestillingen i sine oppsummeringer av årets viktigste
begivenheter i norsk kulturliv. Panini-BoysRoom ble også nominert til Osloprisen, med
begrunnelsen «Vinge/Müller er større enn
Bergen, Oslo og Norge».

Urpremierer

Anja Garbarek og Jo Strømgren Kompanis The
Road is Just a Surface er et musikkdramatisk
bestillingsverk som utforsker opplevelsen av å
være fanget i en emosjonelt fastlåst livssituasjon og lengselen etter å komme ut av denne.

KU N ST N E RISK
E G E N A RT

– POLITIKEN, 2. JUNI

I en samproduksjon med Jo Strømgren Kompani presenterte Anja
Garbarek en helstøpt konsertforestilling som gikk for utsolgte hus.

musikk for piano som var tuklet med, skrudd
på, både utempererte og preparerte. Sammen
med musikere fra BIT20 urfremførte de verket
på en Torgallmenning stappfull av pianoer.
Panini-BoysRoom av Vinge/Müller
Sentralbadet 25. mai
Scenekunstnerduoen Vegard Vinge og Ida
Müller presenterte Panini-BoysRoom i Sentralbadet, i fire seks timer lange arrangement
som var både utstilling, videoinstallasjon,
konsert, performance og teaterforestilling. I
tillegg var det mulig å besøke installasjonen
utenom forestillingstidene. Dette samarbeidet
med Berliner festspiele var Vinge/Müllers første prosjekt i Norge siden 2010, og bidro til å
befeste deres posisjon blant Norges mest interessante scenekunstnere.
I den nedlagte svømmehallen bygget kompaniet blant annet en fotballbane og en håndmalt katedral full av fotballkort. Publikum ble
invitert inn i katedralen, med tilhørende kjøkken og soverom, der den unike scenografien
kunne oppleves i detalj.

#FE STSP I L L EN E18

«… fantastisk, skjellsettende og
stinkende totalteater.»
– KUNSTKRITIKK.NO, 18. DESEMBER

Nr. 5 (s. 20)
Fana kulturhus 26. mai

Babettes gjestebud à la Lystgården.

Babettes gjestebud
Landås Lystgård 27. mai
Med Karen Blixens kjente historie om den
fremmede mesterkokken Babette i hånden,
ble publikum invitert til et festmåltid på Lystgården på Landås. 12 kjente og ukjente personer rundt bordet representerte gjestene i
Blixens fortelling, og vekket historien til live
i en intim og annerledes forestilling. Arrangementet ble ledet av den danske skuespilleren
Henrik Birch, kjent fra blant annet tv-seriene
Borgen og Forbrytelsen, med Agnes Vevle
Tvinnereim som vert og Vibeke Koehler som
forteller. Jakhjajeva Medna Vakhajevna fra
Tsjetsjenia, som selv har levd som flyktning
i mange år, var kveldens Babette og sto for
matlagingen.
Romeo og Julie (s. 20)
Møhlenpris skole 05. juni

Fotballkatedralen i
Panini-BoysRoom.

W W W.F IB.N O
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Eivør fra Færøyene
gjestet årets
Nordvegen-konserter,
og opptrådte også
på åpningen.
Einar Selvik t.v.
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Nordvegen
Årets festival videreførte Nordvegen,
en musikalsk seilas fra saga til samtid
med berøringspunkter til flere av
Festspillenes satsingsområder.
Festspillene i har i flere år hatt arrangement utenfor
Bergen på programmet. I 2017 ble disse samlet i et
helhetlig konsept under navnet Nordvegen, der ny
musikk, inspirert av Norges historie og skrevet av
Einar Selvik og Ivar Bjørnson, sto sentralt. Under
årets festspill ble konsert- og arrangementsserien
videreutviklet på flere måter.
Vokalist og komponist Eivør fra Færøyene var
gjesteartist, og repertoaret på konsertene ble
også utvidet til å inkludere låter fra Selviks og
Bjørnsons respektive band, Wardruna og Enslaved,

16

samt andre komposisjoner de har laget sammen.
Musikken ble gjenskapt i Nordvegens karakteristiske klang, der gamle og nye toner og instrumenter
spiller sammen. Eivør gjorde også en egen utsolgt
konsert på Hulen.
Konsertserien er et samarbeid mellom Festspillene og Nordvegen-arenaene Ullensvang hotel,
Ullensvang, Hengjo, Bekkjarvik, Solstrand hotel og
Oseana, Os, og en del av et forskningsprosjekt i
regi av Agderforskning. Alle aktørene, inkludert
artistene, har deltatt på en rekke workshops for
å utarbeide innhold, formidling og form, og prosjektet bidrar til økt samspill og kompetansedeling
lokalt og regionalt.
Eivør, Selvik, Bjørnson og Lysverket-eier
Christopher Haatuft tjuvstartet årets Nordvegenreise med en tur til Færøyene, der de holdt en

#FE STSP I L L EN E18

KU N ST N E RISK
E G E N A RT

Konsert- og
kulturserien
Nordvegen besøkte
Bekkjarvik, Os,
Ullensvang og Bømlo
og innbød til et
smakfullt arrangement
på Lysverket.

F E STSPIL L E N E I B E RG E N
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intimkonsert hjemme hos Eivørs mor og fikk utforske lokal mat. Under Festspillene ble erfaringene
fra turen til et arrangement på Lysverket, med
minikonsert, matprat og middag med Nordvegentvist. I forbindelse med konsertene på Nordvegenarenaene var det blant annet skolekonsert,
samtaler og andre arrangement som utvidet
opplevelsen.
I forkant av årets festspill utgav Bjørnson og Selvik
albumet Hugsjá, basert på musikken som ble skrevet til Festspillene 2017. Albumet fikk strålende
kritikker nasjonalt og internasjonalt, og ble kåret
til årets album i Bergens Tidende.

17

nettsted for Nordvegen, nordvegenculture.no,
som lar besøkende gå mer i dybden på prosjektet.
Nettstedet er en del av prosjektet Digital kurator,
som Festspillene starter for alvor i 2019.

«… et fascinerende og besnærende
stykke musikk som krever å lyttes til.»
– VG OM HUGSJÁ 20. APRIL

“Utterly arresting,
Hugsjá is a masterpiece.”
– METALHAMMER OM HUGSJÁ

Konserten i Moster Amfi 2. juni ble filmet i sin helhet, og tre låter er så langt publisert på YouTube,
med hundretusenvis av visninger. Noen uker før
Festspillene ble det lansert en prototype på et

W W W.F IB.N O
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Kunstnerisk
bredde
For å formidle kvalitetskunst til flest
mulig, har Festspillene et stort spenn
i programmet, både kunstnerisk og
geografisk.
Å bringe kunst på høyeste nivå til så mange
publikummere som mulig har vært sentralt i
Festspillenes strategi i flere år og er en del av
vårt samfunnsansvar. Det ambisiøse målet er
å ha et kvalitetstilbud til alle, uansett alder og
interessefelt. Festspillene jobber mot dette målet
gjennom å sikre kunstnerisk bredde, presentere
internasjonale og nasjonale gjestespill, gi et
bredt tilbud til barn og unge, gi et tilbud også
utenfor Bergen og tilby gratisarrangement med
bred appell i byrommet.

The Atari Show laget ablegøyer for intetanende bergensere.

Festspillene jobber strategisk med publikumsutvikling, og det innebærer både å nå ut til nye

publikumsgrupper og å stimulere det eksisterende publikum til å bruke tilbudet mer. Byen og
regionen skal oppleve at Festspillene bidrar til å
skape sammenhengskraft i samfunnet.
Med over 400 arrangementsavviklinger
inneholdt årets program et vidt spekter av
kunstuttrykk, med alt fra installasjoner og eksperimentelt teater til babyforestillinger. Satsing på
samarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt er
et viktig grep, og en lang rekke samarbeidspartnere fra det etablerte og det frie kunstfeltet bidro
til at Festspillene i 2018 kunne tilby et mangfoldig program med stor kunstnerisk bredde.
Årets program inneholdt 17 ulike arrangement
for barn og unge (s. 20–21), og flere av disse
gav unge mennesker anledning til å medvirke
selv, enten som deltakende publikummere eller
som utøvere. Nordvegen-arrangementene (s.
16–17), som gikk inn i tredje og siste år, fortsatte
arbeidet med å bringe Festspillene ut i regionen,
mens gratisarrangementer utendørs (s. 22–23)
sørget for å skape festivalstemning i byen og
nå folk som ikke aktivt oppsøker Festspillene.

Fløibanens 100-årsjubileum ble feiret med en konsert i det fri,
ved Skomakerdikets bredd.

18

Berit Opheim og Per Jørgensen
kom med Utspill fra Fløyen.
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Barn og unge
Festspillene har et bredt tilbud til
barn og unge.
Festspillene i Bergen har som mål å engasjere
de unge, bidra til økt kulturell kompetanse og
skape interesse for nyskapende kunst og klassisk musikk gjennom gode opplevelser.
Årets festspill hadde til sammen 17 ulike arrangement for barn, unge og familier. Blant
disse var det åtte ulike forestillinger for
barnehager og skoler, med til sammen 40
enkeltarrangement og et samlet publikum på
cirka 4000 personer. Teaterstykket La balle
rouge ble også streamet til 80 barn i Øyjorden
barnehage.

Romeo & Julie på
skolebesøk.

Det ble også arrangert et kritikerkurs for en
gruppe elever på Langhaugen videregående
skole, som skrev egne kritiske tekster etter å
ha sett forestillingene A Man of Good Hope og
Carte Blanche: Soufflette.

Premierer og nye produksjoner
På familieprogrammet i 2018 sto urpremieren
Nr. 5, der en rekke lokale aktører brakte CoCo
Chanels unike livshistorie til scenen i en forestilling full av dans og musikk. Kompani13 ska-

20

pte en helt ny versjon av Romeo og Julie, med
bare to skuespillere og publikum som statister i denne urpremieren. I tillegg var det tre
norgespremierer og en skandinaviapremiere
på programmet.

Medvirkning og deltakelse
Festspillene legger også vekt på prosjekter hvor barn og unge selv deltar aktivt i
kunstproduksjon. I 2018 var både De unges
festspilldag og De unges festspillforestilling lagt til Peer Gynt-salen i Grieghallen, og
her sto de aller yngste på scenen på dagtid
og om kvelden var det tid for en forestilling
med håndplukkede talenter fra kulturskolene
i Hordaland. I Dei unges festspillframsyning
på Stord opptrådte viderekommende kulturskoleelever fra Stord, Bømlo, Sveio, Tysnes,
Kvinnherad, Fitjar og Etne. I Nr. 5 var en rekke barn og unge engasjert som utøvere, i Det
utempererte klaver (s. 22–23) deltok barn og
unge i å skape et verk som fylte hele Torgallmenningen med pianoer og i BAM! – Konsert
for buekorps og solister jobbet buekorpsene
sammen med multikunstner og komponist
Staffan Mossenmark og tre impromusikere på
Buekorpsenes dag (s. 22–23).
Både La balle rouge, Garage, Kling klang og
Den store reisen la til rette for en aktiv publikumsopplevelse, der barna kunne føle, prøve
og delta i eller etter forestillingen, i stedet for
å være passive tilskuere. På den åpne forestillingen på Møhlenpris skole og i de mange
skolevisningene av Romeo og Julie måtte det
unge publikummet spille både familien Capulet og Verona, en skog og ryktespredere. Også
lekeapparatene i Spill og spetakkel på Festplassen oppfordret til å leke sammen, gjerne
på tvers av generasjoner.

