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Stiftelsen Festspillene i Bergen
har som formål innenfor et bestemt tidsrom å organisere kunstneriske
arrangementer på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.
• Arrangementene skal gi et bilde av de beste norske og internasjonale
kunstfrembringelser, vesentlig innenfor musikk, men også ballett,
opera, teater, folklore og andre kunstarter.

• Festspillenes målsetting er å være den fremste norske manifestasjon i
sitt slag, med internasjonal gjennomslagskraft.
(Fra Stiftelsens vedtekter §1, formål)

Strategiske målsetninger:
Festspillene i Bergen skal sette spor og gi
publikum opplevelser de vil huske. Vi skal
presentere kunst på høyeste nivå til flest mu
lig mennesker. Festspillene skal:
• stå for nyskaping og kunstnerisk utvikling
• ha lokal forankring og internasjonalt gjennomslag
FORSIDEFOTO: Fra forestillingen «Romeo og Julie» med
Bergen Filharmoniske Orkester og Nordic Black Theatre.
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• ha et mangfoldig program som også
inkluderer gratisarrangement og prosjekter
med bred appell
• tiltrekke oss de fremste skapende og
utøvende kunstnerne i Norden
• være et møtested for beslutningstakere
innen kulturliv, politikk og næringsliv
• samarbeide med de viktigste nordiske
institusjonene

• s amarbeide med og styrke både de
lokale profesjonelle kulturinstitusjonene
og det frie feltet
• i ntegrere fremmedkulturelle opphavsmenn
og utøvere
• s øke nye publikumsgrupper og ha et godt
tilbud til barn og unge
• s kape debatt og dialog om kunstneriske og
samfunnsmessige spørsmål
rapport festspillene i bergen 2011
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foto: magnus skrede

INNHOLD

FORORD
Møtet mellom de 200 ungdommene fra Caracas og nesten like mange barn og unge fra hele
Norge, vil stå som et høydepunkt i den snart
60-årige historien til Festspillene i Bergen. Ja,
jeg vil tro det som skjedde i Bergen de siste
dagene av Festspillene 2011 vil ha ringvirkninger for hele vårt musikkliv i lang tid fremover.
Den bevegelsen som Maestro José Antonio
Abreu satte i gang for over 35 år siden har
spredt seg over hele verden, og som Sir Simon
Rattle uttrykte det: «El Sistema er det viktigste
som har skjedd i det internasjonale klassiske
musikklivet i moderne tid».
De unge musikerne som for en stor del kommer fra de verste sosiale forhold, har gitt oss
den klassiske musikkarven tilbake med en fornyet glød og betydning. Det er først og fremst
det smittende samholdet og spillegleden som
slår en. De gir musikken et fornyet alvor, samtidig som den blir fremført med større glede.
El Sistema beviser at når vi bygger ned skillet
mellom bredde og elite behøver det ikke gå
på bekostning av kvalitet. Snarere tvert imot

er det Abreus insistering på at bare det beste
er godt nok for de underpriviligerte ungdommene som er selve drivkraften og årsaken til
suksessen.
Gjestespillet fra Venezuela var en del av en
serie arrangement vi kalte «The Flame of
Ole Bull». I Bulls ånd samlet vi musikere, og
spesielt strykere, på tvers av generasjoner og
på av tvers landegrenser. Både i disse møtene
og i andre deler av det mangfoldige festspillprogrammet ble det tydelig hvordan tradisjon
og fornyelse ikke er motsetninger, men lever i
gjensidig avhengighet.

Per Boye Hansen
Festspilldirektør
rapport festspillene i bergen 2011
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Grieg-maskin. Foto: Thor Brødreskift.

ÅPNINGSSEREMONIEN
Rundt 4200 publikummere trosset vær
gudene og bidro til å gjøre åpningen av
Festspillene 2011 til en flott opplevelse i
Bergens storstue.
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De 59. Festspillene ble åpnet av kulturminister
Anniken Huitfeldt i nærvær av Kongeparet.

harmoniske Orkester, norske folketoner med
Unni Løvlid og arabisk festmusikk med Kamel
el Harrachi. Den fransk-algeriske sangeren
stemte også i Ja, vi elsker sammen med et lokalt
sammensatt kor. En elektronisk versjon av
Anitras dans strømmet ut av en nylaget Griegmaskin.

På den store scenen på Torgallmenningen
kunne publikum oppleve både Bergen Fil-

Kunsthistoriker Gunnar Danbolt, som holdt
årets festspilltale, pekte på forholdet mellom

tradisjon og fornyelse og la vekt på at kunst
og kultur ikke skal ha noe bestemt formål, på
samme måte som lek ikke har det.
– Festspillene er helt unyttig og det er nettopp
det som gjør det så verdifullt, sa han.
Åpningsseremonien vil også neste år være
gratis og tilgjengelig for alle, men programmet
skal i større grad tilpasses uterommet.
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Foto: Thor Brødreskift

EGENPRODUKSJONER
Festspillene i Bergen har også i år vært
initiativtaker til nye sceneforestillinger, og to
av dem ble presentert i løpet av festivalen.
Oedipus Rex
Åpningsforestillingen var Igor Stravinskijs
opera Oedipus Rex, en samproduksjon med Den
Nye Opera. Dette var operadebuten til regissør
Eirik Stubø, og hans karakteristiske scenespråk
fikk svært god mottakelse.
Rett før premieren så det mørkt ut da tittel
rolleinnhaveren måtte trekke seg på grunn av
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sykdom, men etter et par nervepirrende døgn
kom en ny Kong Ødipus på plass. Kanadiske
Gordon Gietz, som på det tidspunktet hadde et
engasjement ved operaen i Köln, tok utfordringen på strak arm. Stubø og dirigent Baldur
Brönnimann reiste til Tyskland og Gietz innstuderte verket i løpet av et par dager.

sceniske elementene bidro til et monumentalt
uttrykk. Her var flere referanser til antikkens
teaterspråk.
Forestillingen inngikk i Den kulturelle skole
sekken for 8. trinn i Bergen. Før de cirka 750
elevene var publikum på generalprøven, var de
på kurs med to sangpedagoger.

