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Stiftelsen Festspillene i Bergen
har som formål innenfor et bestemt tidsrom å organisere kunstneriske

Foto: Festspillene i Bergen I Thor Brødreskift I iStock

arrangementer på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.

STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET
Vi er opptatt av et levende kultur-, idretts- og organisasjonsliv, både nasjonalt og lokalt.
Gjennom 60 år har vi hatt et samarbeid med Festspillene i Bergen, en viktig arena for utøvende kunst.
Vårt samarbeid skal bidra til at enda flere kan få gleden av de mulighetene og tilbudene som finnes.
DNB sponser levende kultur.

• 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

• 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
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«Å redde fortiden for oss selv har alltid vært
en sivilisatorisk oppgave av første rang» sa
Dag Solstad i sin åpningstale, og formulerte
slik vårt hovedanliggende for de 60. Festspill.
Stefan Herheims åpningsforestilling, Händels
Xerxes, demonstrerte med stor virtuositet og
skarp analyse hvordan barokkteatret med dets
sjablonger og strenge form, er egnet som formspråk for å vise hvordan vi er fanget i vårt eget
rollespill. Toralv Maurstad framførte Sokrates’
forsvarstale som et aktuelt debattinnlegg,
mens Ole Anders Tandbergs versjon av Jeppe
på berget ribbet stykket for antikvarisk støv

Musikerne fra Venezuela og «El Sistema» kom
tilbake til Bergen og dannet et stort symfoniorkester sammen med unge norske musikere.
I dag er det musikere rekruttert fra slummen
i Caracas som viser oss den klassiske musikkarvens kraft og relevans, nettopp fordi den blir
betraktet som levende og møtt med åpenhet,
respekt og entusiasme.
Jubileumsutgaven av Festspillene har også
vært en arena der Norges fremste skapende
og utøvende kunstnere har hatt anledning til å
vise hvor norske musikere og scenekunstnere
står i dag. Jeg vil påstå at aldri har nivået vært
høyere. Beethoven-tolkningene til Leif Ove
Andnes og Mahler Chamber Orchestra ble i så
måte en oppvisning.

Værgudene spilte på lag og skapte en fantastisk
ramme rundt åpningsseremonien på Torgal
menningen. Vi kan i år vise til en positiv økning i publikumsoppslutningen og rapportere
om en svært vellykket arrangementsavvikling.
En stor takk til alle medvirkende på og bak scenen og til alle medarbeidere og støttespillere
gjennom de 7 årene jeg har hatt gleden av å
være direktør for Festspillene i Bergen.
foto: magnus skrede
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og koketteri, og fikk det til å fremstå med en
brutalitet og kynisme som gjorde vondt. Dette
er bare noen eksempler på hvordan et bevisst
forhold til tradisjonen gjør den levende.

Per Boye Hansen
Festspilldirektør

rapport festspillene i bergen

2012

5

Åpningsseremonien
Festspillene i Bergens 60. åpningsseremoni
samlet flere tusen mennesker på Torgalmen
ningen. Det gjensidige forholdet mellom
tradisjon og nyskaping, og bredde og elite sto
sentralt.
– Festspillene i Bergen er et bevis på at det
ikke er en motsetning mellom å vise frem det
ypperste av europeisk kulturliv og et inkluderende og mangfoldig program, sa kulturminister Anniken Huitfeldt.

Kongeparet ble ønsket velkommen til festspillbyen med en nyskrevet kongefanfare av
Ketil Hvoslef, fremført av Venezuelan Brass
Ensemble og Tine Thing Helseth. På scenen
sto også Frikar Dance Company, som sammen
med kung fu-mestre og hip hop-dansere, viste
et utdrag av forestillingen «8». Tori Wrånes
fremførte sin egen låt «Ding Dong Time Billy
and I» og Christian Ihle Hadland spilte «Bryllupsdag på Troldhaugen» av Edvard Grieg.

Årets festspilltaler, Dag Solstad, benyttet
anledningen til å uttrykke en bestemt glede
ved kunsten:
— Det er gleden ved å ha en forbindelseslinje
direkte til det, og dem, som har vært her før
oss, et nettverk til livet slik det fortonte seg
før vi gjorde vår inntreden i det. Kunstens
historiske dimensjon. Den overleverte kunsten.
Gleden ved at noe kan overleve fra tid til tid.

Sommervarme på åpningsdagen. foto: Thor Brødreskift
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Overdådige kostymer i Xerxes. FOTO: Karl Forster

Xerxes
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Operaregissør Stefan Herheim åpnet Fest
spillene med Xerxes fra Komische Oper.

flott» mente blant annet Dagbladets anmelder
om den overdådige forestillingen.

I Grieghallen ble det bygget opp en kopi av et
barokkteater anno 1738, og til sammen var det
over 130 involverte i produksjonen som kom
fra Berlin. Kjærlighetsdramaet fikk fantastiske
mottakelser både i Berlin og Bergen. Etter
premieren i tyskland 13. mai, skrev pressen
bl.a. at forestillingen var «briljant» og «årets
høydepunkt». En uke etter rullet produksjonen
inn i Bergens storstue. «Suverent, dristig og

Xerxes var perserkongen som i 480 f.Kr.
forsøkte å erobre Hellas, uten å lykkes. Händel
brukte historien til å skape en dramatisk opera
om mennesker i ekstreme og emosjonelle
situasjoner, samtidig som han kombinerte det
komiske og tragiske. Regissør Stefan Herheim
la vekt på det ironiske perspektivet til Händel,
men også på metaperspektivet, teater i et
teater: «Som en parallell til at vi i vår tid spiller

gamle verker om og om igjen, har jeg valgt å
installere et tilsynelatende intakt barokkteater
på en moderne scene, der aktørene har det
samme problemet. Som oss er de fanget i noe
som tvinger dem til å holde gamle kunstformer
og konvensjoner i hevd. De beveger seg i et
slags vakuum man kan sammenligne med vår
postmoderne desorientering» uttalte Herheim
til festspillavisen.
Xerxes ble presentert i samarbeid med Den Nye
Opera.
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Christian Vasquez dirigerer Orchestra NoVe. foto: Thor Brødreskift

El Sistema tilbake i Bergen
Det norskvenezuelanske orkesteret
OrchestraNoVe fikk sin debut i Grieghallen
og gjorde sterkt inntrykk på publikum.
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«... et folkekrav at de snart kommer tilbake!»
sto det i et leserinnlegg i Bergens Tidende
etter fjorårets festspillkonsert med Caracas
Symphony Youth Orchestra fra El Sistema.
Dette unike musikkopplæringsprogrammet
som sørger for gratis musikkundervisning til
flere hundretusen barn og unge i Venezuela,
har løftet frem orkestre og dirigenter i verdensklasse, og har inspirert musikkmiljøer i en
rekke land.

skole og Barratt Due musikkinstitutt, dannet i
år Orchestra NoVe – et helt nytt symfoniorkester. Dirigent var Christian Vásquez, som selv
har bakgrunn fra El Sistema, og som overtar
som sjefdirigent for Stavanger symfoniorkester
fra neste høst. Orkesteret begeistret publikum
med to konserter i Grieghallen. I forkant
kunne publikum se TV2s dokumentar «Musikkrevolusjonen» på storskjerm. Den handler
om musikkopplæringssystemet og hvordan
samarbeidet mellom Festspillene og El Sistema
startet. Her har den personlige kontakten mellom Per Boye Hansen og lederen av El Sistema,
José Abreu, vært viktig.