#FE STSP I L L EN E18

Den store reisen – med en egen, magisk buss – gikk blant annet under vann.

Selveste Coco Chanel spilte hovedrollen i urpremieren Nr. 5.
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Uteprogram
For å nå flest mulig presenterer
Festspillene en rekke gratis
arrangement ute i byrommet.

Fløibanen 100 år

Gjennom å tilby opplevelser utendørs til alle,
ønsker Festspillene å nå også dem som ikke
selv oppsøker de tradisjonelle arenaene. Slik
blir Festspillene tilgjengelig for nye publikumsgrupper.
Uker med strålende sommervær bidro til at
besøket på utendørsprogrammet økte med
nærmere 50 prosent, fra 16 500 i 2017 til 24
500 i 2018.

Åpningsseremonien
Rapartist Lars Vaular var ordstyrer og sparket i gang åpningsseremonien og årets festspill slik: – Velkommen skal du være, du som har gjort ditt for å
holde tritt, jevnt og trutt i gjennom vinteren. Ventetiden er over, no livnar det i lundar og vi kan endelig bade og vaske av oss svevestøvet som har lagt
seg i alle kroppens kriker og kroker.

Årets festspill ble offisielt åpnet på Torg-allmenningen med H.M. Dronning Sonja til stede.
Over 5000 publikummere opplevde artist
Lars Vaular som ordstyrer for åpningsseremonien, som var satt sammen av musikalsk
leder og kurator Kjetil Traavik Møster. I tillegg
så over 1000 arrangementet på internett via
strømming.
Blant programinnslagene på programmet var
komponist Marius Neset, fløytist Ingrid Neset,
multimedieprosjektet Landscape of Hate, Eivør, Einar Selvik, Ivar Bjørnson, Terje Isungset
og elever fra Bergen kulturskole. Bergens ordfører Marte Mjøs Persen tok opp temaet tro
og tvil.
– Festspillene gir næring til tanken og stimulerer oss til å tenke nye tanker, tanker som vi
kanskje ikke har tenkt før, som oppmuntrer
oss til å tvile, og til å tro, sa ordføreren i en
personlig tale som tok utgangspunkt i menneskets forestillingsevne.

De store dukkene i MellomVerdener fant seg godt til rette rundt Lille Lungegårdsvann.
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Senere samme kveld fikk 1100 mennesker se
filmklassikeren Frankenstein på samme scene,
med live-musikk av Michael Shapiro fremført
av Dragefjellets Musikkorps.

Fløibanens 100-årsjubileum ble markert med
en poetisk konsert ved Skomakerdikets bredd,
der rytmepoet Erlend O. Nødtved og musiker
og musikkmaker Gabriel Fliflet stilte med tekster og toner laget for anledningen, sammen
med en rekke andre artister.

Staffan Mossenmark
Den svenske multikunstneren og komponisten Staffan Mossenmark skapte to nye
uteprosjekter under årets festspill. I BAM!
– Konsert for buekorps og solister satte han
sammen slagere fra buekorpsene i byen
med improvisasjonsartister under selveste
Buekorpsenes dag, og i Backpack – Tour de
Bergen organiserte han et ekstraordinært
sykkelritt, komplett med meditasjon, motorsykler og målgang.

MellomVerdener
Gigantiske dukker fra Portugal på vift rundt
Lille Lungegårdsvann fikk bergenserne til å
sperre opp øynene. Den styggvakre vandreforestillingen tok opp alvorlige tema om liv og
død og det som måtte befinne seg imellom, og
publikum fulgte de store marionettene på ferden i sentrum.
På uteprogrammet sto også flere installasjoner for barn og voksne, Studentradioen var
tilbake med daglige sendinger, artister bød på
minikonserter og BIT20 Ensemble og elever
fra Loddefjord skole fylte Torgallmenningen
med pianoer som en del av Vi komponerer!,
BIT20s program i Den kulturelle skolesekken.

«Som opptakt til Festspillene spenner
Åpningsseremonien en bue av
forventning. Akkurat slik den skal.»
– BERGENS TIDENDE 23. MAI

W W W.F IB.N O
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Musikk
i sentrum
Festspillene har et særlig ansvar
for å ivareta, utvikle og utfordre
kunstmusikken.
Festspillenes formålsparagraf slår fast at arrangementene på programmet «skal gi et bilde av de
beste norske og internasjonale kunstfrembringelser, vesentlig innenfor musikk …» Festspillene
i Bergen skal bidra til å styrke kvaliteten på, formidlingen av og engasjementet rundt det klassiske
repertoaret som utgjør hjørnesteinen i festivalens
program og formål.
Årets musikkprogram var preget av festspillkomponist Sofia Gubaidulina (s. 26), store produksjoner
som åpningskonserten Berlioz: Grande messe des
morts (s. 37) og avslutningsforestillingen Life is a
Dream (s. 37), internasjonale stjerner som Bryn
Terfel, Gidon Kremer, Randi Stene, András Schiff
og Joseph Calleja, nære møter med artistene i
komponisthjemmene (s. 32–33), nye og utradisjonelle kombinasjoner som i konsertserien Wheels

within Wheels: Mouvance I–III og konserten
med Marius Neset Quintet, Andreas Brantelid
og Leif Ove Andsnes.
Fokus på unge musikere er også sentralt i
Festspillenes programmering. Med opptredener alene eller sammen med mer erfarne artister får de verdifull konserterfaring, det skapes
dynamiske musikkopplevelser, og publikum får
mulighet til å lære morgendagens stjerner å
kjenne tidlig i karrieren (se s. 28–31).

Fiolinst Gidon Kremer fremførte blant annet
festspillkomponist Sofia Gubaidulinas
Offertorium på en konsert som en anmelder
kalte det kunstneriske høydepunktet
under årets festspill.
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Sofia
Gubaidulina
Festspillkomponist og Artist in
Residence Sofia Gubaidulina var
toneangivende for årets festspill.
Den russiske komponisten (f. 1931) omtaler
seg selv som et troende menneske, og det
spirituelle er en forutsetning for hele hennes
skaperverk. Valget av Sofia Gubaidulina som
festspillkomponist farget den overgripende
tematikken for årets festspill; tro og tvil.
Gjennom fire konserter og arrangement fikk
festspillpublikummet mulighet til å bli kjent
med Gubaidulina og hennes kunstnerskap.
Hennes musikk ble løftet frem i kammer- og
orkesterformat, og det var en spesiell opplevelse for artistene å fremføre Gubaidulinas
verk med komponisten i salen. Hun deltok
også i en samtale i forkant av en konsert i Håkonshallen, og var til stede under prøvene til
flere av arrangementene.
Konserten Grieg & Gubaidulina m/Bergen
Filharmoniske Orkester, Gidon Kremer & Ah
Ruem Ahn, der Kremer fremførte festspillkomponistens Offertorium, ble utropt til Festspillenes kunstneriske høydepunkt bare fem dager
ut i festivalen. «... en musikalsk begivenhet av

de helt store og sjeldne», skrev anmelderen.
Geir Draugsvoll ble nominert til Musikkritikerprisen for sin fremføring av Fachwerk sammen
med Kremerata Baltica, slagverkerduoen PERCelleh og dirigent Martynas Stakionis. Ballade
skrev en artikkel om religiøs musikk på årets
festspill, og avsluttet oppsummeringen slik:
«Gubaidulina kunne nok omvende enhver som
er skeptisk til nyere musikk idet hun viser hvor
vakker og ren samtidsmusikk kan være. Jeg
blir frelst.»

«Helt siden barndommen har jeg
vært oppslukt av klang. Jeg elsker
alt som klinger, og alt klinger. Hver
skapning, hver blomst, hvert tre.
Himmelen klinger, jorden klinger, alle
mennesker klinger. Jeg elsker denne
klangen, og jeg føler dragning mot å
beskjeftige meg med den.»
– SOFIA GUBAIDULINA

Russiske Sofia
Gubaidulina preget
temaet for årets
festspill, som var
tro og tvil.
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Fiolinist Johan Dalene
sammen med mentor
Leif Ove Andsnes.

Satsing på
unge artister
Festspillene gir musikere i
begynnelsen av sitt karriereløp et
internasjonalt utstillingsvindu.

28

Crescendo
Crescendo er et historisk samarbeid mellom
Festspillene i Bergen, Barratt Due musikkinstitutt og Oslo-Filharmonien med formål om
å legge til rette for koblinger mellom morgendagens unge, klassiske utøvere og høyt
profilerte nasjonale og utenlandske solister
og kammermusikere. Programmet skal styrke unge musikeres bevissthet rundt egen
utvikling og kunstneriske identitet gjennom
personlige møter, samspill og felles konsert-

#FE STSP I L L EN E18

opplevelser med mentorene, samt bistå med
å bygge et godt nasjonalt og internasjonalt
kontaktnett for Crescendo-musikerne.
Crescendo består av to delprogrammer: Mentorprogrammet for solister og kammergrupper og orkesterprosjektet Ung Filharmoni, i
samarbeid med Oslo-Filharmonien.
I 2018 er mentorene i solist- og kammermusikkprogrammet pianist Leif Ove Andsnes,
fiolinist Janine Jansen, perkusjonist Collin

Currie og fiolinist Gidon Kremer, og deltakerne Sonoko Miriam Welde, Johan Dalene
og PERCelleh (Bjørn Christian Svarstad og
Kristoffer Almås).
Festspillene fungerer som et utstillingsvindu
for de unge norske utøverne. De seks Crescendo-konsertene på årets festspillprogram
viste frem mentorer og deltakere i ulike konstellasjoner, og fikk gode tilbakemeldinger.
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Prosjektet støttes av Trond Mohn, Bettina Ford Jebsen, Hans Peter Jebsen, Sparebankstiftelsen DNB, Dextra Musica og
Talent Norge.

Natallia Papova, foran en utsolgt sal. Senere
i 2018 var hun Norges kandidat i den internasjonale konkurransen Eurovision Young Musicians i Edinburgh.

«Disse musikerne er ikke lenger å
betrakte som unge talenter. … nå er
spørsmålet hvor langt de vil gå for å
utvikle en klang og musikkforståelse
som lar deres musikalske
fortellinger stå ut i særklasse på
den internasjonale musikkscenen. …
Crescendo-programmet er i så måte
perfekt inspirasjon.»

Music for 18 Musicians av Steve Reich

– KLASSEKAMPEN 4. JUNI OM ALEXANDER
PAVLOVSKY M/VENNER

Frankenstein
m/Dragefjellets Musikkorps
Michael Shapiros musikk til filmen Frankenstein fra 1931 fikk sin førstegangsfremføring
i Europa av Dragefjellets musikkorps på Torgallmenningen. Den amerikanske komponisten dirigerte selv, og mer enn tusen fremmøtte
opplevde monsterfilmen med musikerne spillende foran storskjermen.