I Stubøs oppsetning var det likevel det store
mannskoret som sto i sentrum. Sammen
med Bergen Filharmoniske Orkester løftet
de frem Stravinskijs kraftfulle musikk, og de
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Foto: Bo Kleffel

±0
Den sveitsiske regissøren Christoph Marthalers nye musikkteater fra Grønland var en
samproduksjon mellom Festspillene og en
rekke andre kulturinstitusjoner i Europa.
Tittelen ±0 viser til grenselandet mellom trygg
grunn og tynn is. Få steder har mer erfaring
med denne gråsonen enn Grønland, der
ekstreme naturforhold og sosial isolasjon er
hverdagsliv, og differansen mellom pluss og
minus kan utgjøre forskjellen på liv og død.
Marthaler utviklet forestillingen sammen
med sitt eget team og grønlandske kunstnere i
Nuuk i vår.
±0 ble en usedvanlig teaterforestilling der en
rekke brokker, bilder og musikkinnslag viser
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mennesker i randsonen. Den fabulerende, humoristiske formen fikk svært delt mottakelse
av norske anmeldere. «Man kan ikke unngå å
bli berørt», skrev Aftenposten, mens BA mente
at stykket «så ut som noe Per Boye Hansen
har kjøpt på internett». Kritikerne fra danske
Informationen og britiske The Daily Telegraph
var begge svært begeistret. “Watch out for
this extraordinary show when it comes to the
London Cultural Olympiad next year”, skrev
sistnevnte avis.
Dette var Marthalers første oppsetning i
Norge. Selv om besøkstallet var lavere enn
forventet, var det mange som satte stor pris på
at forestillingen ble presentert i Norge fordi
Marthalers scenespråk er en viktig inspirasjon

for europeisk teaterliv. Forestillingen skal vises
på flere store arenaer som Volksbühne i Berlin
Théâtre de la Ville i Paris.
Avlysning: Nokon kjem til å komme
Nokon kjem til å komme var en samproduksjon mellom Festspillene, Shanghai Theatre
Academy og Ibsen International som hadde
premiere i Shanghai i oktober. Dette var den
første oppsetningen av Jon Fosse i Kina. Både
akademiet og Festspillene hadde gledet seg til
å presentere den i Bergen, men bare sju uker
før norgespremieren ga akademiet beskjed
om at forestillingen ikke kunne bli vist som
planlagt grunnet «uforutsette årsaker».
Se debatt s. 30.
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Døgn/Gress. Foto: Thor Brødreskift

Ørets teater I–IV
Festspillene engasjerte komponist Henrik
Hellstenius som kurator for en serie som skulle
utfordre det tradisjonelle konsertformatet
og presentere ny musikk på nye måter. Det
resulterte i fire konsertforestillinger. Det unike
prosjektet involverte over tretti musikere og er
Festspillenes største satsing på samtidsmusikk
noensinne.
«Hva skjer når man har et rom fylt av gress,
når man lar naturlyder og kunstmusikk gå over
i hverandre. Endrer opplevelsen seg?»
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Dette var blant spørsmålene Hellstenius
brukte som utgangspunkt. Gjennom de fire
konsertforestillingene satt Hellstenius sin egen
og andres musikk inn i ulike tematiske sammenhenger som alle innebar et møte mellom
musikken og sceniske elementer som video,
tekst, lys eller bevegelse: Natur, Død, Gruppe
terapi og Fortellerne. På forhånd fikk det
blant annet stor oppmerksomhet det ble rullet
ut ekte gress i konsertsalen da natur skulle
belyses. Konsertserien vakte oppsikt i norsk

og utenlandsk musikkmiljø som et spennende
prosjekt.
To verk av Hellstenius ble urfremført under
Festspillene:
Self-portrait in a bright light – fremført i Logen
Teater onsdag 1. juni av Cikada Ensemble
The moon eats humans – fremført i Logen Teater
fredag 3. juni av Ultron Concept.
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Arve Tellefsen, Vilde Frang Bjærke, Lars Anders Tomter, Ida
Bryhn, Oleg Kogan og Truls Mørk i Håkonshallen.
foto: Thor Brødreskift

MUSIKKPROGRAMMET
Spilleglede og møter på tvers av generasjoner
var en rød tråd i årets musikkprogram.
Musikkprogrammet favnet konserter med
utenlandske stjerner som Evgeny Kissin,
Andreas Scholl og Les Talens Lyriques og
norske favoritter som Truls Mørk, Det Norske
Solistkor, Tine Thing Helseth og Arve Tellefsen. Konsertserier med kammermusikk og
tidligmusikk ble videreført fra i fjor og fikk
stor oppslutning i Håkonshallen og i kirkene.
Særlig oppmerksomhet fikk Truls Mørk, som
var tilbake etter en lang sykdomsperiode.
Sammen med Håvard Gimse fremførte han alle

Beethovens cellosonater i løpet av to kvelder.
«Til himmels med Mørk», skrev VG. Aftenposten og Dagbladet fulgte opp med «Råsterk
Beethoven» og «Et sjeldent løft».

Festspillene 2011 ble avsluttet med Giuseppe
Verdis Messa da Requiem. Sammen med Bergen
Filharmoniske Orkester og sterke solister
gjorde koret bestående av 180 sangere dette til
en mektig opplevelse.

Jaga Jazzist, som hadde med seg en rekke av
sine internasjonale favorittartister på scenen,
og en hel konsertserie på Ole Bull Scene
(Musikk som GPS) henvendte seg mer til nye
publikumsgrupper (se. s. 16). Både disse og
konsertforestillingene Ørets teater (se s. 13)
viste imidlertid tydelig hvordan det «nye» ofte
knytter seg opp til tradisjonen.
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The Flame of Ole Bull
Festspillene ønsket å vie de siste dagene av
festivalen til en hyllest til Ole Bull, hans evne
til å fange opp talenter og knytte bånd mellom
folk og sjangre, men ikke minst hans virtuose
spill. Under fanen The Flame of Ole Bull presenterte Festspillene over tjue konserter med
strykere på internasjonalt nivå, samt samtaler
og mesterklasser hvor blant annet unge talenter og kulturskolebarn fikk spille sammen med
etablerte musikere. Festspillene hadde invitert
fiolinisten Ida Haendel (82) – en legende i
musikkverdenen – som både underviste og
spilte på en rekke konserter sammen med
norske musikere. Gidon Kremer og Christian
Poltéra sto også på programmet i løpet av denne «festivalen i festivalen». Nærmere 200 barn
og unge utgjorde et kjempeorkester som møtte
like mange musikere fra Caracas Symphony
Youth Orchestra til en storslått musikkfest i
Grieghallen (les mer om samarbeidet med El
Sistema på s. 19).

Festspillene presenterte i år en konsertserie
inspirert av kosmopolitten, globetrotteren og
sjøfareren Ole Bull. Den kalte vi Musikk som
GPS. På Ole Bull Scene ble det spilt populærmusikk inspirert av folkemusikk. Her var blant
andre Unni Løvlid, sammen med Eva Quartet
fra Bulgaria, og kubanske Yoruba Andabo.
Gabriel Fliflet, Richard Burgess og Hordaland
80 spilte en ny kombinasjon: «afroshanty» og
fransk-algeriske Kamel el Harrachi presenterte
«chaâbi», musikk som oppsto i kasbahene i
Alger på 40-tallet. Det var særlig tydelig på
konserten med el Harrachi at man her nådde
et publikum som vanligvis ikke går på Fest
spillene. Flere fra Nord-Afrika hadde med seg
flagg og danset hele kvelden.

Sæverud ble for eksempel fremført sammen
med en rekke norske klassikere av alt fra
Sindig til Wallin. Kurator for serien, professor
og fiolinist Peter Herresthal, ønsket at helgen
med norske nedslag ville være en døråpner for
videre utforsking av norsk musikk.
Den norske solistpris
Den norske solistpris åpnet i år for deltakere
fra alle de nordiske landene, og etter at de
unge musikerne hadde holdt solokonserter i
Troldsalen, møttes de til finale i Håkonshallen.
Kandidatene var plukket ut av de største orkestrene i de nordiske landene. Det var den svenske cellisten Jakob Koranyi som vant prisen.
Finalekonserten ble også sendt på NRK TV.