Samarbeidet som Festspillene startet med El
Sistema i 2011, ga grobunn for et større binasjonalt prosjekt med flere norske musikk
institusjoner involvert. 80 musikerne fra
Caracas og like mange profesjonelle unge
musikere og talenter fra Norges Musikkhøg-

«Den styrken og betydningen som musikk har
for deltakerne i El Sistema, og hele det sosiale
prosjektet, har vi mye å lære av her hjemme.
Festspillkonsertene med norske og venezuelanske unge musikere både i fjor og i år, er ikke
bare opplevelser som vil prege meg personlig

for alltid, men har også skapt ringvirkninger
i norsk musikkliv» uttalte den avtroppende
festspilldirektøren under sin oppsummering av
årets festspill.
I tillegg til Orchestra NoVe, preget Venezuelan Brass Ensemble fra El Sistema byen de
første dagene av Festspillene. De deltok både
på åpningsseremonien på Torgalmenningen,
samt inviterte til Brassfest sammen med Norges
nasjonale brassband.
Brassensemblet holdt også skolekonsert på
Stord.
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Phil Minton med Feralkoret. foto: Thor Brødreskift

Voices That Matter
Komponist og musiker Maja SK Ratkje sto
i spissen for en konsertserie som viste det
enorme spennet i den menneskelige stem
men.
Konsertserien Voices That Matter presenterte
radikalt ulike måter å bruke stemmen på, både
den fysiske stemmen og den i overført betydning. Fra sitt brede internasjonale nettverk
hadde Ratkje valgt ut et knippe kunstnere som
alle har noe på hjertet og som alle bruker stemmekraft til å uttrykke det.
I tillegg til å være komponist vekker Maja SK
Ratkje også stor oppsikt med sine liveopptredener. «Vridd og rasende», «vakkert og
forførende» er ord som er brukt for å beskrive
Ratkjes klangverdener. Under Festspillene
åpnet hun konsertserien med en soloopptreden i samarbeid med den bergensbaserte
videokunstneren HC Gilje i Johanneskirken.
Dagen etter, på samme sted, stod det engel-
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ske viola da gamba-ensemblet Fretwork som
sto for tur. I tillegg til å være blant de fremste
utøverne av tidligmusikk, er de også kjent for å
løfte frem nye verk, og Ratkje er en av komponistene de har samarbeidet med. Her fremførte
de Ratkjes Rivers Mouth Echoes, samt verk av
både Purcell og Tan Dun. Med seg hadde de
den svenske sopranen Elisabeth Holmertz, og
forfatter Karin Sveen leste diktet ET OS som
bakteppe til Rivers Mouth Echoes.
Amerikanske David Moss presenterte
prosjektet Hyperglyphyx i Logen uken etter,
og den siste festspillhelgen holdt tre andre
særpregede stemmekunstnerne felleskonsert;
Dave Phillips fra Sveits, Tone Åse fra Norge og
Koichi Makigami fra Japan.

tredagers workshop med vokalimprovisasjon.
Samme kveld presenterte Det Norske Jentekor
Ratkjes prisbelønte verk Ro-Uro, og det ble
urfremføring av Øyvind Torvunds verk Forest
walk, animal talk.
Ratkje fikk mye medieoppmerksomhet i
forkant for sin motstand mot Statoil, som er
en av Festspillenes hovedsamarbeidspartnere.
Festspilldirektøren påpekte i pressen at: «For
henne er det viktig å bruke sin rolle som kunstner til å uttrykke sine politiske standpunkter,
og det har jeg respekt for. Men jeg er helt uenig
med henne i synet på Statoil, som har vært en
forbilledlig sponsor, og gitt oss muligheter til å
realisere prosjekt vi ellers ikke hadde fått til».

Konsertserien inviterte også til en spesiell korfest hvor britiske Phil Minton hadde arbeidet
med lokale amatører i et feralkor. Feral betyr
«utemmet», og konserten var resultatet av en
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Fatzer, fr. v. Per Bogstad og Øystein Martinsen
og Tor Christian Bleiklie. foto: Thor Brødreskift

TEATER
Årets festspillprogram presenterte flere
nyproduksjoner og klassikerne Peer Gynt og
Jeppe på berget i nye versjoner.
FATZER av Bertolt Brecht
Med utgangspunkt i Bertolt Brechts 500
notatsider om «egoisten Johann Fatzer», laget
Tore Vagn Lid og Transiteatret en forestilling
som gjorde hele Logen teater om til en krigssone. Fire desertører, med Fatzer i spissen,
venter på at folket skal gjøre opprør. Publikum
var omgitt av skuespillerne, musikerne, video,
tekstprojeksjoner og talekor. Fatzer-premieren
vakte stor interesse i Tyskland som nybrottsarbeid. «Plutselig er Brecht igjen duggfriskt politisk teater – takket være Tore Vagn Lid, oppdaget på festivalen i Bergen», skrev for eksempel
avisen Tageszeitung. Forestillingen ble invitert

til festivalen «Fatzertage» i Mülheim an der
Ruhr i Tyskland, og gjester Nationaltheatret 6.
og 7. desember. Tore Vagn Lids Fatzer-manus
ble utgitt på Spartacus forlag i vår.
HAPPY DAYS IN THE ART WORLD
Kunstnerduoen Elmgreen og Dragset laget
en forestilling som reflekterte deres arbeid,
forhold og vennskap og ga et skråblikk på
kunstverdenen de befinner seg i. Premieren på
Happy Days in the Art World var åpningsforestillingen på Performa-festivalen i New York i fjor
høst. Under Festspillene var det premiere på
en ny nordisk versjon, en samproduksjon med
Det Kongelige Teater i København. «Sjenerøs
selvironi» skrev Aftenposten. Forestillingen
dro videre til København etter Festspillene.

Sokrates’ forsvarstale
Toralv Maurstad (85) debuterte som skuespiller i 1933, og har vært en rekke ganger på Festspillene siden slutten av 50-tallet. På Logen
teater fremførte han i år Sokrates’ forsvarstale
i regi av Stein Winge. «En 2400 år gammel
tekst som fortsatt skaper refleksjon», skrev
Dagbladet, og pekte på manifestets relevans i
dag. Publikumsoppslutningen var stor både på
forestillingene og under samtalen om Sokrates’
betydning, ledet av forskningsgruppen for
antikk filosofi på UiB. Oppsetningen var en
samproduksjon med Nationaltheatret og har
nypremiere der 15. september.
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Leif Andrée som Jeppe i forestillingen fra Stockholms Stadsteater.
foto: Carl Thorborg

Jeppe på Berget –
a working class hero
I oppsetningen av Jeppe på berget fra Stockholm
Stadsteater er handlingen lagt til dagens Sverige. Teksten er radikalt omskrevet og ispedd
John Lennon-tekster. Under ligger spørsmålet
om et klasseløst samfunn bare er en utopi. Den
norske regissøren Ole Anders Tandberg har
snudd opp ned på Holbergs komedie og skapt
en hardtslående forestilling som gjorde sterkt
inntrykk på publikum og presse.
I tilknytning til oppsetningen kom Kristin
Clemet, Ottar Brox, Sveinung Rotevatn og den
svenske forskeren Lars Trädgårdh for å diskutere utfordringer som den nordiske velferdsmodellen står overfor.