Masterstudenter og ansatte ved Norges musikkhøgskole fremførte Steve Reichs minimalistiske Music for 18 Musicians i Håkonshallen
og på Jernbanestasjonen i Bergen, som en
del av uteprogrammet, for intetanende togreisende. Studentene bidro også til å lage en
videointroduksjon til det karakteriske verket.

Stikk innom og mesterklasser
Griegakademiets dyktige musikkstudenter
er stadig et populært innslag på festspillprogrammet med sine Stikk innom-konserter.
Over 1000 publikummere hadde løst billett til
konsertene i Grieghallens foajé, og gratisarrangementene i Johanneskirken og Gunnar
Sævigs sal trakk også mange mennesker.
I samarbeid med Prof. Jiri Hlinka Klaverakademi og Rekstensamlingene ble det arrangert
mesterklasser for internasjonale pianostudenter, ledet av Leif Ove Andsnes, Marianna Shirinyan og Håvard Gimse.

Vinneren av Virtuos:
Birgitta Elisa Oftestad
I april vant 15 år gamle Birgitta Elisa Oftestad den norske solistkonkurransen Virtuos,
og med det også Den norske solistpris på
100.000 kroner og en festspillkonsert. Lørdag
02. juni spilte hun blant annet Beethoven og
Schumann på Siljustøl, sammen med pianist
Fiolinistene Gidon Kremer og Sonoko Miriam Welde fremførte Schnittkes Concerto Grosso.
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Tine Thing
Helseth og Gunnar
Flagstad gjorde to
ulike konserter i
Troldsalen.

FE STSPILLEN E I B ER G EN
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Satsing
på komponisthjemmene
Festspillene fortsetter storsatsingen
på arrangement i hjemmene til byens
komponister og la i 2018 et nytt hus
til listen: Lystgården på Landås.
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Lystgården var Edvard Griegs sommerhus
gjennom hele oppveksten, og et samlingspunkt
for hele familien Grieg. For første gang kunne
du gå på festspillkonsert i det gamle huset. Eldbjørg Hemsing og Ragnhild Hemsing opptrådte
sammen («Ja til små format!» skrev Ballade, og
utropte konserten til sitt festspillhøydepunkt),
og gitarist Thomas Valeur gjorde også sin egen
konsert. I tillegg var Lystgården arena for en
utradisjonell utgave av Babettes gjestebud.
Totalt var det 26 konserter på de ulike arenaene: To på Lystgården, ti i Troldsalen, fire i
Griegs villa, åtte på Lysøen og to på Siljustøl,
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Ah Ruem Ahn spilte
blant annet Schubert,
Liszt og Grieg på
Troldhaugen.
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alle kuratert av festspilldirektør Anders Beyer
i samarbeid med professor og fiolinist Peter
Herresthal. Blant artistene var Sonoko Miriam
Welde, Johan Dalene, Kremerata Baltica, Ah
Ruem Ahn, Amalie Stalheim, Alexander Pavlovsky (som erstattet Janine Jansen, som
måtte avlyse på grunn av sykdom), Christian
Grøvlen og Tine Thing Helseth.

«Det intime formatet – med både
lokalet og den verbale formidlingen
– skaper en magisk stemning, og et
par av de yngre turistene i følget
nærmest danser tilbake til bussen i
skumringen mens de kommenterer
de naturskjønne omgivelsene.»

Støtte fra Sparebankstiftelsen DNB – Dextra
Musica, samt fra Anders Sveaas’ Almennyttige
Fond, muliggjør Festspillenes satsing på klassiske konserter med unge og internasjonale
utøvere i komponisthjemmene.

– KLASSEKAMPEN 14. JUNI OM KONSERTEN
TIL CHRISTIAN GRØVLEN
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BYENS REKLAME- OG INTERIØRVERKSTED GJØR FESTSPILLENE SYNLIG

Publikum i
Håkonshallen.

Møteplassen
Festspillene
Festspillene skaper arenaer for
møter mellom mennesker, kunst og
samfunnsliv.
Festspillene i Bergen skal være et kunstnerisk og
kulturpolitisk knutepunkt. Her møtes representanter fra kulturliv, politikk og næringsliv, både
i og utenfor festspillregi. Mønstringen Bergen
Nå (s. 40) og et ambassadørseminar er noen av
eksemplene fra Festspillene 2018. På sistnevnte

ble verket Kascade urfremført av den østerrikske perkusjonisten Alon Ilsar og den norske
cellisten Amalie Stalheim. Ilsar har funnet opp
AirSticks – verdens første fluid 3D drum synth
– som lar deg spille rytmer i luften. Gjennom
samarbeid med en rekke partnere fra et bredt
spekter i det norske kultur- og samfunnslivet
styrkes Festspillenes programtilbud, kvalitet
og rekkevidde. Dette er en forutsetning for at
Festspillene skal oppnå sin ambisjon om å være
en av de ledende festivaler i sitt slag i Europa.
Festspillene ønsker også at våre produksjoner skal sette spor gjennom å skape debatt og
dialog om kunstneriske og samfunnsmessige
spørsmål (se s. 44).
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mer enn 30 samarbeidspartnere blant institusjoner og det frie feltet i regionen.

Bergen Filharmoniske Orkester og
Bergen Nasjonale Opera
Festspillene i Bergen, Bergen Filharmoniske
Orkester (BFO) og Bergen Nasjonale Opera
gikk sammen om å presentere årets åpningskonsert i Grieghallen: Berlioz: Grande messe
des morts, som Hector Berlioz skrev til minne
om Frankrikes falne under revolusjonen i 1830.
Det massive verket krevde nesten 400 aktører på scenen, og sprenger grenser for både
rekviem og kirkemusikk med sine orkesterkrefter.

Berlioz’ Grande
messe des morts
åpnet årets festspill.

Samarbeid
med kulturorganisasjoner
Festspillene har et langsiktig og godt
samarbeid med de største kulturinstitusjonene i Bergen og i Norge.
Ved å spille på hverandre kan vi løfte gode
produksjoner frem i fellesskap, på tvers av
sjangre og kunstformer. Samarbeidene skaper
arenaer for kompetansedeling hvor partene
kan styrke og inspirere hverandre i sitt videre
arbeid. Det er en del av Festspillenes oppdrag
å stimulere lokale profesjonelle kulturinstitusjoner og det frie feltet, og bidra til samspill
og kompetansedeling i kunst- og kulturlivet
i regionen.
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Festspillene samarbeider også med relevante
internasjonale kulturinstitusjoner for å kunne
presentere kunst av høyeste kvalitet under
festivalen, og for å bidra til at produksjonene
kan få et videre liv også utenfor Bergen og
Norge. Blant de internasjonale samarbeidspartnerne finner vi Berliner festspiele (PaniniBoysRoom av Vinge/Möller, s. 14), Rambert
Dance Company (Life is a Dream, s. 37), Philharmonia Orchestra (VR-lounge, s. 49) og
Sort/Hvid (Black Madonna).
Samarbeidet med de største kulturinstitusjonene i Bergen, som Bergen Filharmoniske
Orkester, Den Nationale Scene, Carte Blanche,
Bergen Nasjonale Opera, Hordaland Teater,
BIFF, KODE og Bergen Kunsthall, gjør det mulig å tilby publikum store kunstfrembringelser
som hver enkelt aktør ikke har mulighet til å
løfte alene. Festspillene samarbeider videre
med større og mindre aktører i det frie kunstfeltet som BIT20 Ensemble, BIT Teatergarasjen, Kompani13 og Dukkenikkernes teaterverksted. Til sammen hadde Festspillene 2018

#FE STSP I L L EN E18

BFO var forsterket med Eikanger-Bjørsvik Musikklag, ledet av dirigent Edward Gardner. Kormester Håkon Matti Skrede ledet sangere fra
Edvard Grieg Kor, Bergen Filharmoniske Kor,
Collegiûm Mûsicûm Kor og Royal Northen College of Music Choir. Tenor Bror Magnus Tødenes var solist på oppsetningen som høstet
lovord fra kritikerne, blant annet en sekser i
Dagbladet og en femmer i VG.

«Når musikalsk galskap fungerer.
Opplevelsen på åpningskonserten til
Festspillene i Bergen var formidabel.
Den mest intense opplevelsen som
mennesker kan skape, ble åpenbart i
en fullsatt Grieghallen.»
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Dirigent Edward Gardner ledet også orkesteret
da Sofia Gubaidulina og Edvard Griegs signaturverk Offertorium og Pianokonsert i a-moll
ble fremført under konserten Grieg & Gubaidulina m/Bergen Filharmonsike Orkester, Gidon
Kremer & Ah Ruem Ahn i Grieghallen. Også her
var Dagbladet ute med en sekser, og kalte konserten for «en enorm musikalsk opplevelse».

«Utøvere og publikum befant seg
med ett i en akustisk boble bortenfor
den vante verden. Begynnelsen og
slutten på vår eksistens var ikke så
lett å bedømme, fordi tiden hadde
stanset opp.»
– DAGBLADET 29. MAI

BFO var også på scenen med den australske
postmoderne divaen og kabaretartisten Meow
Meow, under en morsom, overraskende og
vakker konsertkveld i Grieghallen. Dirigent var
divaens landsmann Guy Noble.
Avslutningsforestillingen i 2018 var den storslagne internasjonale produksjonen Life is a
Dream, med et av verdens ledende dansekompanier, Rambert Dance Company. Koreograf
Kim Brandstrup tok utgangspunkt i Pedro

– DAGBLADET 25. MAI

«Det er nesten magisk når de lyse
damestemmene glir sammen med de
lyse treblåserne og stiger opp i en
nesten overjordisk enhet».
– VG 23. MAI

Åpningskonserten ble filmet av NRK TV, og
spilt inn live og gitt ut på plate av BFO.

Den internasjonale samproduksjonen Life is a Dream
avsluttet Festspillene i Bergen 2018.
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Carte Blanche:
Soufflette.
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Caldéron de la Barcas 400 år gamle skuespill
med samme tittel, og BFO fremførte musikk
av Witold Lutosławski, under ledelse av Paul
Hoskins. De amerikanske filmbrødrene Quay
Brothers skapte drømmeaktige omgivelser
med sin videodesign.
Danseforestillingen var et bestillingsverk
fra Festspillene, og hadde sin urpremiere på
Sadler’s Wells i London 10. mai før den kom til
Bergen for å avslutte festivalen 06. juni. I november ble forestillingen satt opp i på Capital
Theatres i Edinburgh.

Carte Blanche – Norges nasjonale
kompani for samtidsdans
Det er blitt en tradisjon at Carte Blanche står
på festspillprogrammet med en helt ny danseforestilling, produsert sammen med Festspillene. Årets urpremiere bar tittelen Soufflette.
Her drar koreograf François Chaignaud og
danserne gjennom århundrene og forsoner
motsetningene mellom historie og nåtid, mellom våre forfedres drømmer og stemmer og
vår moderne tid.
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Carte Blanche fremførte ti utsolgte forestillinger av Soufflette under Festspillene, før de
tok den med på en omfattende høstturné fra
Kristiansand i sør til Hammerfest i nord.