Norske nedslag
I løpet av den første festspillhelgen ble norsk
musikk, og særlig verk fra etterkrigstiden,
presentert på åtte konserter i komponisthjemmene og i sentrum. Verk av Nordheim og
Evgeny Kissin prøvde Griegs piano under et besøk på Troldhaugen.
foto: Thor Brødreskift
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foto: Alma Nedrelid

EL SISTEMA
Besøket av Caracas Symphony Youth Orches
tra med over 200 musikerne fra Venezuela ble
et gledelig tilskudd til festspillprogrammet.
I Venezuela er omlag 400.000 barn og unge
involvert i musikkopplæringsprogrammet El
Sistema. Programmet har samtidig maktet å
få frem flere orkestre og dirigenter i verdensklassen. El Sistema inspirerer i måten de har
lykkes med å kombinere bredde og elite, alvor
og humor. Musikerne fra ungdomssymfoniorkesteret er mellom 14 og 25 år, og i Bergen
møtte de jevnaldrende talenter fra Norge i
et utvidet Nasjonalt Barnesymfoniorkester. I
tillegg til en nærmere fire timer lang konsert
i Grieghallen, spilte orkesterets perkusjons-
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gruppe på en gratis utekonsert på Torgallmenningen (se s. 28). Begge steder laget de
et musikalsk fyrverkeri. Samarbeidet med El
Sistema kom i stand etter at festspilldirektør
Per Boye Hansen besøkte Venezuela i slutten
av mars. Her traff han blant annet Maestro
José Antonio Abreu, som startet El Sistema for
35 år siden. Med støtte fra Utenriksdepartementet, Bergen kommune, Per Grieg og andre
private sponsorer, og ikke minst med bidrag
fra El Sistema selv, kunne hele orkesteret
komme til Bergen på kort varsel. Dette representerte også en stor utfordring for festspilladministrasjonen som i løpet av et par uker
skulle organisere transport og innlosjering av
over 200 personer.

Under bergensoppholdet ble Maestro José
Antonio Abreu utnevnt til æresmedlem av stiftelsen Festspillene i Bergen. I forbindelse med
overrekkelsen ble det arrangert en samtale om
talentutvikling og vist et utdrag fra en kommende dokumentar på TV 2 om Festspillenes
samarbeid med El Sistema og satsing på unge
talenter.
Samarbeidet med det unike musikkmiljøet i
Venezuela styrkes ytterligere neste år. Sammen
med Maestro Abreu skal Festspillene danne et
stort orkester bestående av unge talenter fra
Venezuela og Norge. I tillegg kan det bli samarbeid både innenfor brass, kor og folkemusikk.
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Foto: Thor Brødreskift

BARN & FAMILIE
Festspillene har økt satsingen på barne- og
familieprogrammet de siste årene og presen
terte i år en variert meny.
Nordens største nysirkus, Cirkus Cirkör, var
en stor suksess i 2010 og kom i år tilbake med
en ny forestilling som handler om å våge å ta
sjanser. Wear it like a crown trakk fullt hus begge
kvelder i Grieghallen, og ble i tillegg vist som
skoleforestilling.
Sirkussjarme ble det også da Cirka teater rigget
seg til med en gigantisk spilledåse på Edvard
Griegs plass og sammen med Luftforsvarets
musikkorps presenterte forestillingen Musika
Mobile. 420 skolebarn ble også invitert til en
egen forestilling.
Hordaland teater hadde premiere på det nyskrevne stykket Veggen med musikk av

20

rapport festspillene i bergen 2011

Karoline Krüger. Forestillingen, som tar
opp tema som adskillelse og forsoning, fikk
strålende kritikker og skal vises flere ganger
til høsten. Forestillingen ble også vist for små
trinnet. Totalt kom mer enn 400 elever.
Nordic Black Theatre og Bergen Filharmoniske Orkester fremførte en storbyversjon av
Romeo og Julie, og i forkant ble det arrangert en
debatt i samarbeid med BT om ulovlig kjærlighet i vår tid (se s. 30). Denne ble også vist som
skoleforestilling og det var da stor pågang fra
ungdomstrinnet.
Barn og unge satte også farge på årets uteprogram. Elever fra kulturskoler i hele Hordaland
entret scenen på Torgallmenningen og presenterte et maratonshow med stort spenn 27. mai.
Om kvelden inntok de Peer Gynt-salen med en
festforestilling. Barn kunne også lage sine egne

instrumenter med de svenske instrumentmakerne Skrotnissen og Metall-Johan, og ungdom
kunne boltre seg på skateboard på Festplassen
mens kjente band fra Bergen spilte under
Ramponerte festspill.
Den viktigste møteplassen var likevel Familie
konserten med det norske kjempeorkesteret
og Caracas Symphony Youth Orchestra. Her
var alle utøverne barn og unge, og selv om
konsertlengden på nærmere fire timer kanskje
var litt utmattende for de små i salen, vitnet
stående applaus og fire ekstranumre om at
dette var en stor opplevelse for publikum i alle
aldre. De norske og venezuelanske musikerne
fikk god kontakt og mange e-postadresser ble
utvekslet.
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Corps de walk, Carte Blanche.
Foto: Erik Berg

DANS & TEATER
På scenekunstprogrammet sto både gjeste
spill og nye produksjoner i samarbeid med
lokale partnere.

punkt for en debatt i samarbeid med Senter for
kvinne- og kjønnsforskning, UiB og forskningssenteret IMER (se s. 30).

Sharon Eyal 2011: Corps de walk
Den israelske koreografen Sharon Eyals nye
verk for Carte Blanche – Norges nasjonale
kompani for samtidsdans vakte stor begeistring da forestillingen hadde norgespremiere i
Grieghallen. «Så stilig at man ikke har lyst til å
blunke på grunn av redselen for å gå glipp av
en eneste bevegelse», skrev Bergens Tidende.

Gerpla
Den barske, satiriske fortellingen om blodsbrødrene Thorgeir Hávarsson og Thormódur
Kolbrúnarskáld har vært en kjempesuksess på
scenen i Reykjavik. Med tradisjon og nyskaping
som et viktig element i årets festspillprogram,
passet denne underholdende forestillingen
svært godt inn med sitt skråblikk på vikingearven.