16
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Peer Gynt – en urovekkende odyssé
inn i mørkets hjerte
Regissør Kjersti Horn ville bort fra den
nasjonalromantiske tradisjonen og inn i Peers
mørke sinn. Gjestespillet fra Rogaland Teater
var derfor en ekspresjonistisk forestilling om et
ungt menneske i full panikk. Alle skuespillerne
var konstant til stede i en treboks, med konfetti
i en evig strøm fra taket, og et pulserende og
gjennomtrengende lydbilde. I forbindelse med
oppsetningen ble forfatter og scenekunstner
Demian Vitanza spurt om å skrive et essay
om ikonet Peer Gynt. Essayet som bl.a. tok et
oppgjør med Gynt som norgesreklame, ble delt
ut gratis og var utgangspunkt for en samtale
mellom Vitanza, professor Helge Rønning og
teatersjef Agnete Haaland.

Einsemdstrilogien
Et ungt teaterteam fra Havanna tok med
seg tre forestillinger av Jon Fosse til Bergen.
Oppsetningene fikk samletittelen «Einsemdstrilogien», og ble spilt i tre private leiligheter
på Skansen ved Fløyen. Her kunne publikum
følge med skuespillerne fra rom til rom eller
holde øye med dem på videoskjermer. Etterpå
reiste en av forestillingene videre til handelsstedet Fosse i Strandebarm, hvor Jon Fosse
vokste opp.
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Bryn Terfel som fanden i Fausts fordømmelse. foto: MAGNUS SKREDE

Musikkprogrammet
Internasjonale og norske toppnavn preget
musikkprogrammet og nye konsertformat ble
prøvd ut.
En rød tråd i årets program var å vise frem
norske kunstneres internasjonale prosjekter.
Leif Ove Andsnes har sammen med Mahler
Chamber Orchestra startet et omfattende
prosjekt kalt «Beethoven – a journey». Over de
neste årene skal de fremføre og spille inn alle
Beethovens fem pianokonserter. Ensemblet og
Andsnes kom rett fra plateinnspilling i Praha
til en fullsatt Grieghall, og mottakelsen var
strålende. «Samklangen er en ren fryd å lytte til,
klangen er rik og varm, samspillet med Andsnes
nærmest telepatisk», skrev bl.a. Dagbladets

18
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anmelder under tittelen «Eksepsjonell start».
En annen vestlandskunstner med internasjonal
suksess er stordabuen Eivind Gullberg Jensen.
I år gjestet han Festspillene med det tyske
kringkastingsorkesteret NDR Radiophilharmonie. I løpet av to dager spilte de Tsjajkovskijs
tre siste symfonier, Rokokko-variasjonene
sammen med den Grammy-belønte cellisten
Truls Mørk og fiolinkonserten i D-dur sammen
med franske Renaud Capuçon.
Bergen Filharmoniske Orkester (BFO)har vært
en viktig samarbeidspartner siden Festspillene ble etablert. I anledning 60-års jubileet
ble det holdt en stor festkonsert hvor Griegs
a-mollkonsert, spilt av Christian Ihle Hadland,

og utdrag fra Peer Gynt sto på programmet.
BFO bidro også til å gjøre Berlioz’ Fausts
fordømmelse til en mektig avslutning på årets
festspill. Sammen med sangere fra BFOs kor,
Collegiûm Mûsicûm, Kor Vest og noen av verdens mest ettertraktede solister (Paul Groves,
Bryn Terfel og Christina Rice), fremførte de
den «dramatiske legenden» under ledelse av
sir Andrew Davis. Terfel, som sang Mefisto,
dukket også opp som gjesteartist på Bergen
Domkors kveldskonsert.
I år var det flere doble konserter i Grieghallen
som f.eks. Fausts fordømmelse, åpningsoperaen
Xerxes (s. 9) og Orchestra NoVe (s. 11).
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Hjemmene til Edvard Grieg og Ole Bull er
viktige arenaer for Festspillene. I år ble det i
tillegg intime konserter hjemme hos Leif Ove
Andsnes og Tomas Espedal.
«Living Room» er et konsept utviklet av den
kunstneriske lederen for det danske ensemblet
Scenatet, Anna Berit Asp Christensen. Siden
2009 har ensemblet holdt intime konserter i
private kunstnerhjem i København. Her har
ensemblet fremført spesialskrevet musikk
av Christensen og Bent Sørensen, tidligere
festspillkomponist. I Bergen valgte de to
komponistene ut Leif Ove Andsnes og Tomas
Espedal til å huse de helt spesielle konsertene.
Vertskapet skulle være ukjent for publikum
frem til 24 timer før konsertstart. Noen uker
før konsertene var det overraskende nok fremdeles ledig kapasitet. Tomas Espedal ønsket å
bidra til økt oppmerksomhet, og la ut en mel-

ding på Facebook hvor han røpet huseierne. Et
døgn etterpå var alle billettene revet bort.
Festspillene har også tidligere eksperimentert
med utradisjonelle arenaer og utfordret det
tradisjonelle skillet mellom sal og scene (bl.a.
konsertserien Ørets teater i 2011). Frankfurter
Allgemeine Zeitung skrev i år at Festspillene
var blitt «en viktig impulsgiver i det europeiske
festivallandskap. De overrasker stadig med nye
konsertformer, som disse dagligstuekonsertene, og med forfriskende blikk på tradisjonens
rike bestand, som ikke blir sett på som en
motsetning til det moderne».

Lund, Louis Schwitzgebel og Vilde Frang
Bjærke holdt også konserter her. Ellers var
programmet preget av kormusikk med Rustavi
Choir fra Georgia, Kor vest og franske Les Arts
Florrisants.
Nytt av i år var en serie midnattskonserter i
Domkirken, hvor billettpris var holdt svært lav
(maks 60 kr). På programmet sto både lokale
kunstnere som Gabriel Flifet og Marius Neset
og tilreisende festspillartister som Kenija
Sidorova og Rustavi Choir. De to sistenevnte
medvirket også på en egen festspillkonsert på
Oseana.

I Håkonshallen var det i år et stort program
med kammermusikk og korverk. De store mestrene Truls Mørk og Christian Ihle Hadland
var først ut med Russisk aften og konserten
fikk en strålende mottakelse. Trine Wilsberg

Russisk aften med Truls Mørk i Håkonshallen. foto: Raymond Leine
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Fra Fiction av Alan L. Øyen.
foto: Yaniv Cohen

DANS
På danseprogrammet var det i år flere grense
kryssende forestillinger

internasjonalt med fjorårets festspilforestilling,
«Corps de Walk».

Carte Blanche, Norges nasjonale dansekompani for samtidsdans, har vært en fast
samarbeidspartner for Festspillene. I år var det
bergenseren Alan Lucien Øyen, som har gjort
seg bemerket som både koreograf og dramatiker de siste årene, som sto bak nyproduksjonen
«Fiction». Det ble en dramatisk forestilling
som hentet virkemidler fra både teater og film.
Temaet var iscenesettelse, og hvordan man
skiller sant og usant når grepet om virkeligheten forsvinner.

I Grieghallen presenterte Hallgrim Hansegård
forestillingen «8», som ble skapt under et
fire måneders opphold hos kung fu-munker i
Kina. Dansekompaniet Frikar hadde sammen
med kung fu-mestrene funnet frem til et felles
språk gjennom halling og den tradisjonsrike
kinesiske kampsporten. Resultatet ble en akrobatisk, leken og stemningsfull oppsetning om
kommunikasjon. Forestillingen var helt utsolgt.
Andre stoppesteder var Førde-festivalen og
Dansen hus i Oslo.