«Dansen veksler mellom det harde
og det mykeste og mest sensuelle,
men alltid virker det som en
nytelsesbasert fest.»
– BERGENS TIDENDE 24. MAI

Den Nationale Scene
På Den Nationale Scene (DNS) satte Festspillene opp urpremieren på Anja Garbarek og Jo
Strømgren Kompanis The Road is Just a Surface (s. 14), norgespremieren på det svenske
teaterstykket Episode av Lars Norén og skandinaviapremieren på A Man of Good Hope
med Isango Ensemble.
i tillegg hadde DNS to urpremierer under festivalen: Egenproduksjonene Der går grensen!
og Plutselig står jeg igjen med meg selv i hånden og ser utover byen.
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Fra A Man of Good
Hope med Isango
Ensemble.
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Hordaland Teater

KODE

Hordaland Teater presenterte urpremieren på
Jon Fosses Andvake, der vi følger Alida og Asles kjærlighetshistorie, klassekamp og livsreise. Andvake var en samproduksjon med DNS.
Regissør var Torkil Sandsund og musikken var
ved Trio Mediæval og Erlend Apneseth.

Festspillene bruker KODEs komponisthjem
aktivt som arenaer gjennom hele festivalperioden. Edvard Griegs Troldhaugen, Ole
Bulls Lysøen og Harald Sæveruds Siljustøl er
unike konsertrom der historien sitter i veggene. (Les mer om årets konserter på s. 31–32.)
Hvert år holdes Familiedagen på Siljustøl, et
veletablert samarbeid mellom en rekke aktører som har blitt en kjær tradisjon for mange
barnefamilier. I år var også Tårnsalen i KODE
4 brukt som arena for forestillingen The Great
Outdoors, og a-mollkonsertsolist Ah Ruem
Ahn, som vant Edvard Grieg internasjonale
pianokonkurranse på Troldhaugen i 2016, ble
presentert i samarbeid med KODE.

BIT Teatergarasjen
I The Great Outdoors av Annie Dorsen kunne
publikum stige inn i et oppblåsbart planetarium
og oppleve en skuespiller fremføre et manus
som var generert av algoritmer og basert på
tekst fra kommentarfelt på internett. Forestillingen tematiserte vår digitale virkelighet, og
var en samproduksjon med BIT Teatergarasjen
og flere andre internasjonale institusjoner.

«Den iltre kommentarfeltskribenten
får kropp og stemme.»
– MORGENBLADET 29. MAI

Bergen Kunsthall
Festspillutstillingen har vært produsert av
Bergen Kunsthall siden 1953, og løfter hvert
år frem en norsk samtidskunstner. Utstillingen
har befestet seg som en av Norges viktigste
separatutstillinger. Årets festspillkunstner var
fotograf Torbjørn Rødland. Utstillingen Fifth
Honeymoon viste fotografier som samtidig er
både enkle og intirkate; både forførende vakre
og underlig frastøtende.
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Partnere i
samfunnslivet
Festspillene samarbeider med en
rekke ulike partnere som på hver
sin måte bidrar til å løfte kunsten,
kulturen, byen, landet, møteplassen
og folkefesten.
I tillegg til økonomisk støtte, leveranse av tjenester og samarbeidsprosjekter, bidrar våre
kommersielle støttespillere, i kategoriene
hovedpartnere, festivalpartnere og partnere, til økt billettsalg og at flere får oppleve
Festspillene.
Privatpersoner eller bedrifter som gir Festspillene en pengegave kalles festspillambassadører og festspillkonsuler. Deres støtte

Bergen Nå
Bergen kommune og Festspillene
inviterte til en rekke publikumsrettede aktiviteter med digitalt fortegn under mønstringen Bergen Nå i
festspillperioden.
Til sammen ble det arrangert 30 større og mindre opplevelser av ulik art og agenda, i samarbeid med Festspillene, andre kunstprodusenter
og kommunale tjenester. Hensikten var å skape
engasjement rundt digitalisering av kunst- og
kulturformidling og nå ut til enda flere med det
Bergen har å by på. 4 strømminger, 9 fagseminar, 12 kulturarenaer, 10 kulturaktører, 6 lokale
leverandører og 112 enkeltaktører inngikk i Bergen Nå-mønstringen i 2018.

bidrar til å både opprettholde og videreutvikle
Festspillene.
Festspillenes prosjektpartnere er stiftelser,
fond og privatpersoner, som med sine gaver
bidrar økonomisk til realiseringen av konkrete
kunstneriske prosjekter.
Alle våre støttespillere inviteres og oppfordres
til å benytte Festspillene som møteplass.
Mange inviterer til egne arrangement i kombinasjon med en festspillforestilling, gjerne med
en muntlig introduksjon eller et kunstnermøte
som innledning.
Se takkelisten bakerst i rapporten for oversikt
over våre ulike samarbeidspartnere.

ing av arrangementene La balle rouge, Tryllefløyten, Griegs a-mollkonsert og Festspillenes
åpningsseremoni. Strømmetilbudet ble svært
positivt mottatt blant institusjonene. Festspillene deltok også på ulike måter i organiseringen av Hackathon på Festplassen, et lukket
seminar og et toppmøte med representanter
fra politikk, næringsliv og digitale aktører.
Norsk publikumsutvikling nominerte Bergen
kommune og Festspillene i Bergen til prisen
Neste praksis for Bergen Nås visjon om en
fremtidig digital kulturarena i Bergen, med mulighet for nasjonal skalering.

Festspillene bidro blant annet med programpostene VR-lounge i Grieghallen og stream-
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Equinor Morgendagens Helter
Morgendagens Helter har i flere år støttet
De unges festspillforestilling, der håndplukkede sangere, instrumentalister og dansere
fra kulturskolene i Hordaland står på scenen. I
forkant av forestillingen i Peer Gynt-salen inviterte Equinor Morgendagens Helter to unge
pianister til et mestermøte i Grieghallen med
Leif Ove Andsnes.
Equinor støttet også prisen som ble delt ut
til vinnerne på Hackathon under Bergen Nå
(s. 40).

Bergens Tidende

Samarbeid
med
næringslivet
Festspillenes mange partnere i
næringslivet bidrar på ulike måter til
at festivalen når flere og bredere.
Her er noen eksempler fra aktiviteter sammen
med våre hovedsamarbeidspartnere, samt spisesteder i byen, i forbindelse med årets festspill.

VR-lounge i samarbeid med DNB
I samarbeid med vår hovedpartner DNB inviterte Festspillene publikum til to virtuelle kunstopplevelser i Grieghallens foajé, konserten The
Virtual Orchestra og teaterforestillingen My
Name is Peter Stillman. VR-loungen var gratis
og hadde 1.634 besøkende gjennom festivalperioden, inkludert H.M. Dronning Sonja.
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Bergens Tidendes lesere kunne vinne billetter
for to personer til dag to av åpningsforestillingen i Griegsalen. I tillegg kunne abonnenter
kjøpe rabatterte billetter til utvalgte forestillinger gjennom lojalitetsprogrammet BT Fordel. Mediehuset videreførte også sin sponsing
av Festspillenes debatt- og samtaleprogram
(s. 44).

Dagens Næringsliv
Dagens Næringliv delte ut over 200 billetter
til sine abonnenter, som fikk oppleve forestillingen Igudesman & Joo: Play it Again i Griegsalen, med den musikalske komikerduoen bestående av en russisk fiolinist og en koreansk
pianist.

Festspillspisesteder
Festspillene fortsatte samarbeidet med utvalgte spisesteder i nærheten av eller i tilknytning til våre arenaer. På flere av årets 23
festspillspisesteder kunne gjestene oppleve
Plutselig festspill – uformelle konserter servert av unge utøvere fra Griegakademiet.
Samarbeidet med spisestedene gir en ekstra
service til festspillgjestene og bidrar til å øke
festivalstemningen i byen.
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Internasjonalt Regional,
besøksprogram nasjonal og
internasjonal
betydning
Festspillene er en møteplass for norsk
og internasjonal bransje og presse.

Festspillene videreførte samarbeidet med Music Norway om et internasjonalt delegatprogram over fire dager, med 29 delegater:
 9 internasjonale pressedelegater fra Kroatia, Danmark, Tyskland, Polen, Storbritannia
 9 internasjonale bransjedelegater fra
Tyskland, Russland, Sverige, Storbritannia,
USA, Canada
 11 norske bransjedelegater fra norske
kulturinstitusjoner

Programmet for deltakerne er variert og fleksibelt,
slik at de i stor grad selv kan velge hvilke konserter/forestillinger og tilknyttede aktiviteter de ønsker å være med på. Festspillene forsøker også å
legge til rette for gode, uformelle møter mellom
delegatene slik at de kan knytte kontakter og utveksle erfaringer. Målet er å skape en plattform
for diskusjon, oppmuntre til samarbeid på tvers av
organisasjoner og fremme norske artister og produksjoner, i tillegg til å presentere Festspillene og
mangfoldet i programmet.
Nytt av året var at delegatene deltok på et seminar på dagtid, arrangert i samarbeid med
Bergen Nå (s. 40), der også noen av delegatene
bidro med presentasjoner. Vestnorsk Jazzsenter,
Utenriksdepartementet og KODE var også involvert i delegatprogrammet på ulike måter.
I tillegg besøkte flere pressedelegater og bransjerepresentanter Festspillene utenom de fire
dagene delegatprogrammet varte, og en rekke
representanter fra media besøkte også festivalen på turer i samarbeid med og regi av Innovasjon Norge, VisitBergen og den britiske turoperatøren Inghams.