Manta
Danseren Héla Fattoumi kommer opprinnelig
fra Tunisia, men vokste opp i Frankrike. Hun
opplever at muslimske klesplagg har blitt mer
populært i hjemlandet, og det fikk henne til å
lage en danseforestilling der hun var tildekket
i niqab. Soloforestillingen var også utgangs-
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Før soloppgang
Regissør Tore Vagn Lid brukte Gerhart
Hauptmanns stykke som et prisme mot vår tid,
vår vitenskap og vår framtid. Hva skjer med
et samfunn som blir nyrikt over natten? Hva
gjør det med folkene, og hvordan forvalter de

sin rikdom? Hvilke valg og politiske mulig
heter har de egentlig, når stadig større deler
av våre liv forklares som arvelige biologiske
og kjemiske prosesser? Forestillingen, som var
en samarbeidsproduksjon med Den Nationale
Scene, satte viktige problemstillinger under
debatt, mente anmelderne.
Ordet
Den Nationale Scenes oppsetning av Kaj
Munks Ordet fikk svært god mottakelse av
publikum og presse. «Sådan kan Kaj Munk
også spilles: Jordnært, virkeligt og usentimentalt med miraklet som den nødvendige
kærlighedstro. I Bergen er Ordet i hvert fald så
følelsesladet, som teatret i dag kun sjældent er
det», skrev danske Informationen.
Se også egenproduksjoner s. 9.
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LA DEG FENGSLE!
Under Festspillene ble publikum invitert til å
tilbringe en natt i gamle Bergen kretsfengsel.
Bygningen, som har stått tom i tjue år, skapte
en helt spesiell ramme for kunstopplevelsene.
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Foto: Thor Brødreskift

Multikunstneren Kurt Johannessen samarbeidet med performancekunsterne John Court,
Anne Quail, Boris Nieslony, Greg Pope, John
Hegre, Roi Vaara, Ane Sagatun, studenter fra
Kunsthøgskolen i Bergen og Bergen domkirkes jentekor. Sammen presenterte de en serie
med opplevelser i løpet av et opphold på 12
timer. Stor etterspørsel gjorde at Festspillene
etter hvert også åpnet for salg av egne kvelds
billetter.

Publikum kom tett på både kunstnerne og
hverandre. Etter et fellesprogram for både
overnattings- og kveldsgjester, ble det på hver
celle servert korte opptredener før leggetid.
Festspilldirektøren satte seg også ned på sengekanten for å si god natt.
Prosjektet vakte stor oppmerksomhet og
tiltrakk seg også et yngre kunstinteressert
publikum som kanskje var på Festspillene for
første gang. «Det er uvanlig, spennende, nytt,
litt rart og en sitter igjen med så mange inntrykk», skrev Dag Birkeland (17), som var en av
dem som blogget på Festspillenes hjemmesider
(se s. 35).
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Good Vibrations: Under Festspillene UTE kunne man blant
annet få kjenne lyden av musikk og asfaltstampere på kroppen
under et prosjekt i regi av Staffan Mossenmark.
Foto: Thor Brødreskift
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Festspillene UTE dreide seg i år spesielt
rundt Torgallmenningen, som er et viktig
møtested for alle i Bergen.

Mye regn og vind la en liten demper på årets
uteprogram, men de aller fleste arrangementene ble gjennomført som planlagt.

Et viktig element i årets uteprogram var
deltakelse, og Festspillene samarbeidet blant
annet med Amatørkulturrådet. Kor, barnehager, dansegrupper og band har presentert seg
i byens storstue, og fått selskap av en rekke
festspillartister. Festspillene samarbeidet også
med spisesteder, Bergen arkitektforening og
Bergen Turlag og arrangerte minikonserter i
og rundt Bergen sentrum. Det var også flere
arrangement for barn og ungdom på programmet (se s. 21 og i kalender).

Gratis utekonsert
Som i fjor arrangerte Festspillene en stor gratis
utekonsert. Showet åpnet på Torgallmenningen med den kubanske gruppen Yoruba Andabo og et knippe dansere som varmet opp et litt
frossent publikum. Selv om det var oppholdsvær, var det ganske surt denne lørdagskvelden.
Et ensemble fra The Caracas Symphony Youth
Orchestra fortsatte festen, før det rytmiske
fyrverkeriet fra Bukuresti, Mahala Rai Banda,
inntok scenen. På scenen fikk de selskap av
Hemsing-søstrene på fele.
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PRESSE

ORDSKIFTE
Festspillene ønsker å være en foregangs
festival når det gjelder å fremme offentlige
ordskifter om kunstproduksjon og kunstens
rolle i samfunnet.
Festspillene arrangerte også i år gratis introduksjoner, samtaler med kunstnere og en rekke
debatter med utgangspunkt i festspillprogrammet:
Arven etter Nordheim
Sammen med Kritikerlaget arrangerte Festspillene en samtale i tilknytning til konsertserien
Norske nedslag. Hvordan ser det norske samtidsmusikklandskapet ut i dag?
Hallgjerd Aksnes, forsker
Geir Johnson, komponist, skribent og kunstnerisk rådgiver
Halldis Rønning, dirigent
Per Boye Hansen, direktør for Festspillene i
Bergen
Ordstyrer: Astrid Kvalbein
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Kina: boikott eller samarbeid?
Sammen med Bergens Tidende inviterte Festspillene til debatt om hvordan vi skal forholde
oss til Kina. Bakteppet var ikke bare rabalderet
rundt fredsprisen, men den uventede avlysningen av festspillforestillingen Nokon kjem til å
komme (se s. 11).
Ole Torp, tidligere Asia-korrespondent
Inger Buresund, daglig leder, Ibsenprisen
Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i Noas,
Norske PEN
Olemic Thommessen, kulturpolitiker, Høyre
Debattleder: Hilde Sandvik, kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende
Hijab – krav, plikt eller
rettighet?
Senter for Kvinne- og kjønnsforskning, UiB og
IMER Bergen arrangerte en debatt i forbindelse med danseforestillingen Manta. På hvilke
måter representerer forholdet mellom kunst,
hijab og feminisme konfliktlinjer i bevegelse?

Sigrun Åsebø, universitetslektor, kunsthistorie,
UiB
Christine M. Jacobsen, post.doc, sosial
antropologi, UiB
Marianne Bøe, stipendiat, religionsvitenskap
og SKOK, UiB
Sølva Nabila Saxelin, hijab-brigaden
Møteleder: Ellen Mortensen
Ulovlig kjærlighet
Bergens Tidende og Festspillene i Bergen arrangerte debatt om ulovlig kjærlighet i forkant
av Nordic Black Theatres iscenesettelse av
Romeo og Julie. Hvem er Romeo og Julie anno
2011? Hvem får hverandre, og hvem må leve
uten?
Abid Raja, Venstre-politiker og debattant
Magne Richardsen, fra organisasjonen Skeiv
Verden for lesbiske og homofile innvandrerungdommer
Espen Ottosen, informasjonsleder i Norsk
Luthersk Misjonssamband

Ragnhild Bye Stavang, katolsk konvertitt
Ordstyrer: Hilde Sandvik, kultur- og debatt
redaktør i Bergens Tidende
Samtale med Holbergprisvinneren
Per Boye Hansen snakket om tradisjon og
fornyelse sammen med vinneren av Holbergprisen Jürgen Kocka. Den tyske historikeren
og festspilldirektøren diskuterte også forholdet
mellom vitenskap og kunst.

36 ulike utenlandske medier var representert
under årets festspill. Her var både store aviser
som Frankfurter Allgemeine Zeitung og The
Daily Telegraph, samt magasin som Time
Out London, Luister fra Nederland, tyske
Opernwelt og Classic FM Magazine. I tillegg
var det flere innslag på ulike tyske og belgiske
radiostasjoner.
Nasjonalt var det litt færre oppslag i mediene
enn i fjor. 53 journalister som representerte
25 ulike medier akkrediterte seg. Det var bred
dekning på NRK radio og Vestlandsrevyen.
NRK2 viste blant annet et program hvor
solistprisfinalen var rammet inn av reportasjer
fra andre deler av Festspillene. TV 2 laget dokumentar om Festspillenes samarbeid med El
Sistema og satsing på unge talenter og fulgte
tett på hele siste del av festivalen. Programmet
skal vises i vinter. NRK planlegger også et tvprogram om El Sistema.