Billettene til de fem forestillingene i Studio
Bergen ble revet bort, og produksjonen skal
på Norgesturné med bl.a. en rekke skoleforestillinger i høst. Kompaniet turnerer også

Møtet mellom ulike kulturer var også sentralt i
forestillingen «Chouf Ouchouf» som er arabisk
og betyr «Se, og se igjen!». Den sveitsiske
duoen Zimmermann og de Perrot hadde

22

rapport festspillene i bergen

2012

sammen med Groupe acrobatique de Tanger
jobbet frem en forestilling som tok utgangspunkt i de følelser som oppstår når vi blir
konfrontert med noe nytt og ukjent. I en strøm
av scener ble publikum presentert for tradisjonell marokkansk akrobatikk og stemninger
fra en markedsplass i Tanger. Samtidig ble
publikumsoppfattelse av det de så utfordret
ved at stemninger og bilder plutselig snus på
hodet – bokstavelig talt.
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Sirkusskole på Festsplassen. foto: Thor Brødreskift

Festspill for barn og unge
Festspillene fikk i år en egen arena for
barneprogrammet. Ønsket var at Festplassen
skulle være et samlingsted for hele familien i
festspillperioden.
Bypaviljongen (mest kjent som Pepperkake
byen) ble satt opp på Festplassen og døpt
DNB Scene. Fra 25. mai til 3. juni huset denne
teaterforestillinger, konserter og aktiviteter for
barn og unge mellom 1 og 16 år.
Utvelgelsen av barneprogrammet ble gjort av
en egen ressursgruppe. Utgangspunktet var
det samme som i Festspillene for øvrig: høy
kvalitet, nye sceneproduksjoner og nordiske
impulser. I tillegg til å presentere et program
litt utenom det man ser ellers i året, var det et
hovedpoeng å involvere barn og unge. Blant
aktivitetene var teatersport, sirkusskole og
barnedisco. På området rundt paviljongen ble
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det etablert en liten lekeplass og vist gateteater
med et dansk kompani.
Fra Danmark kom også Batida, som har blitt
internasjonalt kjent for sine sjarmerende
barneforestillinger. På DNB Scene viste de
både Spaghetti og Ouverture for barn fra 3 år og
oppover. For de aller minste kom det svenske
teateret Sagohuset med forestillingen Max,
basert på Barbro Lindgrens pekebøker.
Festspillene er opptatt av lokal forankring og
initierte i år en ny versjon av Trollkrittet. Historieforteller Adele Lærum Duus og illustratør
Gunvor R. skapte et nytt univers rundt Zinken
Hopps barnebokklassiker, og denne ble også
vist på Bergen Offentlige Bibliotek.

mer tilgjengelig for barnefamilier. Flere av
arrangementene var gratis og makspris var 150
kr. Programmet fikk god respons fra publikum,
men oppslutningen var dessverre mindre enn
forventet. Noe av grunnen kan være at barneprogrammet ble lansert på et senere tidspunkt
enn det øvrige festspillprogrammet.
Det ble vist 12 forestillinger for skoler og barnehager og dette tilbudet var svært populært,
selv om enkelte skoler måtte avlyse på grunn
av streik. Skoleklasser var også invitert til Barnas festspilldag, hvor elever fra kulturskolene i
fylket opptrådte.

Ved å legge programmet til den nye arenaen på
Festplassen ønsket Festspillene å gjøre tilbudet
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Tori Wraanes’ performance Will Neverland.
foto: MAGNUS SKREDE

FESTSPILLENE UTE
Perfomancekunstnere satte sitt preg på
Festspillenes uteprogram i år. Samarbeidet
med Amatørkulturrådet og Griegakademiet
bidro også til en rekke minikonserter i Bergen
sentrum.
I tillegg til aktivitetene for barn på Festplassen,
var blant annet festpillkvarteret, hvor artister fra
programmet opptrådde på Torgalmenningen,
«Plutselige festspill» og «Musikk i paviljongen»
faste programposter i perioden. Festspillene
hadde også engasjert to kunstnere til å skape nye
uteprosjekt for festivalen:
Die Grenze
Den Berlin-baserte norske kunstneren Lars
Ramberg utviklet kunstprosjektet Die Grenze
spesielt for Festspillenes 60-årsmarkering.
Ramberg er kjent for å pirke borti folks fordommer, nasjonalfølelse og forholdet mellom kunst,
politikk og kapital.
I Die Grenze grep han fatt i Bergens egne motsetninger og debatter knyttet til kultur og politikk.
26
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Som tidligere hansaby er relasjonen til Tyskland
åpenbar i kulturen, språket og arkitekturen, og
Ramberg, som særlig jobber med stedsspesifikk
kunst, valgte å hente to slagord fra hver sin side
av Berlin-muren, og la dem lyse opp Rådhusveggen og Grieghallen under Festspillene. Lasergraffitien kom til syne på nattestid: Die grenze
verläuft nicht zwischen den Völkern, sonder zwischen
oben und unten (grensen går ikke mellom folkeslag, men mellom over- og underklassen) sto
på rådhuset og Die Grenze verläuft nicht zwischen
oben und unten, sonder zwischen dir und mir (grensen går ikke mellom over- og underklassen, men
mellom deg og meg) lyste på Grieghallen.
Kunstneren ønsket i utgangspunktet å spraye
slagordene direkte på fasadene, men fikk ikke
den nødvendige tillatelsen. Bruken av laser gjorde kunstopplevelsen svært tidsbegrenset, men
det fungerte fint når mørket falt på (se s. 35).

performancekunstneren Tori Wrånes. Hun liker
å forskyve hverdagen. Tirdag 5. juni sto hun bak
prosjektet «Will Neverland», hvor en mann leide
en hest rundt vannet. I tillegg hadde det landet
en annen person oppå hesten, en muskelbunt,
som lå sovende på den vuggende hesteryggen.
Ved synet av den sovende mannen på hesten
var det en tilfeldig forbipasserende som varslet
politiet. De måtte sjekke hvorvidt mannen var
beruset eller ei. Dette resulterte i store oppslag i
samtlige nettaviser denne ettermiddagen.
Flere steder i Bergen sentrum og Flesland fikk
besøk av kunstnere tilknyttet Performance Art
Bergen (PAB) under årets festspill. Fem ulike
kunstnere sto bak performancer som presenterte alt fra observasjon av folk på helgeshopping til
en utradisjonell flyvertinne som sto for en liten
ekstra sikkerhetssjekk og festspillvelkomst for
de reisende på flyplassen.

Will Neverland
Vanligvis er det mange folk som lufter hunden
sin rundt Lille Lungegårdsvann og det inspirerte
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Glimt fra festspillhistorien
Over 5000 mennesker var innom jubileums
utstillingen på Festplassen for å få smakebiter
fra det rikholdige festspillarkivet.
Utstillingen presenterte smakebiter fra 60 år
med festspill i Bergen gjennom bilder, presse
klipp, filmklipp og gamle programkataloger.
Erling Dahl jr., tidligere festspilldirektør,
programsjef og kunstnerisk rådgiver, var prosjektleder for utstillingen.
For to år siden startet Festspillene sitt arkivprosjekt i samarbeid med Bergen Byarkiv/

Lokalhistorisk Arkiv Bergen, for å ivareta det
omfattende materialet og gjøre det tilgjengelig for offentlighet og forskning. Tidligere i år
plasserte Den norske UNESCO-kommisjonen
og Norsk Kulturråd Festspillenes arkiv på
listen over de 50 viktigste arkivene i Norge,
og det har vært stor interesse for det unike
materialet.
Arkivet som er plassert hos Bergen Byarkiv,
er på over 100 hyllemeter, så det var ingen
enkel jobb å plukke ut det som skulle vises
på Festplassen. Løsningen var å dele histo-

rien opp i tiår og velge ut noen fotografier og
filmreportasjer som kunne representere noen
hovedtrekk i hver periode. Ønsket var at den
fysiske utstillingen skulle være en appetittvekker for den mer omfattende nettutstillingen
festspillhistorier.no, hvor man også kan bla i
programbøker og presseklipp, se flere foto og
høre lydklipp. Etter hvert som mer av arkivmaterialet blir sortert og digitalisert vil flere
festspillminner legges ut på nettet.