Festspillene er en årlig kulturell
vitamininnsprøytning, og har
tradisjon som utstillingsvindu for
norsk kultur.
Festivalen ønsker å være en av de ledende festivaler i sitt slag i Europa, og jobber offensivt for
å skape enda sterkere, mer ambisiøse og toneangivende festspill. En sterk lokal, regional og
nasjonal forankring er etablert gjennom offentlig og privat finansiering, veletablerte og langsiktige samarbeid på tvers av kunstarter, en
solid publikumsmasse og interesse fra media
både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Samarbeid med andre kunstorganisasjoner er sentralt
for å løfte store, definerende produksjoner og
ny musikk og scenekunst. Samarbeidsprosjekter på tvers av organisasjonene er også med på
å utvikle kompetansen i regionen.
Urpremierene The Road Is Just a Surface og
Panini-BoysRoom og norgespremieren Black
Madonna er eksempler fra årets program som
har satt spor nasjonalt og internasjonalt. Albumet
basert på Nordvegen har gjort stor suksess innenfor og utenfor landegrensene. Forskningsprosjektet
som fulgte serien ble fullført i 2018, og fant blant
annet at 80 % av tilreisende publikum opplyste at
Nordvegen var eneste årsak for reisen til Norge i
2018. Crescendo-programmet, åpningskonserten:
Berlioz – Grande messe des morts, avslutningsforestillingen Life is a Dream og ungdomsforestillingen Romeo og Julie er andre arrangement fra
årets program som demonstrerer Festspillenes
evne til å drive frem kunstneriske samarbeid av
høy kvalitet på tvers av institusjoner.
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Samtaleprogram
Festspillene bidrar til den
demokratiske offentlighet
gjennom ordskifter knyttet til det
kunstneriske programmet.
Mer enn 650 publikummere besøkte i år ett av
de 13 arrangementene i Festspillenes samtaleprogram, som er støttet av Fritt Ord og gjennomført i samarbeid med en rekke partnere. To
av samtalene var skreddersydd for skoleelever.
I tillegg ble det i forbindelse med forestillingen
Landscape of Hate arrangert to workshops for
studenter på Høgskolen på Vestlandet, og et to
dagers symposium om sosialt engasjert kunst
med Fakultet for kunst, musikk og design ved
Universitet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet
og Universitet i Stavanger som initiativtakere.
Med utgangspunkt i Festspillenes mangfoldige
program, har samtaleprogrammet som ambisjon
å skape debatt og kritisk dialog som inspirerer
til aktiv deltakelse og meningsutveksling hos

et stort og sammensatt publikum. I 2018 tok de
fleste samtalene direkte utgangspunkt i en forestilling, og søkte å utdype tematikken, utforske
relaterte emner eller gi publikum anledning til å
bli bedre kjent med kunstnerne. Hvert arrangement hadde 53 publikummere i snitt.

Mange publikummere velger å starte konserten med en introduksjon til musikken i Grieghallens foajé.

Bergen offentlige bibliotek, Litteraturhuset i
Bergen, KODE1, Lysverket, Grieghallens foajé,
Solstrand Hotel og Sentralbadet Bergen
Internasjonale Kultursenter (BIKS) og Fakultet
for kunst, musikk og design ved Universitet i
Bergen ble brukt som arenaer.
I tillegg ble det holdt ni introduksjoner i forbindelse med årets konserter og forestillinger, med
over 600 besøkende. Introduksjonene gir mer
bakgrunn for og innsikt i det som presenteres
på scenen. I tråd med Festspillenes satsing
på digitale flater, ble det også publisert korte
videointroduksjoner i forkant.
Vegard Vinge møtte Marc Siegel til samtale på Litteraturhuset.
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Publikumsundersøkelse
og besøkstall
Publikumsundersøkelsen gir
Festspillene viktig informasjon og
tilbakemeldinger fra publikum.


Snittalder er 55 år (54 år i 2017)



67 % er kvinner (64 % i 2017)



15 % var på Festspillene for første gang
i år (21 % i 2017)



27 % var første- eller annengangsbesøkende (30 % i 2017)



55 % har vært på Festspillene fem
eller flere år (47 % i 2017)



84 % har tenkt å besøke neste års
festspill (81 % i 2017)



86 % er meget eller ganske fornøyd
med årets festspill (90 % i 2017)
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Festspillene gjennomfører en årlig publikumsundersøkelse for å få tilbakemeldinger fra
publikum og oppdatert informasjon om
publikumssammensetningen.
Undersøkelsen ble i 2018 sendt ut til 3400
e-postadresser og besvart av 565 personer.
Årets undersøkelse ble gjennomført på samme
måte som i 2017: Den ble sendt ut til alle publikummerne som hadde registrert e-postadressen
sin ved kjøp av billetter.
Publikum på uteprogrammet, skoleforestillinger
og andre gratisarrangement er derfor heller ikke
i år inkludert i undersøkelsen.
Tidligere års publikumsundersøkelser ble sendt
ut til epostadresser innhentet under festivalen
på et representativt utvalg arenaer.

Besøkstall festspillåret 2018*

Publikum

I FESTIVA LPERIOD EN

Festspillene 2018 fikk omtrent
68 000 besøk.
Uker med strålende sommervær førte til en
økning i antall besøkende på Festspillene i
Bergens uteprogram. Økningen var på nærmere 50 prosent, fra 16 500 i 2017 til 24 500 i år.

har fått med seg arrangement på årets festspill i strømmet utgave, inkludert omtrent
8000 på åpningskonserten Berlioz: Grande
messe des morts. Strømmetallene kommer i
tillegg til de offentlige besøkstallene.

Festspillene hadde også en økt satsing på
strømming og sendte konserter og forestillinger til blant annet sykehjem og barnehager.
Tellinger viser at nærmere 10 000 personer
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2015

2016

2017

2018

33 738

34 845

25 825

22 605

1 572

2 380

3 230

2 962

35 310

37 225

29 055

25 567

3 485

3 636

2 949

2 470

5 743

5 420

5 410

5 713

B IL L E T T E RT E A RRA N G E ME N T E R
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Solgte billetter
Solgte via egne systemer
Solgte via andre institusjoner
Totalt solgte billetter
Utstedte billetter
Sponsorer
Fribilletter
Totalt utstedte billetter
Totalt på billetterte arrangement

9 228

9 056

8 359

8 183

44 538

46 281

37 414

33 750

G RAT ISA RRA N G E ME N T E R - U T E

46 805

63 434

16 521

24 756

G RAT ISA RRA N G E ME N T E R - IN N E

11 366

12 549

6 341

7 986

1 582

2 392

4 044

1 600

104 291

124 656

64 320

68 092

U T E N FOR F E ST IVA L PE RIODE N

2 01 5

2 01 6

2 01 7

2 01 8

Totalt besøk utenfor festivalperioden

1 790

541

359

320

106 081

125 197

64 679

68 412

*Festspillutstillingen
Totalt besøk i festivalperioden

*Festspillåret regnes
fra 01. august til 31. juli.

Totalsum
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workshops og andre tilbud, også utenom festivaldagene i mai og juni. I 2018 arrangerte
Festspillkollektivet blant annet Festspillene
i Bergen Fengsel, et fotoprosjekt av og med
ungdom og et dialog- og musikalsk improvisasjonsprosjekt for minoritetskvinner. Alle prosjektene gjennomføres i tett samarbeid med
de involverte. Tilbakemeldingene er at opplevelsene er et etterlengtet tilskudd.
Det er mange livssituasjoner som kan gjøre
det vanskelig å oppsøke konserter og andre
kulturarrangement. Festspillkollektivet er et
samarbeid mellom Festspillene, artister, fagmiljø og andre samarbeidspartnere som har
kompetanse og kontaktnett til å engasjere
mennesker som ellers har utfordringer med å
oppsøke kulturarrangement.
Festspillkollektivet er støttet Kavlifondet.

VR-lounge i Grieghallen

Beatrice Allegrenti
Dance Theatre tilbød
danseaktiviteter på
demenssenteret ved
Røde Kors sykehjem.
Beboerne ble invitert
til å delta aktivt på
egne premisser.

Publikumsutvikling og
tilgjengeliggjøring

Festspillene arbeider målrettet for å bygge
ned terskler for å oppsøke våre arrangement.
Eksempler på tiltak er gratisarrangement,
utendørsarrangement (s. 23), familie- og
skoleforestillinger (s. 20) og egen pris for de
under 30 år. I tillegg skreddersys enkelte prosjekter for å kunne tilrettelegge for besøk og
medvirkning for utvalgte målgrupper.

Festspillkollektivet
Festspillene i Bergen skal ta
samfunnsansvar gjennom å gjøre
kunst tilgjengelig for så mange
som mulig.
Publikumsutvikling innebærer både å nå ut til
nye publikumsgrupper, og å stimulere det eksisterende publikum til å bruke tilbudet mer.
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Festspillkollektivet, som ble lansert i 2017,
skaper aktiviteter for mennesker i ulike aldre,
livssituasjoner og med ulike behov, for å gjøre
kunst og kultur tilgjengelig for flere. Festspillkollektivet går rett til kjernen av Festspillenes
ønske om å inkludere, inspirere og utfordre.
Gjennom prosjektet har Festspillenes artister
besøkt sykehus, sykehjem, fengsel, skoler og
asylmottak med skreddersydde konserter,
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Gjennom hele festspillperioden kunne publikum gratis oppleve virtuell musikk og teater
i to separate miniforestillinger i VR-loungen i
Grieghallens foajé. VR-opplevelsene var signert Philharmonia Orchestra og 59 Productions, begge i førersetet for bruk av ny teknologi i kunstneriske produksjoner.

«Man blir nesten svimmel av 360
graders opplevelsen. Men, du verden,
det er imponerende å kjenne på
kraften av et symfoniorkester
– og det på alle kanter.»
– BA, 25. MAI

Strømming til institusjoner
I samarbeid med Bergen Nå (s. 40) og Bergen
og Os kommuner, strømmet Festspillene flere
av sine arrangement til sykehjem og andre institusjoner i Bergen og Os. Tilbakemeldingene
på strømmetilbudet er positive, og institusjonene er glade og takknemlige for å kunne ta
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del i byens kulturopplevelser på arenaer som
beboerne ikke har anledning til å besøke fysisk. (Mer om strømming på s. 53).

Billettgaver
Kavlifondet har i en årrekke bidratt med billettgaver til organisasjoner i Bergen som benytter
sin kompetanse og kontaktnett for å engasjere mennesker som ellers kan ha vanskelig for å
oppsøke kultur og kunst. Dette prosjektet ble
videreført i 2018 og 1062 billetter ble delt ut til
bl.a. Bergen Røde Kors, Kirkens bymisjon, SOS
Barnebyer, Voksenopplæringen, Stiftelsen Robin Hood Huset og Styve Gard.

Tilgjengelighet
Festspillene jobber for å være tilgjengelig for
flest mulig. For tredje år på rad, ble taler og
tekster under åpningsseremonien tegnspråktolket. Vi anerkjenner at flere av våre arenaer
og arrangementer er utilgjengelige og ekskluderer noen publikumsgrupper. Dette gjelder
først og fremst historiske bygg som komponisthjemmene og Håkonshallen. Vi ønsker å
jobbe tettere med lokale og nasjonale aktører
for å bli tilgjengelig for flere.
Vi skal også etterstrebe å gi god informasjon
om tilgjengelighet via våre kommunikasjonskanaler. I 2018 gikk Festspillene til anskaffelse
av nye nettsider, der universell utforming sto
sentralt i kravspesifikasjonen i konkurransegrunnlaget. Leverandør ble valgt våren 2018,
og arbeidet har pågått gjennom hele fjoråret,
med lansering av nye nettsider i januar 2019.
Universell utforming har påvirket både farger,
informasjonsstruktur og ordvalg. I forlengelsen av arbeidet ble det høsten 2018 besluttet
å anskaffe en chatbot, for å kunne yte bedre
kundeservice til flere hele døgnet. Chatboten
er også universelt utformet.
I 2018 produserte Festspillene noe informasjonsmateriale og annonsering på polsk og arabisk, til gode tilbakemeldinger fra målgruppene.
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Kommunikasjon og
markedsføring
Festspillene benytter et bredt spekter av kommunikasjonskanaler for å
nå ut til flest mulig.
Synlighet i bybildet, digitalt og i media er avgjørende for å fremme våre arrangement og styrke
Festspillenes aktualitet, også blant dem som
ikke selv oppsøker festivalen.