Norske medier har ellers i året relativt liten
dekning av internasjonale klassiske musikere
og utenlandske regissører og sceneoppsetninger. De siste årene har det også vært færre
reportasjer eller intervjuer med artister i
forkant av Festspillene. Pressen er mer opptatt
av billettstatistikk og forhold som kan sees i
sammenheng med såkalt høy- og lavkultur.
I kommunikasjonen har Festspillene derfor
noen viktige utfordringer fremover: Hvordan
skal vi fremme lokal entusiasme og få frem
mangfoldet i festspillprogrammet? Hvordan
skal vi unngå at den konstruerte konflikten
mellom såkalt høykultur og populærkultur
hever terskelen for å oppsøke nye opplevelser?
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Besøkstall

VÅRT PUBLIKUM

2009
2010
2011
25 661
30 693
26 887
711 			
2 311
28 683
30 693
26 887

Synovate gjorde også i år en publikumsundersøkelse på oppdrag fra Festspillene. Det ble
hentet inn epostadresser under festivalen og
det ble i etterkant sendt ut 768 spørreskjema
på nett. 54 % svarte.

Gratis innendørs arrangement **
4 228
10 498
10 944
Fribilletter
5 373
4 738
5 736
4 2001)
Åpningsseremoni – ute
3 9001)
Stor utekonsert 		
7 000 2)
2 500 2
Totalt besøkende
38 284
56 829
50 267
			
* Herav sponsorbilletter ihht avtale
2 080
2 645
2 528
** Spesifisering av gratis innendørs: 				
Studentimpulser
500
900
900
Stikk innom
2 043
2 631
4 133
Konsert i Permanenten
1 163
Debatt og ordskifte
227
479
Skoleforestillinger
800
1 454
4 585
Barnas festspillutstilling
3 908
847
Andre barneforestillinger
385
215
OiOi inne
500
4 228
10 498
10 944

• Snittalder er 49 år (26 % er mellom 15 og 39)
• 67 % er kvinner
• 69 % bor i Bergen
• 80 % har høyere utdanning
• 38 % tjener mellom 300.000 og 499.000
(21 % mindre og 30 % mer)
• 20 % av publikum var her i år for første gang
52 % har besøkt Festspillene 5 ganger eller
mer
• 94 % er fornøyd (meget eller ganske) med
årets festspill
• 83 % har tenkt til å besøke Festspillene 2012
• 95 % har et godt inntrykk (meget eller
ganske) av Festspillene i Bergen

Solgte billetter inkl. sponsorer i hht avtale
Åpningsseremoni
Stor utekonsert
Totalt solgte *
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1) Åpningseremoni 2010
Koengen 2011 Torgallmenningen
2)Utekonsert 2010 Nygårdsparken /
2011 Torgallmenningen
Det totale besøkstallet viser er en liten nedgang fra rekordåret 2010 (56.829), men er betydelig høyere enn i 2008 og 2009, hvor tallet var
i underkant av 40.000. Ser man på antall solgte
billetter i år, er dette også på nivå med 2008
og 2009, mens det ligger 12 % lavere enn i fjor.
Inntektsbildet er imidlertid nesten likt.

 nittalderen har økt med tre år siden i fjor,
S
mens andelen førstegangsbesøkende har økt
fra 18 til 20 %. Siden 2007 har antallet studentbilletter mer enn doblet seg. Det er også et par
prosentpoengs økning i andelen som er fornøyd med årets festspill, har et godt inntrykk
av Festspillene og ønsker å komme tilbake.
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Foto: Thor Brødreskift

PUBLIKUMSUTVIKLING
Festspillene i Bergen har som misjon å pre
sentere kunst på høyeste nivå til flest mulig
mennesker. Publikumsutvikling er en viktig
oppgave som må forankres i alle deler av
organisasjonen.
Festspillene skal ivareta sitt kjernepublikum, men har samtidig som mål å øke antall
førstegangsbesøkende. Her har man spesielt
valgt å fokusere på barn/ungdom, studenter og
personer med fremmedkulturell bakgrunn.
I tillegg har Festspillene initiert flere samarbeid for å øke sosial inkludering. Foruten
kommunikasjonstiltak, regner vi økt satsing
på barn og unge, et gratis uteprogram, samt
et gratis studentarrangement, som vesentlige verktøy for å nå ut til et bredt publikum.
Festspillenes prispolitikk har til hensikt å gjøre
arrangementene tilgjengelig for så mange som
mulig. Gjennom Festspillenes sponsoravtaler
når vi også et større publikum.
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Studentimpulser
Dette er gratisarrangementet på vårparten
forbeholdt studenter. Sammen med studentorganisasjonene i byen settes det sammen et
program med festspillartister, studentkultur og
ulike band. Statoil har støttet arrangementet,
og man ser at det fungerer som en døråpner til
Festspillene. Fra 2007 har man mer enn doblet
antall studentbilletter til selve festivalen.

Samarbeid med Røde Kors og
Kirkens bymisjon
Med økonomisk støtte fra Kavlifondet og DnB
NOR gir Festspillene et større antall billetter
til humanitære organisasjoner. I år ble 533
billetter gitt til Røde Kors, som tok med seg
deltakere fra deres ulike aktiviteter på konserter og forestillinger. 130 billetter ble gitt til
Kirkens bymisjon.

Prøvekjør kunsten
I samarbeid med Bergen Taxi fikk passasjerer
som aldri hadde vært på Festspillene før en
verdikupong de kunne bytte inn i festspillbilletter til forestillinger i Grieghallen. Over 100
personer benyttet seg av tilbudet, og flere av
dem ønsker å komme tilbake. Dette tiltaket er
satt i gang i samarbeid med med Norsk publikumsutvikling.

Nordisk konferanse om
publikumsutvikling
Festspillene har vært med å initiere den
nasjonale medlemsorganisasjonen Norsk
Publikumsutvikling som skal være et kompetansesenter og en nettverksbygger innen
publikumsutvikling: Festspillene var medarrangør av en nordisk konferanse om publikumsutvikling som gikk av stabelen den første
festspillhelgen.