Lyttestasjon i utstillingen «Festspillhistorier».
foto: Thor Brødreskift
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Besøkstall

Ordskifte
Sammen med forskningsmiljøer, kunstnere og
politikere arrangerte Festspillene gratis samtaler og debatter som belyste problemstillinger i
tilknytning til festspillprogrammet.
I alt var det ni samtaler på ettermiddagstid hvor det ble invitert til ulike tematiske
dypdykk. Kunstens muligheter til å reflektere
politiske og eksistensielle spørsmål, var også
utgangspunkt for et eget seminar. Forskningsmiljøer på Universitetet i Bergen har vist stor
interesse for å gripe fatt i tema fra festspillprogrammet og medvirket på flere av samtalene,
bl.a. om Sokrates-skikkelsen og dramatikk av
Fosse og Virgilio Pinera. I forbindelse med
forestillingene Jeppe på berget og Peer Gynt, ble
det stilt spørsmål om vi er på vei mot et nytt
klassesamfunn og om vi burde vi avlive Peer
Gynt som ikon. Blant deltakerne var Kristin
Clemet og Ottar Brox, og Demian Vitanza
skrev et essay om Gynt som norgesreklame.
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Til nesten alle de store festspillarrangementene var det i tillegg gratis introduksjoner.
European Festivals
Association (EFA)
Festivalers funksjon i kultur- og samfunnsliv
sto på agendaen da 180 kulturledere fra hele
verden møttes i Bergen 23.-25. mai.
EFA er den eldste kulturelle nettverksorganisasjonen i Europa, og ble grunnlagt i 1952. Feiringen av 60-årsjubileet ble lagt til Festspillene
i Bergen, som var vertskap for konferansen.
I tillegg til medlemsfestivalene, var partnerfestivaler fra andre verdensdeler invitert. EUs
kommissær for kultur, Androulla Vassiliou, sto
også på deltakerlisten.
Presse
Over 50 norske journalister og kritikere akkrediterte seg til Festspillene i år, men antallet an-

meldelser og oppslag i forkant av festivalen var
litt lavere enn i fjor. 27 utenlandske journalister
dekket årets festspill for 36 ulike internasjonale
medier. Omtrent halvparten av dem var tyske,
herunder aviser som Frankfurter Allgemeine
Zeitung og Süddeutsche Zeitung.
Det var bred dekning på NRK radio, og det ble
også laget en egen tv-sending med festspill
reportasjer på NRK 2. TV2 sendte dokumentaren Musikkrevolusjonen som viser etableringen
av samarbeidet mellom Festspillene og El
Sistema i Venezuela.

2010
2011
2012
Totalt solgte *
30 693
26 887	 29 666
Gratis innendørs arrangement **
10 498
10 944
14 126
Fribilletter
4 738
5 736
6280
Åpningsseremoni – ute
3 900
4 200
5 000
Stor utekonsert
7 000
2 500
Totalt besøkende
56 829
50 267
55 072
* Herav sponsorbilletter ihht avtale
2 645
2 528
2 655
			
**Spesifisering av gratis innendørs: 			
Studentimpulser
900
900
1 350
Stikk innom
2 631
4 133
2 231
Konsert i Permanenten
1 163
–
Debatt og ordskifte
227
479
348
Skoleforestillinger
1 454
4 585
1 122
Barnas festspillutstilling
3 908
847
650
Andre barneforestillinger
215
–
1 600
Generalprøve 			
67
Plutselig festspill			
445
Jubileumsutstilling (i DNB Scene på Festplassen)			
5 000
Ander tellinger			
1 313
sum	
10 498
10 944
14 126

Snittalder er 50 år (49 i 2011).
65 % er kvinner (67 % i 2011).
73 % bor i Bergen (69 % i 2011).
87 % har høyere utdanning (80 % i 2011).
29 % tjener mellom 300.000- 499.000 og 31 %
mellom 500.000-799.000.
11 % av publikum var der i år for første gang
(20 % i 2011).
56 % har besøkt FiB 5 ganger eller mer (52 %
i 2011).
94 % fornøyd (meget eller ganske) med årets
festspill.
82 % har tenkt til å besøke Festspillene 2011
(83 % i 2011).
95 % er godt fornøyd med årets festspill.
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Publikum på I feel good på Festplassen. foto: Thor Brødreskift

PUBLIKUMSUTVIKLING
Festspillene skal presentere kunst på høyeste
nivå til så mange som mulig. Her er noen av
våre publikumsutviklingstiltak i 2012:
Studentimpulser
Studentimpulser er et samarbeid mellom Festspillene i Bergen, Statoil og studentorganisasjonene i byen og ble arrangert for 6. gang i år.
Over 1300 studenter kom til Logen teater hvor
de fikk en smakebit på festspillprogrammet og
andre programposter som debatt, studentrevyutdrag og film. Bakgrunnen for etableringen av
det omfattende arrangementet er at studentene ofte har eksamen under Festspillene.
Samtidig når man ut til studenter som ikke
kjenner til Festspillene fra før. Arrangementet
gjennomføres i stor grad av studentene selv
med bistand fra festspilladministrasjonen.
«Prøvekjør Festspillene».
Festspillene i Bergen startet i fjor som de første
i Norge med «Test drive the Arts». Dette er et
publikumsutviklingsprosjekt som baserer seg
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på tanken om at kunder skal få prøve ut varen
før de betaler for den. I praksis betyr det at førstegangsbesøkende tilbys gratisbilletter til et
arrangement, og at de deretter følges opp med
en undersøkelse og spørsmål om de ønsker å
bli kontaktet igjen med billettilbud. Målsettingen er å nå ut til mennesker som ellers ikke
ville ha oppsøkt Festspillene og på sikt rekruttere dem som publikum. I 2011 samarbeidet vi
med Bergen Taxi for å spre informasjon om tilbudet. 103 fribilletter ble hentet og 13 av disse
ville bli kontaktet igjen. I år ble også Auto 23
og en rekke frisørsalonger med som ambassadører. Det var omtrent like mange som hentet
ut billetter, mens 21 personer ville motta tilbud
i fremtiden og 76 personer sa at de ønsket å
delta på Festspillene igjen.
Samarbeid med Røde kors og Kir
kens Bymisjon
Som tidligere år samarbeidet vi med Kirkens
Bymisjon og Røde Kors. Med økonomisk støtte
fra DNB og Kavlifondet fikk disse organisasjo-

nene henholdsvis 130 og 551 gratisbilletter til
sine brukergrupper.
Familiepakke
Familiepakken 2012 skulle gjøre det enklere
og billigere å introdusere barn (opp til 16 år)
for Festspillenes program i Grieghallen. Pakken bestod av fire billetter, som gjorde at man
sparte opp til 860 kroner for en familie, samt
et familievennlig brettspill spesiallaget for
Festspillene.
Vennebilletter til internasjo
nale UiB-ansatte
Universitetet i Bergen rekrutterer mange
ansatte fra utlandet, og alle som var tilsatt
inneværende år eller året før, fikk en velkomstpakke fra Festspillene. Denne inneholdt
informasjonsmateriell og vennebilletter til
årets Festspill. Til sammen ble det delt ut 300
rabatterte billetter (maks 175 kr). Ingen av dem
ble registrert brukt.
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Die Grenze av Lars Ramberg.