Urpremieren The
Road Is Just a
Surface var en av
storsatsingene under
Festspillene i Bergen
2018.

Gjennomføring
Festspilladministrasjonen jobber året
igjennom med planleggingen av neste
og kommende festivaler.
Når festspillperioden nærmer seg, utvides den
faste administrasjonen med en rekke midlertidig ansatte (se s. 66), som sammen med ulike
leverandører av tekniske og andre tjenester
sørger for at alle arrangement avvikles på en
god måte. Blant disse er det flere som har jobbet med Festspillene i flere tiår.

Festspillene jobber med sikkerhet og beredskap i et årlig perspektiv. Arbeidet skjer i samarbeid med nødetater og Bergen kommune,
og har et særlig fokus rundt festspillperioden.
Ved avlysninger og andre endringer i programmet, gjør Festspillene sitt ytterste for å
finne gode erstatninger og informere publikum. I 2018 var det enkelte avlysninger samt
større endringer for fire konserter i Griegs
villa og Troldsalen, men de aller fleste arrangementsavviklingene ble gjennomført som
planlagt og annonsert.

I tillegg var det i 2018 rundt 230 frivillige, som
blant annet jobbet som publikumsverter, artistkontakter og assistenter. Den yngste av de
frivillige var 17 år og den eldste 80. Det er stor
interesse for å jobbe som frivillig for Festspillene i Bergen, og i 2018 var det cirka 30 stk
som sto på venteliste.
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Festspillene bygger all sin kommunikasjon på
et helhetlig kommunikasjonskonsept. Designog kommunikasjonsprofilen som ble skapt i
2013 deler programmet i tre (Fornøyelser,
Forbindelser og Forstyrrelser), med en tydelig
og gjennomgående festspilloverbygning.
Gjennom strategisk kommunikasjons- og markedsføringsarbeid jobber Festspillene for å treffe
sine mange ulike målgrupper, ofte i tett samarbeid med artister og samarbeidspartnere.
Kommunikasjonen flyttes mer og mer over på
digitale flater, men publikumsundersøkelsen
viser at mange publikummere har den trykte
programkatalogen som sin viktigste informasjonskilde. Programkatalogen foreligger også
i digital utgave.

I 2018 fortsatte Festspillene satsingen på kommunikasjon med levende bilder, med både flere
reportasjer i forkant av og under årets festival,
økt videoannonsering i sosiale medier og hos
mediehusene, streaming og utforskning av dokumentasjonfilming av en rekke arrangement (se
også s. 53 for mer info om kringkasting).
Cirka 140 000 brukere var innom www.fib.no i
løpet av festspillåret 2018 (1. august 2017–31.
juli 2018), en økning på 10 prosent sammenlignet med fjoråret. På sosiale medier (Facebook,
Instagram, Snapchat, Twitter, LinkedIn og
YouTube) opplever Festspillene vekst. Disse
kanalene er særlig viktig for å nå ut til nye publikumsgrupper, og formidle smalere prosjekter
effektivt til aktuelle målgrupper.
Festspillene har økt internkompetansen på
måleverktøy og -metoder og jobber kontinuerlig med målretting av sin kommunikasjon,
og styrket i 2018 også innholdsproduksjonen
på sosiale medier.
Festspillene setter pris på tilbakemeldinger fra
publikummere og andre, og prioriterer derfor
dialog i våre kommunikasjonskanaler.
Våren 2018 startet arbeidet med nye hjemmesider og en chatbot, med lansering i 2019. Økt
fokus på brukeropplevelsen og digitalt salg var
viktige stikkord i prosessen.
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Kringkasting
Presse

Festspillene forsetter å utforske
hvordan flere kan få oppleve våre
arrangement på andre måter enn å
være til stede i salen.

Antall akkrediterte journalister under
Festspillene økte fra 74 i 2017 til 79
i 2018. Av disse var 51 norske og
28 internasjonale.
Journalistene, anmelderne og fotografene
som dekket Festspillene laget en rekke interessante artikler, anmeldelser, dybdeintervjuer,
portretter og kommentarer til festivalen. Forestillingene LYST#2, Panini-BoysRoom og Black
Madonna førte til debatt og preget noe av
dekningen, men også åpningskonserten Berlioz: Grande messe des morts og Grieghallenkonserten Grieg & Gubaidulina fikk mye oppmerksomhet.

Festspillene får forholdsvis mye omtale i norsk
presse, naturlig nok med hovedtyngden i mai
og juni.
Et festspillår regnes fra 1. august til 31. juli. I
året for 2018-festivalen fikk Festspillene 1334
medietreff i norske papir- og nettaviser, mot
1368 i året for 2017-festivalen.
Det ble ikke gjennomført noen undersøkelse
om tonaliteten i medieomtalen i 2018.

I 2017 startet Festspillene en ny satsing på å
gjøre utvalgte produksjoner tilgjengelige i sin
helhet på ulike måter via digitale plattformer.
Under årets festival fortsatte utprøvingen av
ulike modeller og distribusjonsformer i større
skala. Festspillene jobbet med 18 ulike produksjoner alene og sammen med ulike partnere.
Rettighetsavklaringer og krav til høy kvalitet
kan gjøre video- og lydopptak av kunstneriske frembringelser komplisert og kostbart, og
Festspillene øremerket betydelige ressurser
til arbeidet.
Det mangeårige samarbeidet med NRK Radio
og TV fortsatte i 2018. NRK Hovedscenen laget en live-utgave av programmet, med programleder Arild Erikstad på scenen sammen
med fiolinist Charlie Siem. NRK TV sendte
også åpningskonserten Berlioz: Grande messe
des morts, samt deler av Marius Neset Quintet m/Andreas Brantelid og Leif Ove Andsnes i
forbindelse med en dokumentar med fokus på
Marius Neset. På radio kunne lytterne oppleve
Kvar er du Gud? Kvar finn vi deg? med salmer
av festspilldikter Edvard Hoem, og konsertene
Grieg & Gubaidulina m/Bergen Filharmoniske
Orkester, Gidon Kremer og Ah Ruem Ahn og
Tine Thing Helseth & Gunnar Flagstad.
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Grafen viser antall medietreff per måned i norske medier for
Festspillene i Bergen i festspillårene 2017 og 2018.
Kilde: Retriever
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April

Mai

Juni

Juli

Sammen med Bergen Nå (s. 40) ble flere festspillopplevelser streamet til sykehjem i Bergen
og Os, en barnehage, Nygårdsparken og flere
utradisjonelle areneaer. Åpningsseremonien
på Torgallmenningen ble strømmet til fib.no
og bt.no, og Berlioz: Grande messe des morts
ble strømmet via BFOs digitale konserthus
og Gramophone. Nærmere 10 000 personer
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fikk med seg arrangement på årets festspill i
strømmet utgave, inkludert omtrent 8000 på
åpningskonserten. (Strømmetallene kommer i
tillegg til de offisielle besøkstallene på s. 47).
Foreløpig har Festspillenes egne opptak i 2018
ført til en musikkvideo fra Ulver, flere publiseringer i artistenes egne kanaler (YouTube og
hjemmesider) og annen egenpromotering for
artistene. Festspillene var høsten 2018 i dialog
med Livekino om kinovisninger av konserten
Marius Neset Quintet m/Andreas Brantelid og
Leif Ove Andsnes, med forventet publisering
på høsten 2019.

Dokumenterte forestillinger:
 Berlioz: Grande messe des morts
 Andvake
 Arctic Icemusic
 Charlie Siem
 Crescendo: Fachwerk
m/Geir Draugsvoll & Kremerata Baltica
 Grieg & Gubaidulina
m/Bergen Filharmoniske Orkester,
Gidon Kremer & Ah Ruem Ahn
 Håkan Hardenberger & Colin Currie
 Kvar er du Gud? Kvar finn vi deg?
(kun radio)
 La Balle Rouge
 Landscape of Hate
 Life is a Dream
 Marius Neset Quintet
m/Andreas Brantelid & Leif Ove Andsnes
 Nordic Voices & NoXaS
 Nordvegen: Moster
 Tine Thing Helseth & Gunnar Flagstad
(kun radio)
 Tryllefløyten – Impempe Yomlingo
 Ulver
 Åpningsseremonien
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Årsregnskap
2018
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Noter til
regnskapNoter
2018
til regnskap 2018
Festspillene i Bergen

Note 1 – Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere
enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset
økonomisk levetid avskrives planmessig.
Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.
Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler
Aksjer og investeringer hvor stiftelsen ikke har betydelig innflytelse er vurdert etter kostmetoden.
Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Mottatt
utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato
som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
Pensjoner
Stiftelsen har to forskjellige pensjonsordninger for sine ansatte.
Innskuddsordning
Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet.
kostnadsføres.

Årets innskudd til pensjonsordningen

Ytelsesordning
En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan.
Ved regnskapsføring av pensjon som er ytelsesplan, kostnadsføres forpliktelsen over opptjeningstiden i
henhold til planens opptjeningsformel. Allokeringsmetode tilsvarer planens opptjeningsformel med mindre
det vesentlige av opptjeningen skjer mot slutten av opptjeningsperioden. Lineær opptjening legges da til
grunn. For pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon anvendes således lineær opptjening.
Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende
opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene
(korridor). Virkningen av planendringer med tilbakevirkende kraft som ikke er betinget av fremtidig
ansettelse, innregnes i resultatregnskapet umiddelbart. Planendringer med tilbakevirkende kraft som er
betinget av fremtidig ansettelse, fordeles lineært over tiden frem til ytelsen ikke lenger er betinget av
fremtidig ansettelse.
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ͻ

LGHQWLILVHUHURJDQVOnUYLULVLNRHQIRUYHVHQWOLJIHLOLQIRUPDVMRQLnUVUHJQVNDSHWHQWHQGHWVN\OGHV
PLVOLJKHWHUHOOHUXWLOVLNWHGHIHLO9LXWIRUPHURJJMHQQRPI¡UHUUHYLVMRQVKDQGOLQJHUIRUnKnQGWHUH
VOLNHULVLNRHURJLQQKHQWHUUHYLVMRQVEHYLVVRPHUWLOVWUHNNHOLJRJKHQVLNWVPHVVLJVRPJUXQQODJ
IRU YnU NRQNOXVMRQ 5LVLNRHQ IRU DW YHVHQWOLJ IHLOLQIRUPDVMRQ VRP I¡OJH DY PLVOLJKHWHU LNNH EOLU
DYGHNNHWHUK¡\HUHHQQIRUIHLOLQIRUPDVMRQVRPVN\OGHVXWLOVLNWHGHIHLOVLGHQPLVOLJKHWHUNDQ
LQQHE UH VDPDUEHLG IRUIDOVNQLQJ EHYLVVWH XWHODWHOVHU XULNWLJH IUHPVWLOOLQJHUHOOHURYHUVW\ULQJ
DYLQWHUQNRQWUROO