Andre tiltak
I år rekrutterte vi seks personer fra ulike
aldersgrupper som er generelt interessert i
kultur, men som ikke er festspillgjengere, til å
skrive om årets festival på sosiale medier og
nettsider. De har også gitt organisasjonen nyttige tilbakemeldinger. Vi har videre samarbeidet med Bergen internasjonale kultursenter
for å bedre formidlingen til fremmedkulturelle
grupper og vært i dialog med Fylkeskommunen for å øke profileringen av kulturkortet for
ungdom. Sammen med Visjon Vest har Festspillene initiert en ressursgruppe for program
og formidling mot barn.
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kalender
ONSDAG 25. MAI
Torgallmenningen: Åpningsseremonien
Griegsalen: Oedipus Rex
DNS, Lille Scene: Ordet
TORSDAG 26. MAI
Torgallmenningen: Barnas festspilldag
Griegsalen: Farinelli – Les Talens Lyriques
Grieghallens foajé: Stikk innom (2 konserter)
Grieghallen, Klokkeklang: Veggen
Grieghallen, Peer Gynt-salen:
Barnas festspillforestilling
DNS, Store Scene: Gerpla – Kjempeliv i nord
DNS, Lille Scene: Ordet
Logen teater: Ørets teater I: Døgn/Gress
Domkirken: Stikk innom (1 konsert)
Ole Bull Scene: Musikk som GPS – Unni Løvlid &
Eva Quartet
Håkonshallen: Beethovens cellosonater I
Troldhaugen, Troldsalen: Den norske solistpris –
Jakob Koranyi
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FREDAG 27. MAI
Griegsalen: Oedipus Rex
Grieghallens foajé: Stikk innom (2 konserter)
Grieghallen, Klokkeklang: Veggen
DNS, Store Scene: Gerpla – Kjempeliv i nord
DNS, Småscenen: Før soloppgang
DNS, Lille Scene: Ordet
Logen bar: Møt artisten – Baltasar Kormákur
Ole Bull Scene: Musikk som GPS – Kamel el
Harrachi
(Avlyst – Studio Bergen: Nokon kjem til å komme)
Håkonshallen: Beethovens cellosonater II
Troldhaugen, Troldsalen: Den norske solistpris –
Visa Sippola
Troldhaugen, Villaen: Antti Siirala
Bergen kretsfengsel ved Rådhuset: La deg fengsle!
Festspillene UTE:
Torgallmenningen: Morgenpuls – Yoga
Torgallmenningen: Toner i trappen (3 konserter)
Torgallmenningen: Festspillkvarteret
Galleriet: Kor under kuppelen
Galleriet: Pianister i femte
Torggaten: Good vibrations

LØRDAG 28. MAI
Griegsalen: Svenska kammarorkestern – med Tine
Thing Helseth
Grieghallens foajé: Stikk innom (2 konserter)
Grieghallen, Klokkeklang: Veggen (2 forestillinger)
DNS, Store Scene: Gerpla – Kjempeliv i nord
DNS, Småscenen: Før soloppgang
DNS, Lille Scene: Ordet
Logen teater: Ørets teater II – Fire måtere å dø på
(Avlyst – Logen bar: Møt artisten – Yan He)
Logen bar: Attwenger
(Avlyst – Studio Bergen: Et dukkehjem)
(Avlyst – Studio Bergen: Nokon kjem til å komme)
(Avlyst – Studio Bergen: Debatt – Fosse i Kina)
Det akademiske kvarter: Debatt om Kina – Boikott
eller samarbeid?
Troldhaugen, Troldsalen: Den norske solistpris –
Elfa Rún Kristinsdóttir
Troldhaugen, Troldsalen: Miriam Helms Ålien (Erstattet Den norske solistpris – Andreas Brantelid)
Troldhaugen, Villaen: Antti Siirala
Siljustøl: Ensemble Ernst
Lysøen: Tellefsen/Gimse (2 konserter)

Valestrand: Övinge/Bjelland (2 konserter)
Bergen kretsfengsel ved Rådhuset: La deg fengsle!
Festspillene UTE:
(Avlyst – Torgallmenningen: Norske nedslag –
Åpning)
Festplassen: Skrotnissen og Metall-Johan
Torgallmenningen: Sundt Electric (flyttet innendørs til Logehaven/Smakverket)
Galleriet: Kor under kuppelen
Galleriet: Pianister i femte
SØNDAG 29. MAI
Griegsalen: Cirkus Cirkör – Wear it like a crown
Grieghallens foajé: Stikk innom (2 konserter)
Logen teater: Norske mesterverk
Logen bar: Møt artisten – Tine Thing Helseth
Logen bar: Debatt – Arven etter Nordheim
(Avlyst – Studio Bergen: Et dukkehjem)
(Avlyst – Studio Bergen: Nokon kjem til å komme)
Håkonshallen: Finalekonsert – Den norske
solistpris
Troldhaugen, Troldsalen: Den norske solistpris –
Anders Kjellberg Nilsson
Siljustøl: Norske motpoler
Lysøen: Tellefsen/Gimse (2 konserter)
Valestrand: C. Chen/Bjelland (2 konserter)
Festspillene UTE:
Torgallmenningen: Morgenpuls – Taijiquan
Torgallmenningen: Toner i trappen (2 konserter)

Torgallmenningen: Festspillkvarteret
Festplassen: Skrotnissen og Metall-Johan
De syv fjell: Festspill på de syv fjell
MANDAG 30. MAI
Griegsalen: Cirkus Cirkör – Wear it like a crown
Grieghallens foajé: Stikk innom (1 konsert)
DNS, Store Scene: Manta
DNS, Småscenen: Før soloppgang
DNS, Lille Scene: Ordet
Håkonshallen: Andreas Scholl
Johanneskirken: Stikk innom (1 konsert)
Festspillene UTE:
Torgallmenningen: Morgenpuls – Zumba
Torgallmenningen: Toner i trappen (1 konsert)
Torgallmenningen: Festspillkvarteret
Galleriet: Kor under kuppelen
Galleriet: Pianister i femte
Gunnar Sævigssal: Stikk innom (3 konserter)
TIRSDAG 31. MAI
Griegsalen: Kissin spiller Liszt
Grieghallens foajé: Stikk innom (2 konserter)
DNS, Store Scene: Manta
DNS, Småscenen: Før soloppgang
DNS, Lille Scene: Ordet
Logen bar: Samtale: Hijab – krav, plikt eller rettighet?
Håkonshallen: Det norske solistkor