FESTSPILLAVISEN
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kalender
GRIEGHALLEN/GRIEGSALEN
23. MAI 18. 45: XERXES INTR. 18.00
24. MAI 19.00: XERXES INTR. 18.15
25. MAI 19.30: ANDSNES/MCO: BEETHOVEN
INTR. 18.45
26. MAI 19.30: CHOUF OUCHOUF
27. MAI 14.00: BRASSFEST
27. MAI 19.30: CHOUF OUCHOUF
28. MAI 19.30: NDR & MØRK: TSJAJKOVSKIJ
INTR. 18.45
29. MAI 19.30: NDR & CAPUÇON: TSJAJ
KOVSKIJ INTR. 18.45
30. MAI 19. 30: FRIKAR DANCE COMPANY: 8
31. MAI 19.30: JUBILEUMSKONSERT MED
BFO
1. JUNI 19.30: JUBILEUMSKONSERT MED
BFO
2. JUNI 19.30: ORCHESTRA NOVE
3. JUNI 13.00: ORCHESTRA NOVE
5. JUNI 19.30: FAUSTS FORDØMMELSE
INTR. 18.45
6. JUNI 18.00: FAUSTS FORDØMMELSE
INTR. 17.15
36

rapport festspillene i bergen

2012

GRIEGHALLEN /FOAJEEN
24. MAI 12.00 & 14.00: STIKK INNOM
25. MAI 12.00: STIKK INNOM
25. MAI 14.00: STIKK INNOM FOR BABYER
26. MAI 12.00 & 14.00: UNG PLATTFORM
27. MAI 12.00: UNG PLATTFORM
28. MAI 12.00 & 14.00: UNG PLATTFORM
29. MAI 14.00: STIKK INNOM
30. MAI 12.00 & 14.00: STIKK INNOM
31. MAI 12.00 & 14.00: STIKK INNOM
1. JUNI 12.00 & 14.00: STIKK INNOM
2. JUNI 12.00 & 14.00: UNG PLATTFORM
3. JUNI 16.00: UNG PLATTFORM
4. JUNI 12.00 & 14.00: STIKK INNOM
5. JUNI 14.00: STIKK INNOM
DNS/STORE SCENE
24. MAI 19.00: HAPPY DAYS IN THE ART
WORLD
25. MAI 19.00: HAPPY DAYS IN THE ART
WORLD
26. MAI 13.00: HAPPY DAYS IN THE ART
WORLD

29. MAI 19.30: PEER GYNT
30. MAI 19.30: PEER GYNT
30. MAI 16.30: PEER GYNT – NORWAY IN A
NUTSHELL (ORDSKIFTE)
31. MAI 13.00: PEER GYNT
3. JUNI 19.00: JEPPE PÅ BERGET
4. JUNI 19.00: JEPPE PÅ BERGET
4. JUNI 16.30: PÅ VEI MOT ET NYTT KLAS
SESAMFUNN? (ORDSKIFTE)
DNS/SMÅSCENEN
25. MAI 19.30: EN MIDTSOMMERNATTS
DRØM
28. MAI 19.30: EN MIDTSOMMERNATTS
DRØM
29. MAI 19.30: EN MIDTSOMMERNATTS
DRØM
30. MAI 19.30: EN MIDTSOMMERNATTS
DRØM
28. MAI 19.30: EN MIDTSOMMERNATTS
DRØM
31. MAI 19.30: EN MIDTSOMMERNATTS
DRØM

1. JUNI 19.30: EN MIDTSOMMERNATTS
DRØM
2. JUNI. 18.00: EN MIDTSOMMERNATTS
DRØM
4. JUNI 19.30: EN MIDTSOMMERNATTS
DRØM
5. JUNI 19.30: EN MIDTSOMMERNATTS
DRØM
6. JUNI 19.30: EN MIDTSOMMERNATTS
DRØM
DNS/LILLE SCENE
23. MAI 19.00: ETNOPORNO
24. MAI 19.00: ETNOPORNO
25. MAI 19.00: ETNOPORNO
28. MAI 19.00: ETNOPORNO
29. MAI 19.00: ETNOPORNO
30. MAI 19.00: ETNOPORNO
31. MAI 19.00: ETNOPORNO
1. JUNI 19.00: ETNOPORNO
2. JUNI 18.00: ETNOPORNO
4. JUNI 19.00: ETNOPORNO
5. JUNI 19.00: ETNOPORNO
6. JUNI 19.00: ETNOPORNO
LOGEN TEATER
25. MAI 19.30: FATZER AV BERTOLT BRECHT
26. MAI 19.30: FATZER AV BERTOLT BRECHT
27. MAI 18.00: FATZER AV BERTOLT BRECHT

28. MAI 19.30: FATZER AV BERTOLT BRECHT
29. MAI 19.30: FATZER AV BERTOLT BRECHT
30. MAI 19.30: FATZER AV BERTOLT BRECHT
31. MAI 20.00: DAVID MOSS
1. JUNI 20.00: NEW CONCEPT OF CHOIRS
2. JUNI 20.00: THREE STRONG SOLOS
4. JUNI 19.30: SOKRATES FORSVARSTALE
5. JUNI 19.30: SOKRATES FORSVARSTALE
6. JUNI 13.00: SOKRATES FORSVARSTALE
LOGEN BAR
26. MAI 15.00: KONFLIKT ELLER
KONSENSUS? –KUNSTENS POLITISKE
FUNKSJONER I MUSIKK OG TEATER
(ORDSKIFTE)
27. MAI 13.00 I DANSENS GRENSELAND
(ORDSKIFTE)
29. MAI 14.00: KUNSTVERKET I KRITISK
TEORI (ORDSKIFTE)
4. JUNI 15.00: MØT HOLBERGPRIS
VINNEREN (ORDSKIFTE)
5. JUNI 16.30: DØDSDOM OVER SOKRATES
(ORDSKIFTE)
STUDIO BERGEN
31. MAI 20.00: CARTE BLANCHE: FICTION
1. JUNI 20.00: CARTE BLANCHE: FICTION
2. JUNI 20.00: CARTE BLANCHE: FICTION
3. JUNI 20.00: CARTE BLANCHE: FICTION