ͻ

RSSDUEHLGHU YL RVV HQ IRUVWnHOVH DY GHQ LQWHUQH NRQWUROO VRP HU UHOHYDQW IRU UHYLVMRQHQ IRU n
XWIRUPHUHYLVMRQVKDQGOLQJHUVRPHUKHQVLNWVPHVVLJHHWWHURPVWHQGLJKHWHQHPHQLNNHIRUnJL
XWWU\NNIRUHQPHQLQJRPHIIHNWLYLWHWHQDYVWLIWHOVHQVLQWHUQHNRQWUROO

ͻ

HYDOXHUHU YL RP GH DQYHQGWH UHJQVNDSVSULQVLSSHQH HU KHQVLNWVPHVVLJH RJ RP UHJQVNDSV
HVWLPDWHQHRJWLOK¡UHQGHQRWHRSSO\VQLQJHUXWDUEHLGHWDYOHGHOVHQHUULPHOLJH

ͻ

NRQNOXGHUHU YL Sn KHQVLNWVPHVVLJKHWHQ DY OHGHOVHQV EUXN DY IRUWVDWW GULIWIRUXWVHWQLQJHQ YHG
DYOHJJHOVHQDYnUVUHJQVNDSHWEDVHUWSnLQQKHQWHGHUHYLVMRQVEHYLVRJKYRUYLGWGHWIRUHOLJJHU
YHVHQWOLJ XVLNNHUKHW NQ\WWHW WLO KHQGHOVHU HOOHU IRUKROG VRP NDQ VNDSH WYLO DY EHW\GQLQJ RP
VWLIWHOVHQV HYQH WLO IRUWVDWW GULIW 'HUVRP YL NRQNOXGHUHU PHG DW GHW HNVLVWHUHU YHVHQWOLJ
XVLNNHUKHW NUHYHV GHW DW YL L UHYLVMRQVEHUHWQLQJHQ KHQOHGHU RSSPHUNVRPKHWHQ Sn
WLOOHJJVRSSO\VQLQJHQH L nUVUHJQVNDSHW HOOHU GHUVRP VOLNH WLOOHJJVRSSO\VQLQJHU LNNH HU
WLOVWUHNNHOLJHDWYLPRGLILVHUHUYnUNRQNOXVMRQRPnUVUHJQVNDSHW9nUHNRQNOXVMRQHUHUEDVHUWSn
UHYLVMRQVEHYLV LQQKHQWHW LQQWLO GDWRHQ IRU UHYLVMRQVEHUHWQLQJHQ (WWHUI¡OJHQGH KHQGHOVHU HOOHU
IRUKROGNDQLPLGOHUWLGPHGI¡UHDWVWLIWHOVHQLNNHIRUWVHWWHUGULIWHQ

ͻ

HYDOXHUHU YL GHQ VDPOHGH SUHVHQWDVMRQHQ VWUXNWXUHQ RJ LQQKROGHW L nUVUHJQVNDSHW LQNOXGHUW
WLOOHJJVRSSO\VQLQJHQH RJ KYRUYLGW nUVUHJQVNDSHW JLU XWWU\NN IRU GH XQGHUOLJJHQGH
WUDQVDNVMRQHQHRJKHQGHOVHQHSnHQPnWHVRPJLUHWUHWWYLVHQGHELOGH

7LOVW\UHWLVWLIWHOVHQ)HVWVSLOOHQHL%HUJHQ
8$9+(1*,*5(9,6256%(5(71,1*

8WWDOHOVHRPUHYLVMRQHQDYnUVUHJQVNDSHW
.RQNOXVMRQ

9LKDUJMHQQRPI¡UWUHYLVMRQHQLVDPVYDUPHGORYIRUVNULIWRJJRGUHYLVMRQVVNLNNL1RUJHKHUXQGHUGH
LQWHUQDVMRQDOHUHYLVMRQVVWDQGDUGHQH,QWHUQDWLRQDO6WDQGDUGVRQ$XGLWLQJ ,6$HQH 9nUHRSSJDYHURJ
SOLNWHU L KHQKROG WLO GLVVH VWDQGDUGHQH HU EHVNUHYHW L 5HYLVRUV RSSJDYHU RJ SOLNWHU YHG UHYLVMRQ DY
nUVUHJQVNDSHW9LHUXDYKHQJLJHDYVWLIWHOVHQVOLNGHWNUHYHVLORYRJIRUVNULIWRJKDURSSI\OWYnUH¡YULJH
HWLVNHSOLNWHULVDPVYDUPHGGLVVHNUDYHQH(WWHUYnURSSIDWQLQJHULQQKHQWHWUHYLVMRQVEHYLVWLOVWUHNNHOLJ
RJKHQVLNWVPHVVLJVRPJUXQQODJIRUYnUNRQNOXVMRQ
6W\UHWVRJGDJOLJOHGHUVDQVYDUIRUnUVUHJQVNDSHW
6W\UHW RJ GDJOLJ OHGHU OHGHOVHQ  HU DQVYDUOLJ IRU n XWDUEHLGH nUVUHJQVNDSHW L VDPVYDU PHG ORY RJ
IRUVNULIWHU KHUXQGHU IRU DW GHW JLU HW UHWWYLVHQGH ELOGH L VDPVYDU PHG UHJQVNDSVORYHQV UHJOHU RJ JRG
UHJQVNDSVVNLNN L 1RUJH /HGHOVHQ HU RJVn DQVYDUOLJ IRU VOLN LQWHUQ NRQWUROO GHQ ILQQHU Q¡GYHQGLJ IRU n
NXQQH XWDUEHLGH HW nUVUHJQVNDS VRP LNNH LQQHKROGHU YHVHQWOLJ IHLOLQIRUPDVMRQ YHUNHQ VRP I¡OJH DY
PLVOLJKHWHUHOOHUXWLOVLNWHGHIHLO
9HG XWDUEHLGHOVHQ DY nUVUHJQVNDSHW Pn OHGHOVHQ WD VWDQGSXQNW WLO VWLIWHOVHQV HYQH WLO IRUWVDWW GULIW RJ
RSSO\VHRPIRUKROGDYEHW\GQLQJIRUIRUWVDWWGULIW)RUXWVHWQLQJHQRPIRUWVDWWGULIWVNDOOHJJHVWLOJUXQQ
IRUnUVUHJQVNDSHWVnOHQJHGHWLNNHHUVDQQV\QOLJDWYLUNVRPKHWHQYLOEOLDYYLNOHW
5HYLVRUVRSSJDYHURJSOLNWHUYHGUHYLVMRQHQDYnUVUHJQVNDSHW
9nUWPnOHUnRSSQnEHWU\JJHQGHVLNNHUKHWIRUDWnUVUHJQVNDSHWVRPKHOKHWLNNHLQQHKROGHUYHVHQWOLJ
IHLOLQIRUPDVMRQ YHUNHQ VRP I¡OJH DY PLVOLJKHWHU HOOHU XWLOVLNWHGH IHLO RJ n DYJL HQ UHYLVMRQVEHUHWQLQJ
VRPLQQHKROGHUYnUNRQNOXVMRQ%HWU\JJHQGHVLNNHUKHWHUHQK¡\JUDGDYVLNNHUKHWPHQLQJHQJDUDQWL
IRUDWHQUHYLVMRQXWI¡UWLVDPVYDUPHGORYIRUVNULIWRJJRGUHYLVMRQVVNLNNL1RUJHKHUXQGHU,6$HQH
DOOWLG YLO DYGHNNH YHVHQWOLJ IHLOLQIRUPDVMRQ VRP HNVLVWHUHU )HLOLQIRUPDVMRQ NDQ RSSVWn VRP I¡OJH DY
PLVOLJKHWHU HOOHU XWLOVLNWHGH IHLO )HLOLQIRUPDVMRQ EOLU YXUGHUW VRP YHVHQWOLJ GHUVRP GHQ HQNHOWYLV HOOHU
VDPOHWPHGULPHOLJKHWNDQIRUYHQWHVnSnYLUNH¡NRQRPLVNHEHVOXWQLQJHUVRPEUXNHUQHIRUHWDUEDVHUWSn
nUVUHJQVNDSHW
6RPGHODYHQUHYLVMRQLVDPVYDUPHGORYIRUVNULIWRJJRGUHYLVMRQVVNLNNL1RUJHKHUXQGHU,6$HQH
XW¡YHUYLSURIHVMRQHOWVNM¡QQRJXWYLVHUSURIHVMRQHOOVNHSVLVJMHQQRPKHOHUHYLVMRQHQ,WLOOHJJ

'HORLWWH$6DQG'HORLWWH$GYRNDWILUPD$6DUHWKH1RUZHJLDQDIILOLDWHVRI'HORLWWH1:(//3DPHPEHUILUPRI'HORLWWH7RXFKH 
7RKPDWVX/LPLWHG '77/ LWVQHWZRUNRIPHPEHUILUPVDQGWKHLUUHODWHGHQWLWLHV'77/DQGHDFKRILWVPHPEHUILUPVDUH
OHJDOO\VHSDUDWHDQGLQGHSHQGHQWHQWLWLHV'77/ DOVRUHIHUUHGWRDV'HORLWWH*OREDO GRHVQRWSURYLGHVHUYLFHVWRFOLHQWV
3OHDVHVHHZZZGHORLWWHQRIRUDPRUHGHWDLOHGGHVFULSWLRQRI'77/DQGLWVPHPEHUILUPV

'HORLWWH$6
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5HJLVWUHUWL)RUHWDNVUHJLVWHUHW
0HGOHPPHUDY'HQQRUVNH5HYLVRUIRUHQLQJ
2UJDQLVDVMRQVQXPPHU
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9L KDU UHYLGHUW VWLIWHOVHQ )HVWVSLOOHQH L %HUJHQV nUVUHJQVNDS VRP YLVHU HW RYHUVNXGG Sn NU
cUVUHJQVNDSHWEHVWnUDYEDODQVHSHUGHVHPEHUUHVXOWDWUHJQVNDSIRUUHJQVNDSVnUHWDYVOXWWHW
SHUGHQQHGDWRHQRJQRWHUWLOnUVUHJQVNDSHWKHUXQGHUHWVDPPHQGUDJDYYLNWLJHUHJQVNDSVSULQVLSSHU

*UXQQODJHWIRUNRQNOXVMRQHQ
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VLGH
8DYKHQJLJUHYLVRUVEHUHWQLQJ
VWLIWHOVHQ)HVWVSLOOHQHL%HUJHQ