Festspillene UTE:
Torgallmenningen: Morgenpuls – Pilates
Torgallmenningen: Toner i trappen (1 konsert)
Torgallmenningen: Festspillkvarteret
Galleriet: Kor under kuppelen
Galleriet: Pianister i femte
ONSDAG 1. JUNI
Griegsalen: Romeo & Julie
Grieghallens foajé: Stikk innom (1 konsert)
Grieghallens foajé: Debatt – Ulovlig kjærlighet?
DNS, Småscenen: Før soloppgang
DNS, Lille Scene: Ordet
Logen teater: Ørets teater III – Gruppeterapi
Håkonshallen: R’arier for en kjole (2 forestillinger)
Domkirken: Trio Mediæval
Johanneskirken: Stikk innom (1 konsert)
Festspillene UTE:
Torgallmenningen: Morgenpuls – Qigong
Torgallmenningen: Toner i trappen (1 konsert)
Torgallmenningen: Festspillkvarteret
Galleriet: Kor under kuppelen
Galleriet: Pianister i femte
Gunnar Sævigssal: Stikk innom (3 konserter)
TORSDAG 2. JUNI
Griegsalen: Jaga Jazzist med venner
Grieghallens foajé: Stikk innom (2 konserter)
DNS, Småscenen: Før soloppgang
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DNS, Lille Scene: Ordet
Ole Bull Scene: Musikk som GPS – Afroshanty:
Gabriel Fliflet, Richard Burgess & Hordaland 80
Håkonshallen: Khatia Buniatishvili
Domkirken: Phantasm
Troldhaugen, Troldsalen: Kielland synger Haugtussa
Festspillene UTE:
Torgallmenningen: Toner i trappen (2 konserter)
Torgallmenningen: Festspillkvarteret
Festplassen: Ramponerte festspill
Rundt omkring: Forza til folket
Troldhaugen: Stikk innom (1 konsert)
Gunnar Sævigssal: Stikk innom (2 konserter)
FREDAG 3. JUNI
Griegsalen: Sharon Eyal 2011 – Corps de walk
Grieghallens foajé: Stikk innom (2 konserter)
DNS, Småscenen: Før soloppgang
DNS, Lille Scene: Ordet
Logen teater: Ørets teater IV – Fortellerne
Logen bar: Møt artisten – Ida Haendel
Ole Bull Scene: Musikk som GPS – Yoruba
Andabo
Håkonshallen: Kopatchinskaja & Say
Johanneskirken: Ihle Hadland spiller Bach
Troldhaugen, Troldsalen: de Lange/Solistkoret
Troldhaugen, Griegs villa: Håvard Gimse (erstattet
Thorsen/Gimse)
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Bergen kretsfengsel ved Rådhuset: La deg fengsle!
Festspillene UTE:
Torgallmenningen: Morgenpuls – Zumba
Torgallmenningen: Toner i trappen (1 konsert)
Torgallmenningen: Festspillkvarteret
Galleriet: Kor under kuppelen
Galleriet: Pianister i femte
Gunnar Sævigssal: Stikk innom (1 konsert)
LØRDAG 4. JUNI
Griegsalen: Familiekonsert
Grieghallens foajé: Stikk innom (2 konserter)
DNS, Store Scene: ±0
DNS, Småscenen: Før soloppgang
DNS, Lille Scene: Ordet
Logen teater: Mesterklasse – Arve Tellefsen
Logen teater: Debatt – Tid for talent: El Sistema
(Avlyst – Logen bar: Møt artisten – Christoph
Marthaler)
Håkonshallen: Poltéra med venner
Johanneskirken: Nordisk sommernatt
Troldhaugen, Troldsalen: Leong/Braaten
Troldhaugen, Griegs villa: Håvard Gimse (erstattet
Thorsen/Gimse)
Siljustøl: Kjøll/Flagstad
Lysøen: Haendel/Sitkovetsky (2 konserter)
Valestrand: R. Hemsing/Süssmann
Valestrand: E. Hemsing/Süssmann
Torgallmenningen: Ole Bull-vandring

Bergen kretsfengsel ved Rådhuset: La deg fengsle!
Festspillene UTE:
Torgallmenningen: Morgenpuls – Taijiquan
(Avlyst – Torgallmenningen: Toner i trappen (1
konsert)
Torgallmenningen: Festspillkvarteret
Torgallmenningen: UTE-konsert
Galleriet: Kor under kuppelen
Galleriet: Pianister i femte
Knarvik barnehage, De gamles by og Muséhagen:
Lyden av åpne hus
SØNDAG 5. JUNI
Korskirken: Kremerata Baltica
Grieghallens foajé: Stikk innom (2 konserter)
Edvard Griegs plass: Musika Mobile
DNS, Store Scene: ±0
Logen teater: Mesterklasse – Henning Kraggerud
(Avlyst – Logen bar: Møt artisten – Truls Mørk)
Håkonshallen: Mozart/Brahms
Troldhaugen, Troldsalen: J. Chen/Blewett
Siljustøl: Sitkovetsky/Sitkovetsky
Lysøen: R. Hemsing/Süssmann
Lysøen: E. Hemsing/Süssmann
Valestrand: Kleven Hagen/Flagstad (2 konserter)
Torgallmenningen: Ole Bull-vandring
Festspillene UTE:
Torgallmenningen: Morgenpuls – Qigong
Torgallmenningen: Toner i trappen (1 konsert)

Torgallmenningen: Festspillkvarteret
Villa Konow, Bergen Hovedbrannstasjon og Strimmelen: Lyden av åpne hus – Kjetil Møster
MANDAG 6. JUNI
Griegsalen: Festkonsert
Grieghallens foajé: Stikk innom (2 konserter)
DNS, Store Scene: ±0
DNS, Småscenen: Før soloppgang
DNS, Lille Scene: Ordet
Logen teater: Mesterklasse – Stephan Barratt-Due
(Avlyst – Logen teater: Samtale – Når grunnlaget
svikter)
Troldhaugen, Troldsalen: Ha-Young Jung
Festspillene UTE:
Torgallmenningen: Morgenpuls – Yoga
Torgallmenningen: Toner i trappen (1 konsert)
Torgallmenningen: Festspillkvarteret
Galleriet: Kor under kuppelen
Galleriet: Pianister i femte
TIRSDAG 7. JUNI
Griegsalen: Giuseppe Verdi – Messa da requiem
Grieghallens foajé: Stikk innom (2 konserter)
DNS, Store Scene: ±0
DNS, Småscenen: Før soloppgang
DNS, Lille Scene: Ordet
Logen teater: Mesterklasse – Ida Haendel/Oleg
Kogan

Logen bar: Samtale – Holbergprisvinner og
festspilldirektør
Håkonshallen: Brahms/Schönberg
Troldhaugen, Troldsalen: Prisvinnere fra Barratt
Due
Festspillene UTE:
Torgallmenningen: Morgenpuls – Pilates
Torgallmenningen: Toner i trappen (1 konsert)
Torgallmenningen: Festspillkvarteret
ONSDAG 8. JUNI
Griegsalen: Giuseppe Verdi – Messa da requiem
DNS, Småscenen: Før soloppgang
DNS, Lille Scene: Ordet
Logen bar: Oppsummering ved festspilldirektøren
Håkonshallen: Holbergprisen
UTSTILLINGER:
Bergen Kunsthall, Festspillutstillingen – Hanne
Borchgrevink, 26. mai–21. august:
Sandviksboder 23/24: Barnas festspillutstilling –
Bobler!, 28. mai–14. juni.
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Styret og administrasjon
Styret 2011
PÅL W. LORENTZEN (Den Norske Stat) –
Styreleder
ANNE GINE HESTETUN (Den Norske Stat)
MONA RØSSVIK STRØMME (Hordaland
fylkeskommune)
HERMAN FRIELE (Bergen kommune)
MORTEN MOLDEN (Festspillenes representantskap)
GURI HEFTYE (Festspillenes representantskap)
MØYFRID B. FUGLESTAD (ansattes representant til mai 2011)
NINA LAUVSNES (ansattes representant fra mai
2011)
Representantskap 2011
TORILL SELSVOLD NYBORG (Hordaland
fylkeskommune), leder av representantskapet
JANNIK LINDBÆK (Den Norske Stat)		
RUTH GRUNG (Bergen kommune)
ANNE KVERNELAND BOGSNES (Stiftelsen
Harmonien)
VIGDIS HAMNES (Kavlis Almennyttige Fond)
OLE BERREFJORD (Den Nationale Scene) –
sluttet
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EGIL HERMAN SJURSEN
(Grieghallen AS)
SIGMUND GRØNMO (Uuniversitetet i Bergen)
RUTH BRUDVIK (Kunstmuseene i Bergen)
SOLVEIG ØVSTEBØ (Kunsthallen)
Administrasjon 2011
PER BOYE HANSEN festspilldirektør
ALMA NEDRELID program- og produksjonssjef
NICHOLAS H. MØLLERHAUG
programutvikler
MØYFRID B. FUGLESTAD
produksjonskoordinator
KJERSTI HALVORSEN LUEDY produsent
MONICA HÅKANSSON skolekoordinator
TOM NYMARK økonomidirektør
KARIANNE MJELDE regnskapsmedarbeider
FINN KALVIK organisasjonssekretær
SILJE GRIPSRUD kommunikasjonssjef
HJØRDIS LOSNEDAHL
kommunikasjonskoordinator
SILJE VESTVIK kommunikasjonsrådgiver
NINA LAUVSNES salgs- og sponsorsjef
VIDAR A. STUSDAL FYLLINGSNES
sponsorkoordinator