5. JUNI 20.00: CARTE BLANCHE:
FICTION
SKANSELIEN 6
1. JUNI 17.00: NOKON KJEM TIL Å KOMME
1. JUNI 19.00: DØDSVARIASJONAR
1. JUNI 21.00: NAMNET
2. JUNI 17.00: NOKON KJEM TIL Å KOMME
2. JUNI 19.00: DØDSVARIASJONAR
2. JUNI 21.00: NAMNET
3. JUNI 17.00: NOKON KJEM TIL Å KOMME
3. JUNI 19.00: DØDSVARIASJONAR
3. JUNI 21.00: NAMNET
HÅKONSHALLEN
24. MAI 19.30: TRULS MØRK:
RUSSISK AFTEN I INTR. 18.45
25. MAI 19.30: RUSTAVI CHOIR
INTR. 18.45
26. MAI 19.30: TRULS MØRK:
RUSSISK AFTEN II INTR. 18.45
27. MAI 15.00: DANSK NEDSLAG I
27. MAI 21.00: DANSK NEDSLAG II
28. MAI 15.00: NORDISK TIME
30. MAI 19.30: LES ARTS FLORISSANTS
1. JUNI 19.30: KINESISKE MUSIKKSKATTER
INTR. 18.45
2. JUNI 15.00: LOUIS SCHWITZGEBEL
INTR. 14.15
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3. JUNI 15.00: WHEN DAVID HEARD
INTR. 14.15
4. JUNI 19.30: VILDE FRANG BJÆRKE
INTR. 18.45
6. JUNI 14.00: HOLBERGPRISEN
DOMKIRKEN
24. MAI 12.00 & 23.00: HAMPUS LINDWALL
25. MAI 23.00: KSENIJA SIDOROVA
26. MAI 23.00: RUSTAVI CHOIR
27. MAI 23.00: TRINE WILSBERG LUND
28. MAI 23.00: MARIUS NESET & HEINE
BUGGE
29. MAI 12.00: STIKK INNOM
29. MAI 23.00: FLIFLET/MOLDESTAD
30. MAI 23.00: BENEDICTE MAURSETH
& CO
31. MAI 12.00 & 23.00: KÅRE NORDSTOGA
1. JUNI 23.00: CURRENTES
2. JUNI 23.00: BIESYMFONI
3. JUNI 23.00: DRAUP
4. JUNI 23.00: BERGEN DOMKOR
5. JUNI 12.00: STIKK INNOM
GRIEGS VILLA
25. MAI 22.30: HEMSING/ASPAAS
26. MAI 22.30: HEMSING/ASPAAS
27. MAI 13.00: KSENIJA SIDOROVA
1. JUNI 22.30: CHRISTIAN IHLE HADLAND
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2. JUNI 22.30: CHRISTIAN IHLE HADLAND
3. JUNI 13.00: VINNEREN AV DEN NORSKE
SOLISTPRIS, Eivind Holtsmark Ring
stad
LYSØEN
26. MAI 11.30 & 14.30: TELLEFSEN/GIMSE
27. MAI 11.30 & 14.30: TELLEFSEN/GIMSE
28. MAI 11.30 & 14.30: TELLEFSEN/GIMSE
2. JUNI 11.30 & 14.30: KRAGGERUD/IHLE
HADLAND
3. JUNI 11.30 & 14.30: KRAGGERUD/IHLE
HADLAND
VALESTRAND
27. MAI 13.00 & 15.00: FELETREFF 5736
3. JUNI 13.00 & 15.00: FOLLESØ/PLAGGE
DIVERSE
23. MAI 12.30: ÅPNINGSSEREMONIEN
(TORGALLMENNINGEN)
25. MAI 20.00: MAJA SK RATKJE/HC GILJE
(JOHANNESKIRKEN)
25. MAI 18.00 BARNAS FESTSPILL
FORESTILLING ( PEER GYNT-SALEN)
26. MAI 19.30: FRETWORK (JOHANNES
KIRKEN)
26. MAI 13.00: HLINKA-MESTERKLASSE
(REKSTENSAMLINGENE)

27. MAI 13.00: HLINKA-MESTERKLASSE
(REKSTENSAMLINGENE)
27. MAI 19.30: HLINKA-KONSERT (REKSTEN
SAMLINGENE)
3. JUNI 12.00: FAMILIEDAG PÅ SILJUSTØL
KUNSTNERHJEM
26. MAI 20.00 & 22.00: LIVING ROOM I
27. MAI 20.00 OG 22.00: LIVING ROOM II
OSEANA
26. MAI: FESTSPILLDAG I OSEANA
27. MAI: FESTSPILLDAG I OSEANA
DNB SCENE
25. MAI 11.00: BARNAS FESTSPILLDAG
26. MAI KL. 12.00: TROLLKRITTET
26. MAI 15.00: TORSKES
BARNEDISSKO!
26. MAI 14.00: I FEEL GOOD
27. MAI 14.00: I FEEL GOOD
27. MAI 18.00: TEATERSPORT MED BIL
27. MAI 13.00: KOUAME SEREBA:
SHAMA SHAMA
28. MAI 12.00: MAX
28. MAI 14.00: MAX
29. MAI 09.30: MAX
(SKOLEFORESTILLING)
29. MAI 11.00: MAX

29. MAI 13.00: TEATERSPORT MED BIL
(SKOLEFORESTILLING)
30. MAI 10.00: TROLLKRITTET
(SKOLEFORESTILLING)
30. MAI 16.30: GUTTEN OG TREET
30. MAI 18.00: GUTTEN OG TREET
31. MAI 10.00: GUTTEN OG TREET
(SKOLEFORESTILLING)
31. MAI 12.00: GUTTEN OG TREET
(SKOLEFORESTILLING)
31. MAI 17.00: GUTTEN OG TREET
31. MAI 18.15: BARNEKULTURFORMIDLING
(ORDSKIFTE)
1. JUNI 10.00: TROLLKRITTET
(SKOLEFORESTILLING)
1. JUNI 12.30: (SKOLEFORESTILLING)
1. JUNI 17.00: OUVERTURE
2. JUNI 12.00: SPAGHETTI
2. JUNI 14.00: SPAGHETTI
2. JUNI 17.00: OUVERTURE
3. JUNI KL. 12.00: TROLLKRITTET
3. JUNI 15.00: OUVERTURE
UTEPROGRAM
23. MAI 13.00: GØRILL WALLIN
(FLESLAND)
25. MAI 12.00: TRILLETUR
25. MAI 13.00: GØRILL WALLIN (FLESLAND)

26. MAI 13.00: BERGEN RYTMISKE SANG
SENTER (MUSIKKPAVILJONGEN)
26. MAI 15.00: FESTSPILLKVARTE
RET: CHOUF OUCHOUF (TORGALL
MENNINGEN)
27. MAI 12.30: KLANGSTAFETT NMF
(SENTRUM)
28. MAI 15.00: STORBAND 90
(MUSIKKPAVILJONGEN)
29. MAI 14.45: MANNSKORET
(MUSIKKPAVILJONGEN)
30. MAI 11.00 & 13.00: FYLLINGSDALEN
SIRKUSSKOLE (FESTPLASSEN)
30. MAI 17.00: SANGKORET LYDERHORN
(MUSIKKPAVILJONGEN)
31. MAI 10.30, 12.30 & 16.00: FYLLINGS
DALEN SIRKUSSKOLE (FESTPLASSEN)
31. MAI 17.30: TERTNESKORET (MUSIKK
PAVILJONGEN)
1. juni 11.00: MARKEN BARNEHAGE
(MUSIKKPAVILJONGEN)
01. juni 15.00: HAUKÅS MUSIKKLAG
(MUSIKKPAVILJONGEN)
02. juni 11.00: FYLLINGSDALSKORET
(MUSIKKPAVILJONGEN)
02. juni 13.00: SOLA FIDE (MUSIKK
PAVILJONGEN)
03. juni 14.30: KORET KONSONANS
(MUSIKKPAVILJONGEN)

04. juni 16.45: SPELEMANNSLAGET
AUDHILDS (MUSIKKPAVILJONGEN)
05. juni 18.00: SYDVESTKORET
(MUSIKKPAVILJONGEN)
FESTSPILLUTSTILLINGEN 2012:
MARIANNE HEIER
BERGEN KUNSTHALL
ÅPNER TORSDAG 24. MAI KL. 13.00
MANDAG – SØNDAG 12.00 – 17.00
UTSTILLING: GAVEBORDET
VESTLANDSKE KUNSTINDUSTRIMUSEUM
24. MAI – 2. SEPTEMBER 11.00 – 17.00
BARNAS FESTSPILLUTSTILLING
BERGEN KULTURSKOLE, STRØMGATEN 19,
2. JUNI – 10. JUNI
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foto: Magnus Skrede