'HORLWWH$6
/DUV+LOOHVJDWH
3RVWERNV3RVWWHUPLQDOHQ
12%HUJHQ
1RUZD\

7HO
ZZZGHORLWWHQR


(WWHU YnU PHQLQJ HU GHW PHGI¡OJHQGH nUVUHJQVNDSHW DYJLWW L VDPVYDU PHG ORY RJ IRUVNULIWHU RJ JLU HW
UHWWYLVHQGH ELOGH DY VWLIWHOVHQV ILQDQVLHOOH VWLOOLQJ SHU  GHVHPEHU  RJ DY GHWV UHVXOWDWHU IRU
UHJQVNDSVnUHWDYVOXWWHWSHUGHQQHGDWRHQLVDPVYDUPHGUHJQVNDSVORYHQVUHJOHURJJRGUHJQVNDSVVNLNN
L1RUJH
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9L NRPPXQLVHUHU PHG VW\UHW EODQW DQQHW RP GHW SODQODJWH RPIDQJHW DY UHYLVMRQHQ RJ WLO KYLONHQ WLG
UHYLVMRQVDUEHLGHW VNDO XWI¡UHV 9L XWYHNVOHU RJVn LQIRUPDVMRQ RP IRUKROG DY EHW\GQLQJ VRP YL KDU
DYGHNNHWLO¡SHWDYUHYLVMRQHQKHUXQGHURPHYHQWXHOOHVYDNKHWHUDYEHW\GQLQJLGHQLQWHUQHNRQWUROOHQ
8WWDOHOVHRP¡YULJHORYPHVVLJHNUDY
.RQNOXVMRQRPUHJLVWUHULQJRJGRNXPHQWDVMRQ
%DVHUW Sn YnU UHYLVMRQ DY nUVUHJQVNDSHW VRP EHVNUHYHW RYHQIRU RJ NRQWUROOKDQGOLQJHU YL KDU IXQQHW
Q¡GYHQGLJLKHQKROGWLOLQWHUQDVMRQDOVWDQGDUGIRUDWWHVWDVMRQVRSSGUDJ,6$($WWHVWDVMRQVRSSGUDJ
VRPLNNHHUUHYLVMRQHOOHUIRUHQNOHWUHYLVRUNRQWUROODYKLVWRULVNILQDQVLHOOLQIRUPDVMRQPHQHUYLDWOHGHOVHQ
KDURSSI\OWVLQSOLNWWLOnV¡UJHIRURUGHQWOLJRJRYHUVLNWOLJUHJLVWUHULQJRJGRNXPHQWDVMRQDYVWLIWHOVHQV
UHJQVNDSVRSSO\VQLQJHULVDPVYDUPHGORYRJJRGERNI¡ULQJVVNLNNL1RUJH
.RQNOXVMRQRPIRUYDOWQLQJ
%DVHUW Sn YnU UHYLVMRQ DY nUVUHJQVNDSHW VRP EHVNUHYHW RYHQIRU RJ NRQWUROOKDQGOLQJHU YL KDU IXQQHW
Q¡GYHQGLJHLKHQKROGWLOLQWHUQDVMRQDOVWDQGDUGIRUDWWHVWDVMRQVRSSGUDJ,6$($WWHVWDVMRQVRSSGUDJ
VRPLNNHHUUHYLVMRQHOOHUIRUHQNOHWUHYLVRUNRQWUROODYKLVWRULVNILQDQVLHOOLQIRUPDVMRQPHQHUYLVWLIWHOVHQ
HUIRUYDOWHWLVDPVYDUPHGORYVWLIWHOVHQVIRUPnORJYHGWHNWHQHIRU¡YULJ

%HUJHQIHEUXDU
'HORLWWH$6




-RQ2VYDOG+DULOD
VWDWVDXWRULVHUWUHYLVRU
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Stiftelsen
Festspillene i Bergen

R AP P ORT

Ansatte i Festspillenes
administrasjon

RA PPORT

Festspillene
takker

Fast ansatte

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

Styret for
Festspillene i Bergen
Magne Furuholmen – styreleder
(Den norske stat)
Bjørn Johan Laastad
(Hordaland fylkeskommune)
Silja Ekeland Bjørkly
(Hordaland fylkeskommune)
Lubna Boby Jaffery
(Bergen kommune)
Gert Atle Gundersen
(Festspillenes representantskap)
Nina Skage
(Festspillenes representantskap)
Tonje Elisabeth Peersen
(Ansattes representant)

Representantskap for
Festspillene i Bergen
Anne Gine Hestetun – ordfører
(Hordaland fylkeskommune)
Herman Friele – varaordfører
(Den norske stat)
Trude H. Drevland
(Bergen kommune)
Egil Herman Sjursen
(Stiftelsen Harmonien)
Inger Elise Iversen
(Kavlis Almennyttige Fond)
Agnete Haaland
(Den Nationale Scene)
Agnar Langeland
(Grieghallen AS)
Dag Rune Olsen
(Universitetet i Bergen)
Sigurd Sverdrup Sandmo
(KODE Kunstmuseer og komponisthjem)
Axel Wieder
(Bergen Kunsthall)
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Anders Beyer festspilldirektør
Per Idar Almås prosjektansvarlig
Silje Sæterdal Bøyum kommunikasjonsmedarbeider
Trude H. Claussen organisasjonssekretær
/ PA for festspilldirektøren
Pål Ferstad-Løland prosjektansvarlig
Dag Erik Hagesæter IT-ansvarlig
Elisabeth Hobrad produksjons- og logistikkansvarlig
Vanja Hoff sponsoransvarlig (vikar)
/ sponsor- og vertskapskoordinator
Ramona Helén Horn salg- og markedsansvarlig
Monica Håkansson skolekoordinator
Eirik Jørstad produksjonssjef
Kjersti Jåstad kommunikasjonssjef
Nina K. Lauvsnes markeds- og
kommunikasjonsdirektør
Rachel Louis prosjektansvarlig
Karianne Mjelde regnskapsmedarbeider
Tonje Elisabeth Peersen programansvarlig
Lene Therese Steimler sponsoransvarlig
(i permisjon)
Silje-Marie Lokøy Vestvik digitalsjef
Dorota Zaniewicz administrasjonsmedarbeiderTom Nymark økonomidirektør

Midlertidig ansatte
Ingebjørg Aarhus Braseth AV-koordinator
Richard Brekne pianostemmer
Phoebe Dobey vertskapsmedarbeider
Carita Galtung Døsvig utviklingsansvarlig salg
Liv Heidi Ekre produksjonsassistent
Ammar Emad Hanna praktikant, marked og
kommunikasjon
Vibeke Flesland Havre produksjonsmedarbeider
Essia Hidoussi koordinator, Festspillkollektivet
Arnhild Kannelønning sponsor- og
vertskapskoordinator (vikar)
Maria Dalland Larsen prosjektansvarlig
Lars Longva frivilligkoordinator
Richard Myklebust profileringsmedarbeider
Vibeke Møgster personlig assistent for
festspilldirektøren
Donia Lina Nilsen kommunikasjonsmedarbeider
Ania Popowska pressekoordinator
Ellinor Rundhovde markedskoordinator
Kjersti-Lill Sørgård vertskoordinator
Karl Martin Totland kommunikasjonsrådgiver (vikar)
Silje Olsen koordinator, promotering
Karoline Wendelbo billettkoordinator
Kunstneriske rådgivere
Peter Herresthal
Kasper Holten
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Våre offentlige støttespillere:
Norsk kulturråd
Bergen kommune
Hordaland fylkeskommune
Kulturdepartementet
Festspillambassadører
Grieg Foundation
Aud Jebsen
Per Gunnar Strømberg Rasmussen
v/Strømberg Gruppen
Ekaterina Mohn
Terje Lønne
Espen Galtung Døsvig v/EGD
Tom C. Steckmest
v/Wallem Steckmest & Co
Yvonne og Bjarne Rieber v/AS Rika
Hovedsamarbeidspartnere
DNB
Equinor
Bergens Tidende
Dagens Næringsliv
Prosjektpartnere
Kavlifondet
H. Westfal-Larsen og
Hustru Anna Westfal-Larsens
Almennyttige Fond
Sparebankstiftelsen DNB – Dextra
Musica
Trond Mohn
Herman Friele
Fritt Ord
Anders Sveaas’ Allmennyttige Fond
Festspillkonsul
Birgitte Friele
Festivalpartnere
Morgenbladet
DNV GL
Argentum
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Partnere
A7 Print
07000 Bergen Taxi
Galleriet
Atea
Handelshøyskolen BI
Avinor
BIR Bedrift
Prosjektstøtte
Steinway Piano Gallery Oslo
Music Norway
Bergen kommune
Oticon Fonden
Institut français de Norvège
Bergen Riksmålsforening
Acción Cultural Española (AC/E)
Regionalt forskingsfond Vestlandet
Arenaer
Bergen Domkirke
Bergen Offentlige Bibliotek
Bergen kommune
Sentralbadet og utearenaer
Bergen Kunsthall
Bergen Internasjonale Kultursenter
Cornerteateret
Den Nationale Scene
Fana Kulturhus
Grieghallen
Hotel Ullensvang
Hulen
Høgskolen på Vestlandet
Hordaland Teater
Håkonshallen
Jernbanestasjonen – Bane NOR
Johanneskirken
Knarvik kyrkje
KODE Komponisthjem
KODE Kunstmuseene i Bergen
Ole Bull Scene
Litteraturhuset i Bergen
Landås Lystgård
Lysverket
Løo i Bekkjarvik
Mariakirken
Moster Amfi
Møhlenpris skole
OPUS XVI
Oseana Kunst og Kultursenter
Rekstensamlingene
Solstrand Hotel & Bad
St. Jakob kirke
Stord Kulturhus
Studio Bergen
T-Michael
Universitetsaulaen
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Co-produksjon
Bergen Filharmoniske Orkester
Bergen Nasjonale Opera
BIT Teatergarasjen
Crossing the Line festival/
French Institute Alliance Française
Carte Blanche
– Norges nasjonale kompani
for samtidsdans
Jo Strømgren Kompani
Kompani 13
Noorderzon/Grand Theatre Groningen
Sort/Hvid
Andre partnere og bidragsytere
Agderforskning
Barratt Due musikkinstitutt (Crescendo)
Bekkjarvik Gjestgiveri
Bekkjarvik Eiendom AS
Bergen Dansesenter
Bergen Domkor
Bergen kulturskole
Bergen internasjonale filmfestival
Damsgårdsdagene
Dukketeaterverkstedet v/Jan Holden
Fana/Ytrebygda Kulturkontor
Fløibanen A/S
Forsvarsbygg nasjonale festningsverk
Griegakademiet
– Institutt for musikk, UiB
KODE Komponisthjem
Kritikerlaget
Lysverket
Norges musikkhøgskole
Norges Musikkorps Forbund
Norsk Forfattersentrum Vestlandet
Norsk Komponistforening
Norsk kulturskoleråd – Hordaland
Nordisk Råds Musikkpris
NRK
Oslo-Filharmonien (Crescendo)
Prof. Jiri Hlinka Klaverakademi
Revy & Teaterservice
Siljustøls Venner
Steinway Piano Gallery Oslo
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen
Stiftelsen Siljustøl
Studentradioen i Bergen
Universitetet i Bergen
– Fakultet for kunst,
musikk og design
Crescendo støttes av
Trond Mohn, Bettina Ford Jebsen,
Hans Peter Jebsen,
Sparebankstiftelsen DNB,
Dextra Musica og Talent Norge.
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Festspillene i Bergen er under H.M. Kong Harald Vs høye beskyttelse.

Festspillene får offentlige driftstilskudd fra:

Grieg Foundation | Aud Jebsen | Per Gunnar Rasmussen v/Strømberg Gruppen | Ekaterina Mohn | Terje Lønne
| Espen Galtung Døsvig v/EGD | Tom C. Steckmest v/Wallem Steckmest & Co | Yvonne og Bjarne Rieber v/AS Rika
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