Kunstneriske rådgivere 2011
ERLING DAHL JR.
JAN BROCKMANN
Prosjektansatte 2011
ALICE STRØM NILSSEN
Inspisient Grieghallen
ANITA HJELLUM Salgsmedarbeider billettbod
ANDREAS MARCELIUSSEN Sjåfør
ARNHILD KANNELØNNING
Distribusjonskoordinator/pressemedarbeider
BJØRN ARE EVJEN Lunsjmedarbeider
CAROLINE GANNEFORS
Designer Festspillavisen
CECILIE HUNDVIN Artistcatering
ELISABETH HOBRAD Prosjektkoordinator El
Sistema, produksjonsassistent åpningsseremonien
ERIC SCHANDALL Pianostemmer
GODTHARD LARSEN Inspisient – Logen
GUNN HERNES Inspisient Ole Bull Scene og
åpningsseremonien
IDA RØDSAND Program- og produksjonsmedarbeider – Logistikkansvarlig
INGRID ENGESÆTER RØEN Produsent
Festspillene UTE

INGVALD FJELLANGER sjåfør
INGVILD BRÆIN Journalist Festspillavisen
JORUN GJØRWAD Prosjektkoordinator for Festspillspisestedene
JULIE BRANFJELL Produksjonsassistent
JØRGEN THUE Produsent – åpningsseremonien
LINDA NOTØY Inspisient Kirkene, Valestrand og
Grieghallen
MADS HUNDVIN Vertskapskoordinator
MARIANNE RØNNING Produsent Fengselet
MARTIN FLACK Produsent Ørets teater
MILLAN PERSDOTTER PERSSON Salgsmedarbeider billettbod
MØYFRID B. FUGLESTAD Inspisient
Johanneskirken
OLAV BORLAUG sjåfør
PELLE GUSTAVSEN Inspisient Håkonshallen
og åpningsseremonien
PER MEJLÆNDER BRYNING Inspisient
Valestrand
RAGNI KARLSEN vertskap – meeting point
RAMONA HORN Medarbeider på salgs- og
sponsoravdelingen
RICHARD BREKNE Hovedansvar pianostemming og notevenderkoordinator

ROBIN JACOBSEN Inspisient og produksjonsmedarbeider Musika Mobile, Ole Bull Scene og
Kvarteret
SOLGUNN SLÅTTO Frivilligkoordinator
SUNNIVA HELENA SØMHOVD Personlig
assistent
THOMAS DIGERVOLD Produksjonsassistent
THOMAS GÅRDER BRENDEFUR Inspisient
Siljustøl
THOR BRØDRESKIFT Fotograf
TRINE GABRIELSEN Salgsmedarbeider
billettbod
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FESTSPILLENE TAKKER
Vi takker våre samarbeidspartnere og støttespillere
for deres bidrag til å gjøre kunst av høyeste kvalitet
tilgjengelig for så mange som mulig.
FESTSPILLAMBASSADØRER
• 	Yvonne og Bjarne Rieber
•	Grieg Foundation
SAMARBEIDSPARTNERE
I NÆRINGSLIVET
• 	DnB NOR
• 	Statoil
•	Kraft&Kultur
•	Bergens Tidende
•	Radisson Blu Hotel Norge
• 	Dagens Næringsliv
FESTIVALPARTNERE
Telenor
Norwegian Hull Club
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MARKEDSPARTNERE
07000 Bergen Taxi
VI OVER 60
Galleriet
Avinor
PROSJEKTPARTNERE
Dextra Musica – Sparebankstiftelsen DnB NOR
Kavlifondet
Visjon Vest – Sparebanken Vest
TV 2
OFFENTLIGE STØTTESPILLERE
Kulturdepartementet
Bergen kommune
Hordaland fylkeskommune
Utenriksdepartementet
PROSJEKTSTØTTE
Institusjonen Fritt ord
Nordisk kulturfond
Kulturkontakt nord
Ibsen International

Bergens Riksmålsforening
Sveriges ambassade i Norge
ANDRE PARTNERE OG BIDRAGSYTERE
Reaktor IT Service AS
ID Capital
Nordea
Kaffehuset Friele
Hurtigruten
J.W. Eides stiftelse
Festspillspisestedene 2011
VÅRE NASJONALE SAMARBEIDSPARTNERE
I KULTURLIVET 2011
Amatørkulturrådet
AVAB-CAC Bergen AS
Barratt Due Musikkinstitutt
Bergen Arkitektforening
Bergen Filharmoniske Orkester
Bergen internasjonale musikkfestival
Bergen Kulturskole
Bergen Kunsthall
Bymuseet i Bergen

Carte Blanche – Norges nasjonale kompani for samtidsdans
Den Nationale Scene
Den norske solistpris
Den Nye Opera
Domkirken
Forsvarets Musikkorps Vestlandet
Fysak
Griegakademiet, UiB
Grieghallen AS
Hordaland Teater
Johanneskirken
Kritikerlaget
Kunsthøgskolen i Bergen
Kunstmuseene i Bergen
Logen Teater
Nattjazz
Norges Musikkhøgskole
Norges Musikkorps Forbund
Nordic Black Theatre
Ole Bull Scene
Rikskonsertene/INTRO Klassisk
Studentorganisasjonene i Bergen
Sundt
Universitetet i Bergen

Dextra Musica er et heleid datterselskap av Sparebankstiftelsen DnB NOR. Selskapet investerer i strykeinstrumenter
og låner dem ut til talentfulle norske musikere. I år støtter
Dextra Musica Festspillenes satsning på arven etter Ole Bull
under vignetten The Flame of Ole Bull.
Sparebanken Vest har gjennom sin satsing på barn og
unge vært med å dyrke frem en rekke prosjekter som bidrar
til gode oppvekstvilkår på Vestlandet. Å arbeide på dette
feltet er å investere i fremtiden. Derfor støtter Sparebanken
Vest sin allmennyttige virksomhet Festspillenes satsing på
barn og unge.
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