Styre og administrasjon
Styre 2012
Åse Kleveland (leder) (Den Norske Stat)
Bjørn Johan Laastad
(Hordaland fylkeskommune)
Mona Røsvik Strømme
(Hordaland fylkeskommune)
Herman Friele (Bergen kommune)
Knut Helland
(Festspillenes Representantskap)
Guri Heftye (Festspillenes Representantskap)
Nina Lauvsnes (Ansattes Representant)
REPRESENTANTSKAPET 2012
Tom-Christer Nilsen (leder)
(Hordaland fylkeskommune)
Gisle Johnsen (Den Norske Stat)
Rune Bakervik (Bergen kommune)
Anne Kverneland Bogsnes
(Stiftelsen Harmonien)
Vigdis Hamnes (Kavlifondet)
Siren Sundland (Den Nationale Scene)
Sigmund Grønmo (Universitetet i Bergen)
Solveig Øvstebø (Bergen Kunsthall)
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ANSATTE 2012
Per Boye Hansen festspilldirektør
Alma Nedrelid program- og produksjonssjef
Nicholas Møllerhaug programutvikler
Kjersti Halvorsen produksjonsleder
Øystein Kvinge programkoordinator
Mads Hundvin produsent
Monica Håkansson skolekoordinator
Tom Nymark økonomidirektør
Karianne Mjelde regnskapsmedarbeider
Finn Kalvik organisasjonssekretær
Silje Gripsrud kommunikasjonssjef
Hjørdis Losnedahl kommunikasjons
koordinator
Silje Vestvik kommunikasjonsrådgiver
Nina Lauvsnes salgs- og sponsorsjef
Vidar Stusdal Fyllingsnes
sponsorkoordinator
Ramona Helén Horn
billett- og salgskoordinator

Prosjektansatte 2012
Solgunn Slåtto frivilligkoordinator
Kenneth Iversen åpningsseremoni og
teknisk konsulent
Cecilie Hundvin backstage artistpleie
Marianne Olderkjær produksjons
assistent
Eli Kristiansen artistkontaktansvarlig
Eivind Marceliussen transport utsyr
Yngve Landro transport artister/sjåfør
Daniel Jensen Furre sjåfør
Lasse Løkeland	 sjåfør
Sverre-Otto Gjelvik sjåfør
Alice Strøm Nilssen inspisient Grieghallen
Linda Notøy inspisient Grieghallen,
Johanneskirken, Fløyen
Pelle Gustavsen inspisient Håkonshallen,
åpningsseremoni
Godthard Larsen inspisient Logen
Robin Jacobsen inspisient DNB scene
Thomas Gårder Brendefur inspisient
Domkirken

Møyfrid B. Fuglestad inspisient Oseana,
Valestrand
Erling Dahl jr. konsertvert Griegs villa
Arnhild Kannelønning kommunika
sjonsmedarbeider
Ingunn Ek vertskap
Øyvind Storheim vertskap, EFA konferanse
Sunniva Helena Sømhovd personlig
assistent
Ragni Karlsen vertskap, meeting point
Ingvild Bræin journalist, festspillavisen
Caroline Gannefors designer, festspill
avisen
Thor Brødreskift fotograf
Richard Brekne pianostemmer
Eric Schandall pianostemmer
Millan Persdotter Persson salgs
medarbeider billettbod
Signe Lindén salgsmedarbeider billettbod
Silje Silden salgsmedarbeider billettbod
Silje Heggren salgsmedarbeider Grieghallen
Sola Fide dørsalg billett

Cecilie de Lange designer, utstillingen
Festspillhistorier
Live Brandal Utstillingsvert
Dagfinn Øvrebotten utstillingsvert
Mia Milde utstillingsvert
Stine Bach utstillingsvert, lunsjmedarbeider
Mimi Kleiberg lunsjmedarbeider
Renate Renne lunsjmedarbeider
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FESTSPILLENE TAKKER
Vi takker våre samarbeidspartnere og

TV 2

DMFF med støtte fra KODAs

Grieghallen

støttespillere for deres bidrag til å gjøre

Norwegian Hull Club

	Nationale Midler

Jiří Hlinka klaverinstitutt

kunst av høyeste kvalitet tilgjengelig for

Telenor

Den franske ambassade i Norge

Johanneskirken

så mange som mulig.

Knowit

Kirkemusikk i Bergen
Samarbeidspartnere i

Knut Hendriksen/Bullahuset

FESTSPILLAMBASSADØRER

MARKEDSPARTNERE

kulturlivet

Kor Vest

Yvonne og Bjarne Rieber

07000 Bergen Taxi

3rW arkitekter

Kritikerlaget

Grieg Foundation

Avinor

Amatørkulturrådet

Kulturoperatørene

Galleriet

Arrangementstjenester

Kulturbyraaet

HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE

AVAB-CAC

Kunstmuseene i Bergen

Barratt Due musikkinstitutt

Logen Teater

Dnb

Jubileumspartnere

Statoil

Nordea

Bergen Filharmoniske Orkester

Nationaltheatret

Bergens Tidende

Olden

Bergen Kulturskole

Norges Musikkhøgskole

Radisson Blu Hotel Norge

IKEA

Bergen Kunsthall

Norges Musikkorps Forbund

Bergen Sentrum

Norsk kulturskoleråd – Hordaland

OFFENTLIGE STØTTESPILLERE

Bergen Teaterforening

Ole Bull Scene

Kulturdepartementet

Bymuseet i Bergen

Performa, New York

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

Bergen kommune

Det Kongelige Teater, København

Revy & Teaterservice

Dextra Musica –

Hordaland fylkeskommune

European Festivals Association

Rogaland Teater

	Sparebankstiftelsen Dnb Nor

Utenriksdepartementet

Carte Blanche – Norges nasjonale kompani

Steinar Aagesen

Dagens Næringsliv
PROSJEKTPARTNERE

Kavlifondet

for samtidsdans

Visjon Vest – Sparebanken Vest

Stockholms Stadsteater

PROSJEKTSTØTTE

Den Nationale Scene

Studentorganisasjonene i Bergen
Thalia Theater

Norsk kulturråd

Den Norske Solistpris

FESTIVALPARTNERE

J.W. Eides stiftelse

Den Nye Opera

Transiteatret-Bergen

Nespresso

Institusjonen Fritt Ord

Domkirken

Universitetet i Bergen

Auto 23

Edition Wilhelm Hansen

Griegakademiet, UiB

Se også www.fib.no/partnere
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Vi støtter

morgendagens helter
Statoils suksess skyldes i stor grad mennesker med evne og vilje til å tenke annerledes, med mot til å forsøke å gjøre det umulige
mulig og med kompetanse og utholdenhet til å jobbe hardt for å oppnå enestående resultater. Skal vi lykkes i fremtiden trenger vi
flere slike mennesker. Ikke bare vi, men også samfunnet vi lever i og av. Vi kaller dem morgendagens helter.
Helter inspirerer oss og binder oss sammen. Men ikke bare har vi behov for noen å se opp til, noen som kan bidra med store
opplevelser innen kultur og idrett. Verden står overfor store utfordringer som vi trenger høyt spesialiserte fagfolk for å løse.
Derfor støtter Statoil morgendagens helter innen både idrett, kultur og ikke minst utdanning. Til glede for dem selv
og alle oss andre.

www.statoil.com

utgiver
Festspillene i Bergen
redaksjon
Festspillene i Bergen
layout
Knudsen GRAFISK
trykk / print
Scanner grafisk
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OMSLAGSfoto: Thor Brødreskift

telefon 55 21 06 30 – postboks 183 SENTRUM – 5804 bergen – E-POST: info@fib.no

